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Reglement for Lavangen ungdomsråd (LUR)  
 
1. Formål 
Lavangen ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunen, opprettet med hjemmel i 
kommuneloven §5-12 og tilhørende forskrift (FOR-2019-06-17-727). 
FNs barnekonvensjonen, artikkel 12: "Barnet har rett til å seie meininga si i alt som vedkjem 
det og barnet sine meiningar skal tillegges vekt". Ungdomsråd gir ungdom mulighet til å si 
sine meninger om saker som skal avgjøres av kommunestyret. 
Rådet skal ivareta ungdom sine interesser og bidra til en bred og åpen medvirkning og 
samhandling i kommunen. 
 
2. Sammensetning 
Valg av representanter gjøres av kommunestyret, og ungdomsrådet velges for 2 år av 
gangen. Medlemmer av ungdomsrådet kan ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet, og de må 
være bosatt i kommunen.  
Lavangen ungdomsråd har minimum 5 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer.  
Rådets årsmelding behandles av kommunestyret.  
 
3. Arbeidsområde 
Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom, og kan ta opp saker på eget 
initiativ. Kommunedirektøren har ansvaret for at saker forelegges rådet i god tid slik at 
uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
Lavangen ungdomsråd kan bidra til gjennomføring av aktiviteter som ungdom er engasjert i, 
og de kan være aktiv i forhold til drift av ungdomsbasen.  
Lavangen ungdomsråd velger selv leder og nestleder.  
 
Aktuelle saker er:  

 kultur- og fritidstilbud 
 skolesaker 
 helsetilbud 
 samferdsel og kollektivtilbud 
 miljøsaker 
 kommunens årsbudsjett og økonomiplan 
 arealplanlegging 
 kommuneplaner 

Ungdomsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å 
legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et 



 

 

hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning avklares med møtelederen 
før møtet. 
 
4. Møter 
Ungdomsrådet holder møter etter en oppsatt plan, når leder finner det påkrevd eller når 
minst 1/3 av medlemmene krever det.  
Kommunedirektøren er ansvarlig for innkalling til rådets møter. Saksbehandling, 
møteinnkalling, møtegjennomføring og protokoll gjøres i samsvar med gjeldende 
kommunale regler. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale 
organ som tar endelig avgjørelse i saken.  
Kommunedirektøren sørger for sekretærhjelp. Ordfører har møterett.  
I de tilfeller ungdomsrådets medlemmer ønsker å stille spørsmål til administrasjonen, bør 
administrasjonen så langt det er mulig orienteres på forhånd. Uten slik forhåndsvarsling kan 
medlemmene ikke forvente å få svar på sitt spørsmål i samme møte.  
 
5.Taushetsplikt 
Rådets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.  
 
6.Godtgjørelse til medlemmer 
Godtgjørelse til rådets medlemmer gis etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 
kommunen, jf. godtgjøringsreglementet.   
 
7.Gyldighet/endring 
Reglementet trer i kraft med kommunestyrets vedtak.  
Endring av reglementet gjøres av kommunestyret. Mindre redaksjonelle endringer gjøres av 
kommunedirektøren.  
 


