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Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak kom ved en feil ikke med i saksfremlegget under punktet
Rådmannens forslag til vedtak. Jon Wergeland, kommunalsjef, redegjorde og fremmet forslag slik:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

Bakgrunn for saken:
For å sikre kontinuitet og for å opprettholde en viss grad av kompetanse i Barne- og
ungdomsrådet ber SBUR om å endre retningslinjer med saknr: 2013/2018-1
Der SBUR ønsker endring i følgende punkter:
§3.1 endres til: «Valgperioden er på to år med skifte første kvartal hvert år. Det blir årlig valgt
inn delegater fra skolene.»
-

Dette gjør at man effektivt øker størrelsen på SBUR og sikrer at man har bedre kontinuitet.

§ 3.2 endres til: «
SBUR skal ha følgende sammensetning:





Èn person fra de enkelte elevrådene ved ungdomskolene i Søgne, samt en person
som velges fritt fra hver av ungdomskolene.
Èn person fra hver av grunnskolenes mellomtrinn i Søgne.
To fra elevrådet ved Søgne videregående skole.
En person fra hvert ungdomstiltak i søgne med mer enn 30 medlemmer under 18 år
kan konstitueres med full stemmerett av SBUR.

Man bør tilstrebe tilnærmet lik kjønnsfordeling ved valg. Samtlige velges med ett
personlig
varamedlem.
Èn politisk representant valgt fra kommunestyret for hele valgperioden. Denne har
talerett»

Saksutredning:
Eksisterende retningslinjer for SBUR er:
Retningslinjer for Søgne Barne- og Ungdomsråd (SBUR)
§ 1. Formål og verdigrunnlag.
Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) har følgende formål og verdigrunnlag:






At barn og unge er eksperter på å være barn og unge.
At barn og unge skal oppleve seg som medborgere, med ansvar for eget liv og
innflytelse på saker i nærmiljø eller kommunen som er av betydning for dem.
At barn og unge skal få en positiv identitet og tilhørighet til Søgne, basert på
erfaringen om at det nytter å delta i lokalsamfunnet.
At lokaldemokratiet skal utvikles som et resultat av at barn og unge vokser opp med
en kultur for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.
At voksne skal erfare at barn og unge er kompetente.




At barn og unge skal bli sett på som en ressurs.
At barn og unge skal bli sett og hørt gjennom deltakelse og medvirkning.

§ 2. Oppgaver





SBUR skal uttale seg om saker som er viktige for barn og unge, og som er til
behandling i aktuelle politiske utvalg.
SBUR kan også selv ta initiativ til saker i tillegg til de saker som er til behandling i
aktuelle politiske utvalg.
SBUR fordeler egne bevilgede midler til tiltak for barn og unge.
Leder for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget eller ordfører kan innkalle
representanter fra SBUR til møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget eller
kommunestyre, og de kan gis talerett ved behov. Leder av SBUR kan be ordfører eller
leder av tjenesteutvalget og plan- og miljøutvalget om å få møte med talerett i
kommunestyret, tjenesteutvalget eller plan- og miljøutvalget.

§ 3. Sammensetning og valg
3.1 Funksjonstid og alder
Valgperioden følger skoleåret med skifte ca 1.oktober. Medlemmene av SBUR skal
være under 25 år.
Et medlem av SBUR kan gjenvelges for inntil to år.
3.2 Sammensetning
SBUR skal ha følgende sammensetning:





Èn person fra de enkelte elevrådene ved ungdomskolene i Søgne, samt en person
som velges fritt fra hver av ungdomskolene.
Èn person fra hver av grunnskolenes mellomtrinn i Søgne.
To fra elevrådet ved Søgne videregående skole.
Èn person fra OpenMind.

Man bør tilstrebe tilnærmet lik kjønnsfordeling ved valg. Samtlige velges med ett
personlig
varamedlem. SBUR har til sammen 10 medlemmer med 10 varamedlemmer.
Èn politisk representant valgt fra kommunestyret for hele valgperioden. Denne har
talerett.
3.3 Valg til SBUR
SBUR sine medlemmer fra skolenes elevråd bør fortrinnsvis være elevrådenes leder
og nestleder, der disse deltar som hhv. fast representant og vararepresentant.
Imidlertid kan elevrådet avgjøre om det er hensiktsmessig å velge andre.
Elevrådene ved den enkelte skole organiserer og gjennomfører valg av samtlige
representanter til SBUR.
Representanten fra kommunestyret velges av kommunestyret.
Valg gjennomføres innen 15. september, slik at BU blir operativt fra senest ca.
15.oktober samme år. SBUR konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3.4 Arbeidsutvalg (AU)

Det velges et AU bestående av leder, nestleder og ett medlem. Dette AU opptrer utad
på vegne av SBUR mellom utvalgsmøtene.
§ 4. Organisering av SBUR
Det legges opp til en møtehyppighet på ca. ett møte pr. måned etter fastsatt møteplan.
Møtehyppigheten er på linje med eksisterende politiske utvalg. Møteplanen vurderes i
forhold til de andre politiske utvalg for best mulig flyt. Møtene i SBUR er åpne og
sakspapirer skal være offentlige.
4.2 Koordinator/sekretær
Rådmannen sørger for nødvendig fast koordinator/sekretær for SBUR.
4.3 Møteinnkalling og forberedelser
Leder skal i samarbeid med SBUR sin sekretær/koordinator sette opp saksliste og
innkalle til møte minst én uke før møtet avholdes. Saker som skal til behandling, må
sendes leder av SBUR senest to uker før fastsatt møtedato.
Leder i SBUR får tilsendt alle sakskart for kommunestyret, tjenesteutvalget og plan- og
miljøutvalget.
Innkalling sendes fortrinnsvis på SMS og/eller e-post.
Varamedlemmer kan delta på møter selv om de ikke er innkalt. De har da talerett.
Forfall må meldes til SBUR sin sekretær/koordinator i god tid, slik at varamedlem kan
innkalles.
Sakene forberedes av administrasjonen på vanlig måte.
4.4 Gjennomføring av møtene
Møtene ledes av leder for SBUR. Ved behov avholdes forberedende møte i AU.
I møtene deltar SBUR sin sekretær/koordinator og SBUR sine faste medlemmer.
Andre representanter fra administrasjonen som møter ved behov er for eksempel
saksbehandlere, rådmannen/ kommunalsjefer eller andre.
Ordfører eller andre representanter for politiske utvalg deltar i SBUR sine møter ved
behov for å informere om saker som er/skal til politisk behandling i politiske utvalg.
Vedtakene blir fattet med alminnelig flertall. SBUR er vedtaksfør når minst seks (6) av
medlemmene er tilstede.
Sakene som blir behandlet skal protokollføres. Vedtakene fra hvert møte skal skrives
under
av tre medlemmer av rådet.
§ 5 Opplæring og økonomi
Ved konstituering av nytt SBUR gjennomføres det opplæring som skal gi
medlemmene nødvendig kunnskap om for eksempel overordnede planer, politiske
system, rolle forståelse, og demokrati prosesser, mv.
SBUR disponerer midler i hht. bevilgning fra Kommunestyret.

Det settes av et beløp til møtegodtgjøring, 50 kr per møte. SBUR skal selv ta stilling til
hvordan møtegodtgjøringen tildeles.
§ 6 Endring av vedtekter
Vedtektene tas opp til vurdering hvert fjerde år, samtidig med at det foretas en
evaluering av arbeidet. Vedtektene kan kun endres av Kommunestyret, etter
forutgående drøfting i SBUR.

Rådmannens merknader:

