Reglement for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune.
Reglement for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune skal regulere struktur og
oppgaver i dette arbeidet. Reglementet er bygd på strukturen som Barnas kommunestyre har
utarbeidet, og som er behandlet i skolenes elevråd som en høring. I tillegg inneholder reglementet
føringer for hvordan samhandling mellom barn/unge kan skje i møte med politisk nivå, og i møte
med kommunens administrasjon.
1. Navn og representanter.











Vennesla barn og ungdomsråd (VBUR) skal erstatte Barnas kommunestyre.
Rådet skal bestå av inntil 22 representanter i aldersgruppen 11 til 21 år.
Elevrådene på barneskolene skal velge en representant hver fra 6. klasse. Fra
Vennesla ungdomsskole velger elevrådet to representanter fra 8. klasse og to
representanter fra 9. klasse. Skarpengland skole velger en representant fra 8.
klasse og en representant fra 9. klasse. Fra Vennesla videregående skole
velges tre representanter blant elever som er bosatt i Vennesla kommune. I
tillegg kan VBUR velge inntil fire representanter fritt etter forslag internt i
rådet, eller etter personlig ønske om å være med i rådet. Videre vil det bli
gitt mulighet til at rådet får inn forslag til medlemmer fra organisasjoner og
privatpersoner.
Første valg i 2015 må halvparten av representantene velges for ett år og
halvparten for to år, seinere skal alle velges for to år. Før dette valget må det
settes opp hvem som velger for to år og hvem som velger for ett år.
I første møte etter valget velger rådet selv sin leder og nestleder.
Rådet skal velge to av rådets medlemmer til å representere VBUR i
Ungdommens fylkesting (UF), en gutt og ei jente, samt en vararepresentant
til disse to. Den ene representanten skal være rådets valgte leder.
Representanter til UF må være 13 år eller eldre.
Disse tre medlemmene skal også være styre for VBUR. De skal møtes ca en
gang per måned, ha ansvar for saksliste til rådet, samt følge opp nødvendig
for- og etterarbeid for rådet. Styret har også anledning til å ta opp saker med
saksbehandlere og ledere i administrasjonen.

2. Samhandling mellom rådet og politisk nivå og kommunens administrasjon.





Ordføreren har en sentral rolle for å markedsføre rådet i politisk
sammenheng. Ordføreren vil også være viktig i de møter som rådet skal ha,
og bør delta i rådets møter i størst mulig grad.
Rådets styre gis anledning til å bruke inntil 5 minutter på kommunestyrets
møter til å informere om rådets arbeid.
Saker som er av særskilt interesse for rådet, som søknad om nærmiljømidler,
midler til idrettsanlegg, vedlikehold/renovering skoleanlegg, mm, skal sendes
rådet til uttalelse før politisk behandling.





Kommunestyret avholder spørretime med Vennesla barn og ungdomsråd en
gang per år.
Rådet kan invitere representanter for politiske partier til å møte i rådsmøter
for å få og gi informasjon.
Administrasjonen skal fortløpende gi rådets styre v/leder informasjon om
saker som er av betydning for barn og unges interesser. Dette skjer best ved
at barn og unges representant i plan- og byggesaker holder tett kontakt med
rådet.

3. Vennesla barn og ungdomsråd.






Rådet skal ha en sammensetning med kjønnsfordeling som er innenfor
40%/60% mellom kjønnene. Dersom valget på skolene fører til en fordeling
som ikke er i samsvar dette, må rådet bestemme om det skal foretas omvalg,
eller om det er andre tiltak som kan gi riktig kjønnsfordelingen.
Rådet skal være partipolitisk uavhengig. Representantene representerer sitt
eget nærmiljø, men skal ivareta interessene til hele kommunen.
Møtene i rådet er åpne for alle interesserte.
Rådet skal hvert år vedta et handlingsprogram. Styret skal følge opp vedtatt
handlingsprogram.

