
Vedtekter for organisering av barn- og unges kommunestyre (BUK)  og 

Ungdomsrådet i Senja kommune.   
 

Pkt. 1 - Målsetting: 

Å ta i bruk den ressurs som barn og ungdom representerer.  

BUK har som formål å: 

- Være et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen. 

- Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken. 

- Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen. 

- Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken. 

- Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål. 

- Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom. 

 

Pkt. 2 - Representasjon/valgordning: 

De yngste som kan velges inn i BUK, er 5-klassingene pga. at elevrådarbeidet starter på dette 

klassetrinnet. Øvre aldersgrense er det året man fyller 19 år.  

 

Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av barne- og ungdomsskolene 

og to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av de tre videregående skoleavdelingene 

som ligger i kommunen. Medlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen.  

 

Ved skoleårets start høsten 2019 vil BUK bestå av 41 medlemmer som fordeler seg på 34 

medlemmer fra barne- og ungdomsskolene og 6 medlemmer fra de tre videregående 

skoleavdelingene, samt 1 medlem fra Støa. 

 

Medlemmene og varamedlemmene skal velges av og blant medlemmene i elevrådene ved den 

enkelte skole, og det bør tilstrebes mest mulig lik fordeling m.h.t. kjønn blant de som velges. 

Valgene må vare avviklet innen utgangen av september måned. Når gjelder de kombinerte 

barne- og ungdomsskolene, oppfordres det til at minst en av representantene + vara er fra 

barnetrinnet (5.-7.trinn). 

 

BUK ledes av kommunens folkevalgte ordfører som ikke har stemmerett i saker som er til 

behandling.  

 

Pkt. 3 - Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet er et særskilt organ innen BUK og har bl.a. saksforberedende ansvar for saker 

som skal opp i BUK. 

 

Ungdomsrådet består av en elevrådsrepresentant fra hver ungdomsskole i kommunen, samt 

en elevrådsrepresentant fra hver av følgende videregående skoler: Senja vgs/avd. 

Finnfjordbotn, Senja vgs/avd. Gibostad og Nordborg vgs. I tillegg kommer kommunens 

representanter i det regionale ungdomsrådet (URMT) dersom de ikke allerede er i 

ungdomsrådet som representanter fra egen skole. 

 

De valgte medlemmene til BUK fra disse skolene blir henholdsvis representant og vara i 

ungdomsrådet.  Det er viktig at representasjon i Ungdomsrådet blir avklart ved skolevalgene. 

Kombinerte skoler må påse at de velger en vararepresentant til ungdomsrådet hvis den ene av 

BUK representantene er fra barnetrinnet. 
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Ungdomsrådet velger et styre bestående av tre medlemmer i rådet og begge kjønn skal være 

representert. Styret skal bestå av leder, nestleder og et styremedlem + varamedlem. Styret 

velges hvert år.  

Styrets leder er også varaordfører for BUK. Der det oppstår stemmelikhet ved behandling av 

saker, har varaordføreren dobbeltstemme.    

 

To representanter fra ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalgene og kommunestyret i 

saker som angår ungdom. 

 

Det avholdes minst 5 møter i året, og det utbetales møte- og reisegodtgjørelse til 

ungdomsrådets medlemmer. 

 

Pkt. 4 - Saker til behandling 

- saker som BUK tar opp til behandling, enten direkte eller via ungdomsrådet.  

- Saker som sendes til høring fra Lenvik kommunestyre.  

- Søknad(-er) om økonomisk støtte til tiltak for barn og unge i kommunen.  

 

Det stilles årlig 100.000 kroner til rådighet fra kommunen som BUK har råderett over i 

samsvar med vedtatte retningslinjer for denne ordningen.  

 

Pkt. 5 - Deltakelse i møtene utover valgte medlemmer.    

Ordfører og rådmannen deltar. I tillegg inviteres representant(-er) for 

kommunestyregruppene.  

 

Møtet er åpent for tilhørere og pressen.   

 

Pkt. 6 - Økonomi. 

Kommunen dekker utgiftene til selve møtet og de reiseutgiftene som medlemmene har for å 

kunne delta på møtene i BUK og ungdomsrådet. Det må vurderes å etablere ei 

samkjøringsløsning for de som kommer fra ytterdistriktene. 

 

Pkt. 7 - Sekretariatet  

Rådmannen besørger at sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt.  

 

Pkt. 8 - Møteplan: 

Det gjennomføres minimum 2 møter i BUK i kalenderåret som innarbeides i møteplanen. 

Møtene er fra kl. 09:00 og avsluttes senest kl. 12:00 dersom ikke særskilt avtale tilsier noe 

annet.  

 

Møtene søkes gjennomført i mars og oktober og referatene fra møtene i BUK sendes 

kommunestyret.  

 

Pkt. 9 - Endring og evaluering: 

Endringer av vedtektene kan fremmes i BUK. Endringer kan kun gjøres av kommunestyret. 

 

Ordningen med BUK skal evalueres en gang pr år 

 

 

 

 


