
Reglement for barn- og unges kommunestyre i Vestby kommune.  
Vedtatt av kommunestyret 27.02.06. 

  
§ 1 Mandat. 
Barn og unges kommunestyre (BUK) skal være kommunens rådgivende 
organ samt pådriver i saker som berører barn og ungdom. BUK fordeler 
egne midler innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
  
  
§ 2 Formål 
Barn og unges kommunestyre skal fremme barn og unges interesser i 
deres nærmiljø, og være et talerør og en felles arena for saker som er 
aktuelle for barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal BUK gi 
barn og unge mer innflytelse over sin egen hverdag. BUK skal være 
partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til barn og ungdom i hele 
Vestby kommune. Slik vil Vestby kommunes barn og unge sikres 
muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet. 
  
  
§ 3 Valg og sammensetning  
Barn og unges kommunestyre skal ha 19 faste representanter samt 12 
vararepresentanter med følgende sammensetning: 
• To representaner og en  vararepresentant fra elevrådet ved Bjørlien 

skole, Brevik skole og grendesenter, Vestby skole og Solhøy skole.  
• En representant og en  vararepresentant fra elevrådet ved Garder 

skole og Hølen skole.  
• To representanter og en vararepresentant fra elevrådet ved Risil 

ungdomsskole og Grevlingen ungdomsskole 
• En representant og en vararepresentant fra hvert av styrene i Teten 

Ungdomsklubb, Bayaz Ungdomsklubb og Brevik Danseverksted. 
• To representanter og en vararepresentant fra elevrådet på Vestby 

videregående skole. Representantene må være under 18 år og bo i 
Vestby kommune. 

  
Vararepresentantene innkalles også til møtene med tale- og forslagsrett, 
men har kun stemmerett dersom de erstatter en fast representant.   
Antall representanter justeres ved eventuell endring av antall skoler. 
Elevrådet ved den enkelte skole fastsetter nærmere regler for valgene, 
og er ansvarlig for gjennomføringen. Representantene velges for ett 
skoleår av gangen. Valgene foretas i løpet av september måned  hver 
høst. 
  
 



§ 4 Konstituering 
BUK konstituerer seg selv. Det vil si at leder og nestleder velges blant 
representantene. Leder har dobbeltstemme. BUK velger et arbeidsutvalg 
bestående av fem personer, hvorav minst en kommer fra barneskolene. 
Leder og nestleder skal være med i arbeidsutvalget. 
Barneskolerepresentanter kan ikke velges til leder eller nestleder.  
  
 
§ 5 Oppgave- og ansvarsdeling 
Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for veiledning, koordinering og 
oppfølging av elevrådets arbeid i forbindelse med BUK. 
  
Rådmannen er ansvarlig for at arbeidet i barn og unges kommunestyre 
koordineres, herunder også ansvarlig for samordning av forslag/innspill 
fra skolene, utarbeiding av sakspapirer, lage protokoll fra møtene i BUK, 
samt gi melding til alle utførende enheter om oppfølging av vedtak/tiltak. 
  
Kommunens ordfører leder den årlige konstitueringen av BUK, og er 
deretter veileder for lederen i Barn og unges kommunestyre. Ordføreren 
skal delta på møter i BUK og i arbeidsutvalget med talerett, men ikke 
forslags- og stemmerett. 
  
  
§ 6 Arbeidsområde. Forberedelse av saker. 
Barn og unges kommunestyre får et budsjett de kan disponere, og kan 
selv vedta fordeling av midler på bakgrunn av innmeldte saker/forslag. 
BUK  kan selv ta initiativ til at saker blir utarbeidet av administrasjonen 
for behandling i BUK.  
  
Saker til Barn og unges kommunestyre fremmes etter følgende 
retningslinjer: 
1.  Tiltak som ønskes iverksatt skal ivareta behov i den enkeltes nærmiljø 

eller skolemiljø. Dette medfører at det ikke bare skal være skolesaker 
som tas opp i BUK, men også saker som angår nærmiljøet/fritiden til 
barn og unge. 

2.  Tiltakene som foreslås kan deles inn i tre kategorier 
a)  Saker som kan løses av barn og unge selv, av skolen eller av for 

eksempel fritidsklubben. Slike saker går ikke videre til BUK. 
b)  Strakstiltak, dvs. tiltak som kan iverksettes med små midler 

oversendes BUK for avgjørelse. 
c)  Langsiktige tiltak, dvs. tiltak som har større økonomiske 

konsekvenser eller på andre måter er av mer omfattende karakter, 
oversendes rådmannen for videre behandling i ordinære politiske 
fora. 



3.  Forslag til saker som skal behandles i BUK utarbeides ved skolene 
ved at hver klasse setter opp en «ønskeliste» og diskuterer forslag til 
saker. Sakene som klassen blir enige om å fremme, oversendes 
skolens elevråd for gjennomgang og inndeling i kategorier.  

4.  Elevrådet samordner forslagene, og sender dem på høring i klassene. 
Etter å ha fått inn uttalelser fra klassene, prioriterer elevrådet de 
sakene som skal oversendes til behandling i BUK. Hver klasse er 
ansvarlig for å lage skriftlige redegjørelser for sine egne saker til BUK. 
De skriftlige redegjørelsene oversendes rådmannen minimum fire uker 
før møtedatoen.  

5.  Styret i ungdomssklubbene og Brevik Danseverksted har også rett til å 
fremme forslag. 

6.  Rådmannen samordner forslagene, og sender på vegne av ordføreren 
ut møteinnkalling  med sakskart over de saker som skal behandles i 
BUK. Innkalling og sakspapirer skal sendes til BUKs medlemmer, 
varamedlemmer og evt. andre berørte parter senest 14 dager før 
møtet. 

  
§ 7 Dagsorden - BUK-møte 

1.  Åpning 
2.  Godkjenning av innkalling 
3.  Godkjenning av dagsorden 
4.  Oppnevning av representanter til å underskrive protokollen. 
5.  Behandling av sakene på  sakslista 
6.  Spørretime/eventuelt 

  
Under punkt 5 redegjør de ulike representantene for sine forslag/saker. 
Deretter åpnes det for debatt, og til slutt stemmer man over forslagene. 
Saksbehandler for de enkelte saker skal møte på møtet.  
  
Under punkt 6 kan representantene ta opp spørsmål som de ønsker svar 
på fra ordføreren eller kommuneadministrasjonen. Slike spørsmål må 
sendes skriftlig til ordføreren og/eller rådmannen minimum én uke før 
møtet. 
  
 § 8 Protokollføring. Oppfølging av vedtak. 
Rådmannen skal sørge for at det føres protokoll fra kommunestyrets og 
arbeidsutvalgets forhandlinger. I protokollen skal det føres inn møtested 
og -tid, og hvilke medlemmer og varamedlemmer som er til stede i møtet. 
Alle forslag, og hvem som satte dem frem, skal skrives i protokollen. 
Videre skal det protokollføres hvordan avstemmingen i hver sak ble 
foretatt. Endelig skal hele vedtaket gjengis. Sakene skal protokollføres i 
rekkefølge for kommunestyrets funksjonstid, og slik at man kan se hva 
saken gjelder. 



Når protokollen er ferdig, skal den underskrives av to valgte 
representanter, og deretter skal det snarest mulig sendes kopi til alle 
medlemmer og varamedlemmer, de voksnes kommunestyre, samt evt. 
andre berørte parter. Originalen arkiveres i kommunen. 
Rådmannen er ansvarlig for at BUKs vedtak blir effektuert, eller formidlet 
til utførende enheter. Den som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltak, 
må gi tilbakemelding på fremdriften innen to uker etter mottatt melding 
om vedtak. 
 


