




Retningslinjer for barn og unges kommunestyre (BUK). 

1. Formål og myndighetsområde:
1.1 BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i 
Randaberg. 1.2 BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Randaberg. 
1.3 BUK skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og ungdom. 
1.4 En BUK-representant har talerett i kommunestyret i saker som har vært behandlet i BUK

En BUK-representant har også talerett i kommunestyret i saker som gjelder barn og 
unge, under forutsetning av at saken har vært behandlet av den enkelte skoles elevråd.

2. Valg og representasjon:
2.1 Elevrådsstyrene på kommunens grunnskoler representerer skolene i BUK. Hver skole 
       stiller med seks representanter; tre fra barnetrinnet og tre fra ungdomstrinnet. 
2.2 Elever i 5. – 10. klasse er valgbare og det er ingen begrensning på antall perioder en 
       representant kan sitte i BUK. BUK-representantene har møteplikt i elevrådet. 
2.3 Det skal sikres minst 40% representasjon fra hvert kjønn, jfr. Likestillingslovens § 21. 
2.4 BUK konstituerer seg selv. Ordfører er fast møteleder. 

3. Møter og økonomi:
3.1 BUK velger selv den arbeidsformen som anses mest hensiktsmessig. 
3.2 BUK avholder 3 møter per år og møtene avholdes på dagtid. 
3.3 BUK bestemmer selv sin møteplan og saksliste. 
3.4 Kommunestyret setter selv av midler som disponeres av BUK i sitt årsbudsjett. 
3.5 Skolene bør komme med 3 forskjellige saker til hvert BUK møte. 
3.6 Saker som omhandler økonomi må BUK oversende rådmannen til oppfølging. 
3.7 BUK kan kalle inn  rådmann og andre etter behov. 
3.8 Minst 50% av representantene må være tilstede for at BUK skal være vedtaksført- 

4. Skolering og sekretærhjelp:
4.1 Alle representantene i BUK skal skoleres i møteteknikk med mer ved oppstarten av 
      perioden. 
4.2 BUK skal sikres hjelp til innkalling, møtereferat og oppfølging av vedtak. 
4.3 Kommunestyrets faste møtesekretær følger opp BUKs sakspapirer og møtereferat. 

   Videre oppnevner formannskapet egen koordinator for oppfølging av BUKs 
   arbeidsprosess. 

5. Endring av retningslinjer:
5.1 Disse retningslinjer kan kun endres av Randaberg kommunestyre. 
5.2 Endringer kan bare gjøres etter uttalelse fra BUK. 
5.3 Alle barn og unge i Randaberg i alderen 10 – 16 år kan komme med forslag til slike 

 endringer. 
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