
 

 

 

  

  

  

RETNINGSLINJER FOR LILLESAND BARNE - OG UNGDOMSRÅD 

(LBU)  
    

§ 1 Formål, mandat og ansvarsområde  
  

Lillesand Barne- og Ungdomsråd (LBU)   

• Er et talerør for barn og unge i Lillesand kommune.  

• Er et høringsorgan for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi råd og innspill 

til kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge.*  

• Har to representanter med egne plasser i bystyret uten ordinær tale -og stemmerett 

• Har talerett i Plan og miljøutvalget og Tjenesteutvalget i saker som angår barn og unge 

• Har fast taletid etter folkets spørretime og før orienteringssaker saker som fast punkt i 

bystyret.  

• Er partipolitisk uavhengig.  

  

* Det betyr at i forhold til saker som gjelder barn og unge, altså ALLE saker som skal opp til 

behandling i Plan og miljøutvalg, Tjenesteutvalg, Formannskap og Bystyre, er saksansvarlig/ 

sektorledelse ansvarlig for at LBU blir tatt med på råd på et så tidlig tidspunkt at LBU får en 

reell mulighet til å drøfte saken før den ferdigstilles.   

  

I forhold til saker som LBU selv ønsker å få fremmet til politisk behandling kan LBU ta kontakt 

med ledelsen i kommunen, kommunalsjef eller enhetsleder i den berørte sektor, slik at saken 

kan drøftes.   

  

Mandatet er i tråd med FNs Barnekonvensjon §12 som sier at "Alle barn [inkluderer alle 

under 18 år] har rett til å si sin mening i alt som angår det – og barnets meninger skal 

tillegges vekt" og §13 som sier at "Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre 

informasjon og ideer av alle slag, med alle uttrykk".  

  

  

§ 2 Arbeidsformer  
  

a) Det avholdes minimum ti møter hvert skoleår. 

b) Representanter fra barneskolene møter i hver møte. Disse skal ha ansvar for å fremme 

barneskolenes interesser. 

c) Samarbeide tett med elevrådene på alle skolene.  

d) Ordføreren skal delta i begynnelsen av hvert møte.  

e) Rådets faste sekretær har ansvar for å skrive møteinnkalling i dialog med rådets leder, 

innkalle til møtene og skrive referat. Sekretæren skal sørge for at kopi av referat, 

møteinnkalling og andre saksdokumenter blir sendt til vararepresentanter, politiske 

utvalg, elevrådene på hver skole ved elevrådskontaktene (også på rene barneskoler), 

tjenestesjef, enhetsleder for Familie og oppvekst og andre som er relevante. Rådets faste 

sekretær skal også skrive årsmelding som skal godkjennes av LBU på første møtet om 

høsten.  

  

f) LBU kan på eget initiativ ta opp saker til behandling i rådet som de mener angår barn og 

unges interesser i Lillesand og arbeide for å få saken opp til politisk behandling.  

  



 

 

 

  

g) LBU skal etter ønske og innspill fra hvert enkelt elevråd, drøfte og evt. ta videre saker 

som har interesse for en større gruppe barn og/ eller unge.  

  

h) Barn og unge i Lillesand kan på egen hånd fremme saker for LBU muntlig eller skriftlig, 

som angår mange barn og unge i kommunen. LBU drøfter sakene og vedtar om saken 

skal tas videre.   

  

i) LBU skal representere ungdom ved å møte og tale i politiske utvalg når rådet ønsker det.  

  

j) LBU skal gjennom utspill i media sette søkelyset på ungdomssaker og drive 

opinionsdannende aktivitet som er i tråd med rådets mandat (§1).  

  

k) LBU organiserer og deler årlig ut Ungdommens Pris i Lillesand kommune (initiert av LBU) 

i tråd med retningslinjer utarbeidet av LBU.  

  

l) LBU disponerer en sum midler til tiltak for barn og unge som rådet tildeler ut fra søknad, 

eller til tiltak for barn/ unge i Lillesand kommune som LBU iverksetter. LBU vedtar selv 

hvordan årets midler skal disponeres.   

  

m) LBU skal søke kontakt og samarbeid med andre ungdomsråd i Agder, være en del av et 

ungdomsrådsnettverk i fylket og være med på å sette saker på dagsorden som berører 

barn og unge i hele fylket.   

  

  

§ 3 Valg og sammensetning  
  
a) LBU består av 12 representanter. 2/12 av representantene velges fra den videregående 

skole i kommunen, 3/12 fra LUS og 2/12 fra Høvåg ungdomsskole. 1/12 fra Borkedalen 

skole, 1/12 fra Tingsaker skole,1/12 fra Brentemoen skole,1/12 fra Justøy skole og 1/12 

fra Høvåg barneskole. I tillegg skal det være 1 vararepresentant fra hver skole. Når 

skolene velger representant og personlig vara skal det tilstrebes at begge kjønn blir likt 

representert. 

  

b) Valgperioden settes til to skoleår og velges slik at halve rådet skiftes ut ved hvert valg.  

  

c) Elevrådene på skolene tar ansvar for valg av representanter til LBU på første 

elevrådsmøte hvert skoleår i samråd med elevrådskontakten. Innen 1 august melder LBU 

inn til de enkelte elevrådene hvor mange representanter som skal velges fra den enkelte 

skolen. Elevrådene sender referatet med vedtaket til rådets faste sekretær.  

 

d) Hver skole skal ha valgt og meldt inn representanter innen 1. september. 

  

e) LBU konstituerer seg selv, dvs. leder og nestleder velges av rådet for ett skoleår av 

gangen.   

  

f) Rådsmedlemmene må være bosatt i Lillesand kommune.  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 4 Økonomi og administrasjon  
  

 

 

 

a) LBU har et budsjett for egen drift og midler til bruk for tiltak for barn og unge. Beløpets 

størrelse fastsettes ved de årlige budsjettbehandlinger.   

 

b) Kommunalsjef for helse og kultur har det overordnede ansvar for budsjett og regnskap.  

  

   

  

  

§ 5 Saksbehandlingsregler, retningslinjer  
  
a) LBU treffer sine vedtak i møte.  

  

b) Møtene skal gå for åpne dører.  

  

c) Møtene holdes etter oppsatt plan eller når rådsleder eller minst 1/3 av medlemmene 

krever det.  

  

d) LBU kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene er til stede.  

  

e) Vedtak treffes med alminnelig flertall. Møteleders stemme er avgjørende ved 

stemmelikhet, men ikke ved valg. Da skal det trekkes lodd. Valg kan skje ved skriftlig 

avstemning.  

  

f) Retningslinjene for LBU kan endres av Bystyret etter innspill fra LBU.  

  


