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RETNINGSLINGJER FOR HÁBMERA NUORAJRÁDE / 

HAMARØY UNGDOMSRÅD:  
Vedtatt av Hábmera/Hamarøy kommunestyre 18.06.20 sak 44/20. 

  

1. OPPRETTELSE 

For alle ungdommer i Hábmer/Hamarøy opprettes Hábmera nuorajráde / Hamarøy 

ungdomsråd. 

2. HJEMMEL  

Hamarøy ungdomsråd opprettes i henhold til lov om kommuner av 22.6.2018 § 5-12 og 

forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter legges til grunn.  

3. FORMÅL   

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for besluttende styrer i Hábmer/Hamarøy. 

Rådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstsvilkår på dagsorden. 

Rådet skal stimulere til samfunnsengasjement.    

Rådet skal sikre ungdommens medvirkning i kommunale beslutningsprosesser.  

 

4. SAMMENSETNING  

Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer med varemedlemmer i alderen 13-19 år. 

En skal ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.   

 

Sammensetningen er slik:  

Innhavet skole:  1 representant   

Drag skole:  2 representanter  

Oppeid skole:  3 representanter  

Knut Hamsun vg.  3.representanter  

Dersom Storjord montessoriskole har ungdomstrinn: 1 repr.   

og ungdomsrådet vil da bestå av 10 representanter.  

For hver representant, velges en vara.   

Ved frafall, rykker 1. vara opp som fast medlem og nytt varemedlem velges inn fra 

skolen.    

Valgperioden er 2 år.    

5. VALG 

Elevrådene ved de enkelte skolene fremmer forslag om valg av medlemmer, jfr. pkt. 

4. Dette legges fram for kommunestyret, som foretar den endelige oppnevningen av 

medlemmer til Hábmera nuorajráde/Hamarøy ungdomsråd.     

Rådet konstituerer seg selv ved å velge leder, nestleder og sekretær, samt øvrige tillitsverv. 

Medlemmer har møteplikt i rådet og øvrige utvalg.   

6. MØTER 

Møter holdes etter oppsatt plan, eller når leder eller minst to medlemmer krever det.  

 

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder ved behandling av saker i ungdomsrådet.  
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7. VEDTAK 

For at rådet skal være vedtaksfør, må minst 4 representanter være tilstede. Vedtak krever 

simpelt flertall. Ved stemmelikhet, avgjøres dette ved leders dobbletstemme.   

8. MØTERETT 

To representanter skal ha møterett i alle saker i kommunestyret.  

Etter avtale med ordfører kan representantene etter at møtet er satt, redegjøre for 

ungdomsrådets syn i enkeltsaker. 

9. ARBEIDSOPPGAVER 

Ungdomsrådet skal arbeide for å øke trivselen og tryggheten for ungdom,  

samt skape identitet til egen kommune   

Ungdomsrådet skal arbeide spesielt med saker som gjelder: 

• Utdanning, arbeid og fritid.  

Men rådet skal høres og har rett til å uttales seg i alle saker som gjelder ungdom.            

Rådet skal: 

•     skape kontakt mellom og høre ungdom i kommunen 

•     holde seg orientert om politisk aktivitet  

•     ta initiativ i aktuelle ungdomssaker 

•     markedsføre Ungdomsrådet 

10. GODTGJØRELSE 

Ungdomsrådsrepresentantene gis godtgjørelse i henhold til «Reglement godtgjørelse til 

folkevalgte i Hamarøy kommune.»        

Alle reelle utgifter i forbindelse med oppmøte dekkes. 

11. ØKONOMI 

Det avsettes årlig kr. 45.000,- til opplæring og drift av Ungdomsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


