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MANDAT
1. KUR skal være ett talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og
unge. Gjennom demokratiske prosesser skal KUR gi ungdommene i Kongsberg mer
innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta
interessene til ungdom i hele Kongsberg kommune
2. KUR sitt langsiktige mål er å øke samfunnsengasjementet hos ungdommene.
Gjennom KUR kan de unge selv få være med å skape sin egen fremtid, trygge sine
rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. KUR vil gi
ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i demokratiske
spilleregler
3. KUR skal bidra til at barn og unge blir sett på som en ressurs gode skal være med
på å vitalisere lokaldemokratiet

FUNKSJON OG SAMMENSETNING
1. Medlemmer av KUR velges formelt av utvalg for kultur og oppvekst (UKO) etter
anbefaling fra sittende ungdomsråd
(tilføyd etter vedtak i kommunestyret 3. februar, sak 16/16)

2. Alle representantene blir valgt for 2 år av gangen, hvis representanten ønsker det,
kan han/hun søke om 1 år ekstra, helt til aldersgrensen blir overskredet. Hvis antall
søkere overskrider antall plasser, blir eldre representanter som stiller til gjenvalg stilt
på lik linje med nye søkere. Når en potensiell representant søker, må vedkommende
gjennom intervju med leder og nestleder i KUR for å bli godkjent som kandidat. (endret
fra representant etter vedtak i kommunestyret 3. februar, sak 16/16)

Ledige plasser annonseres på Facrbook, og i andre medier.
2. KUR skal i sammensetningen helst ha ungdommer fra hele Kongsberg kommune.
Det skal være 7 til 9 ungdommer til enhver tid i KUR. Alder skal være fra 13 år til 24
år, og alle må ha sitt bosted i Kongsberg kommune.
3. KUR konstituerer seg selv, dvs at leder og nestleder velges blant ungdommene i
KUR ved demokratisk valg
Ved større arrangement for ungdom, kan det være nødvendig å oppnevne personer
til arbeidsgrupper og utvalg. KUR står fritt til å oppnevne ansvarspersoner/utvalg
etter behov som rapporterer jevnlig til
KUR

MØTER
1. Møter avholdes hver 4 uke, august til mai hvert år. Dette justeres dersom flertallet

av KUR ønsker dette. KUR setter opp egen møteplan for hvert halvår. Møteplan og
referater skal offentliggjøres/ tilgjengeliggjøres.
2. I løpet av ett år skal man ha minimum 50 % oppmøte. Hvis man ikke får det til, har
man ikke tid til å være med, og må overlate plassen sin til noen med bedre tid. Har
man fravær på 2 møter uten å ha gitt beskjed på forhånd, skal man få en skriftlig
advarsel om at dersom dette skjer en tredje gang, blir man utestengt fra KUR

SAKER
1. Saker som skal til behandling må være sendt Kommunalsjef senest 2 uker før
neste møte. Kommunalsjef videresender disse til alle rådets medlemmer på e-post,
slik at disse kan komme forberedt til møtet.
KUR kan invitere politikere og administrasjon til møtene, eller andre
samarbeidspartnere for KUR. Møtene er åpne for allmennheten.

DAGSORDEN
1. Åpning og utdeling av saksliste
2. Godkjenning av saksliste
3. Statusrapport
4. Gjennomgang av saksliste
5. Eventuelt

KONTAKTPERSONER
1.En av Kongsberg kommunes kommunalsjefer har til enhver tid ansvaret for å møte
KUR
2. Oppgaver : Ansvar for å hjelpe KUR med tilrettelegging, sekretærfunksjoner og
opplæringstiltak etter ønsker og behov fra KUR
3. Sørge for at aktuelle politiske organer får informasjon om og fra KUR
OPPLÆRING
1. Nødvendig opplæring av KUR sine representanter i demokratiske prosesser,
saksgang o.l er kommunens ansvar. Denne opplæringen skjer lokalt, gjerne gjennom
utvalget for Kultur og oppvekst.
ENDRING AV RETNINGSLINJER
Retningslinjene taes opp til vurdering minst hvert annet år. KUR sine representanter
må være 2/3 flertall for å endre disse. Retningslinjene kan kun endres av KUR

