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Kan vi kjøpe inn hettegenser til alle medlemmene med ungdomsrådets logo?  
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
003/21 21/513 FE-033 Godkjenning av protokoll  
004/21 21/448 FE-151 Budsjett 2022 - til behandling av 

ungdomsrådet 
 

005/21 21/519  Desemberaktiviteter 2021?  
006/21 19/1718 FA-C14, 

HIST-
09/721 

Møte med ungdommer i aldersgruppen 
1. år på vg.skole - 24 år 

 

007/21 21/447 FE-033 Reglement for Lavangen ungdomsråd  
 
 
 

003/21 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 20.10.21 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
LUR - 003/21 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 20.10.21 godkjennes.  
 

 
 
004/21 Budsjett 2022 - til behandling av ungdomsrådet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Behandling 
Ungdomsrådets forslag:  
Ungdomsrådet tar forslaget til budsjett og økonomiplan 2022-2025 til orientering.  
Enstemmig vedtatt.  
 
LUR - 004/21 Vedtak: 
Ungdomsrådet tar forslaget til budsjett og økonomiplan 2022-2025 til orientering.  
 

 
 
005/21 Desemberaktiviteter 2021? 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
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Behandling 
Ungdomsrådet fremmet flg. forslag: 
 
Det er for kort tid å planlegge juleball.  
Vi inviterer til pepperkakebaking torsdag 09.12 (5.-7. trinn) og fredag 10.12.21 (8.-10.trnn) 
fra kl. 17.30-19.30. 
Ailo avtaler med rektor om bruk av skolekjøkkenet. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
LUR - 005/21 Vedtak: 
Det er for kort tid å planlegge juleball.  
Vi inviterer til pepperkakebaking torsdag 09.12 (5.-7. trinn) og fredag 10.12.21 (8.-10.trnn) 
fra kl. 17.30-19.30. 
Ailo avtaler med rektor om bruk av skolekjøkkenet. 
 

 
 
006/21 Møte med ungdommer i aldersgruppen 1. år på vg.skole - 24 år 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Behandling 
Ungdomsrådet fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 
TEFBUL og ungdomsrådet inviterer til åpent møte for ungdommer i aldersgruppen 16-24 år. 
Tema: Fritid i Lavangen. 
Tid og sted: Tirsdag 11.01.21 kl. 18.00-20.00 på kantina, Lavangen skole.  
 
LUR - 006/21 Vedtak: 
TEFBUL og ungdomsrådet inviterer til åpent møte for ungdommer i aldersgruppen 16-24 år.  
Tema: Fritid i Lavangen. 
Tid og sted: Tirsdag 11.01.21 kl. 18.00-20.00 på kantina, Lavangen skole.  
 
 

 
 
007/21 Reglement for Lavangen ungdomsråd 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 
Behandling 
Følgende forslag til reglement enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret:  
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Reglement for Lavangen undomsråd 
 
1. Formål 
Lavangen ungdomsråd skal ivareta ungdom sine interesser og bidra til et levende 
lokaldemokrati. Ungdomsrådet skal bidra til en bred og åpen medvirkning og samhandling i 
Lavangen kommune. 
  
2. Oppgaver 
Lavangen ungdomsråd er et rådgivende organ for Lavangen kommune. Rådet har rett til å 
uttale seg i saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. 
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. 
Lavangen ungdomsråd kan ta opp saker på eget initiativ. 
Lavangen ungdomsråd kan bidra til gjennomføring av aktiviteter som ungdom er engasjert i. 
  
3. Sammensetning/valg/organisering 
Lavangen ungdomsråd er et demokratisk og partipolitisk uavhengig råd.  Ungdomsrådet har 
minimum 5 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer må 
være bosatt i Lavangen. Valg av representanter gjøres av kommunestyret, og rådet velges 
for 2 år av gangen. 
Rådets årsmelding behandles av kommunestyret.  
 
Lavangen ungdomsråd velger selv: 
Leder og nestleder 
En med hovedansvar for hvert av de ulike politiske utvalgene:  
 Levekår 
 Samepolitisk utvalg 
 Planutvalg 
 Kommunestyre/formannskap 
 
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 skal være avklart med 
møtelederen før møtet starter. 
 
Godtgjørelse utbetales i tråd med vedtatt reglement for Lavangen kommune. 
Rådet skal gis tilstrekkelig sekretærhjelp. 
  
4. Møter 
Leder og sekretær for ungdomsrådet sørger for innkalling og protokoll til møtene. 
Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.  
Leder har ansvar for 
-Gjennomføring av møtet 
-Godkjenne innkalling og protokoll fra sist møte 
-Behandling av saklisten 
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LUR - 007/21 Vedtak: 
 
Reglement for Lavangen ungdomsråd 
 
 
1. Formål 
Lavangen ungdomsråd skal ivareta ungdom sine interesser og bidra til et levende 
lokaldemokrati. Ungdomsrådet skal bidra til en bred og åpen medvirkning og samhandling i 
Lavangen kommune. 
  
2. Oppgaver 
Lavangen ungdomsråd er et rådgivende organ for Lavangen kommune. Rådet har rett til å 
uttale seg i saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. 
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. 
Lavangen ungdomsråd kan ta opp saker på eget initiativ. 
Lavangen ungdomsråd kan bidra til gjennomføring av aktiviteter som ungdom er engasjert i. 
  
3. Sammensetning/valg/organisering 
Lavangen ungdomsråd er et demokratisk og partipolitisk uavhengig råd.  Ungdomsrådet har 
minimum 5 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer må 
være bosatt i Lavangen. Valg av representanter gjøres av kommunestyret, og rådet velges 
for 2 år av gangen. 
Rådets årsmelding behandles av kommunestyret.  
 
Lavangen ungdomsråd velger selv: 
Leder og nestleder 
En med hovedansvar for hvert av de ulike politiske utvalgene:  
 Levekår 
 Samepolitisk utvalg 
 Planutvalg 
 Kommunestyre/formannskap 
 
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 skal være avklart med 
møtelederen før møtet starter. 
 
Godtgjørelse utbetales i tråd med vedtatt reglement for Lavangen kommune. 
Rådet skal gis tilstrekkelig sekretærhjelp. 
  
4. Møter 
Leder og sekretær for ungdomsrådet sørger for innkalling og protokoll til møtene. 
Ved fysiske møter plikter alle medlemmer og innkalte varamedlemmer å møte fysisk.  
Leder har ansvar for 
-Gjennomføring av møtet 
-Godkjenne innkalling og protokoll fra sist møte 
-Behandling av saklisten 
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Tennevoll 08.12.21 
Anne Strømmesen 
Ref.  
 

 
 


