Retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune
(revidert mars 2015)

Målsetting for ungdomsrådet
Barne- og ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle
for barn og unge i Risør. Gjennom demokratiske prosesser skal BUR gi barn og ungdom i
Risør opplevelse av å bli tatt på alvor og ha reell innflytelse.
Rettigheter og oppgaver for BUR
 Fremme ungdoms interesser og øke samfunnsengasjementet hos barn og
ungdom i Risør.
 Trygge barn og ungdoms rettigheter og drive barne- og ungdomspolitikk ut fra
egne ønsker og meninger.
 Hjelpe barn og unge å bli hørt der beslutningene tas.
 Være høringsorgan i de saker som berører barn og ungdom
Funksjonstid og sammensetning
2 representanter fra hver skole velges av elevrådene ved skolestart. Funksjonstiden i
BUR er 2 år. 1 år dersom eleven er avgangselev.
BUR består av to representanter fra Risør ungdomsskole, Risør videregående skole,
Risør Barneskole, Søndeled skole og Hope skole. Elevrådene oppfordres til å tenke på
kjønnsfordeling.
BUR konstituerer seg selv, det vil si at leder og nestleder velges av rådet. Dersom
nestleder fortsetter i rådet året etter, blir vedkommende leder uten at det foretas nytt
valg.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
BUR velger et arbeidsutvalg bestående av tre personer. Leder og nestleder skal være
med i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fungerer som høringsinstans i periodene mellom
møtene til ungdomsrådet.
Risør kommune oppnevner en sekretær/kontaktperson for rådet. Sekretærens
oppgaver er:
 Bistå BUR med å etablere nødvendige kontakter med kommunale organer.
 Bistå ved valg.
 Være sekretær for alle deler av BURs virksomhet (egen detaljert oppgaveliste)
 Ha ansvar for BURs framdrift
 Bistå ved opplæring
BUR skal være partipolitisk uavhengig.

Møtevirksomhet
BUR holder møter minimum tre ganger per år. Innkalling til møtene med saksliste skjer
fra sekretær med minst en ukes varsel. Saker meldes inn av leder til sekretær.
Arbeidsutvalget avholder møter etter behov.
Forhold til andre politiske organer i kommunen
BUR har tale- og forslagsrett i bystyret i saker som vedrører barn og ungdom.
BUR kan invitere politikere, administrasjon eller andre samarbeidspartnere til møtene.
Møtene er åpne for allmennheten. Ordfører og rådmann, eller deres representanter, har
talerett i BURs møte.
Økonomi
Bystyret setter av midler som BUR kan disponere til drift, transport, kurs og møter.
Endringer av vedtekter
Forslag til endring av vedtekter fremmes av ungdomsrådet og godkjennes av
kommunestyret.

