Møteinnkalling

Nærøysund kommune

Utvalg:

Ungdomsrådet

Møtested:

Rørvik samfunnshus - Møterommet Grinna

Dato:

25.02.2020

Tidspunkt:

13:00 - 14:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på telefon eller epost til

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Rørvik, 6. mar. 2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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Nærøysund kommune
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Arkivreferanse: 2020/1686-2
Saksbehandler: Roger Andersen

Sakens gang
Saksnummer

Utvalg

Møtedato

1/20

Ungdomsrådet

25.02.202
0

Konstituering - Valg av leder og nestleder m.m.

Kommunedirektørens Innstilling
Som leder i ungdomsrådet velges..............................
Som nestleder velges: ...............................................
Som representanter til kommunestyret velges:
.......................................................................
.......................................................................
Bakgrunn for saken
Konstituering av ungsdomsrådet.
Vurdering
Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og
hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette
kravet følger av kommuneloven § 5-12.
Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget
initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i
saker som gjelder ungdom.
Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet.
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet
som representerer deres interesser.
Rådet velger selv sin leder og nestleder
Konklusjon
Som kommunedirektørens innstilling.
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Utvalgssakens nummer:

Nærøysund kommune, 25.02.2020
Hege Sørlie
kommunedirektør

4

Nærøysund kommune

Saksframlegg
Arkivreferanse: 2020/1686-1
Saksbehandler: Roger Andersen
Mona Solsem

Sakens gang
Saksnummer

Utvalg

Møtedato

2/20

Ungdomsrådet

25.02.202
0

Ungdomsrådet - Informasjon om offentlig forvaltning, rådet rolle m.m.

Kommunedirektørens Innstilling
Saken legges fram for orientering og drøfting i ungdomsrådet.

Bakgrunn for saken
Oppstart av ungdomsrådet.
Vurdering
Informasjon om offentlig forvaltning:




Innføring i det politiske systemet. Hvordan henger ting sammen, hvordan behandles en politisk sak,
hvem bestemmer hva?
Innføring i kommunens/fylkeskommunens saksområder. Hvilke saker kan ungdomsrådet ha direkte
innvirkning på?
De ulike forvaltningsnivåene. Hvor tas avgjørelsene som ikke skjer i kommunen eller
fylkeskommunen?

Ungdomsrådets rolle:



Et rådgivende organ. Hva innebærer det?
Muligheter for påvirkning

Møter med politikere og administrasjon:




Faste møter
Møter ved behov
Møte- og talerett i folkevalgte organer?

Forventninger og krav:


Hvordan stille forberedt på møtene
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Utvalgssakens nummer:




Følge opp avtalte oppgaver
Representere på en god måte – være bevisst sin rolle

Rettigheter:




Rett til fri fra skole/arbeid
Møtegodtgjørelse
Reise- og kostdekning

Konklusjon
Som kommunedirektørens innstilling.

Nærøysund kommune, 25.02.2020
Hege Sørlie
kommunedirektør
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