
 

Til alle barn og unge i Vestvågøy 

Nå er det endelig klart for å velge «Barn og unges kommunestyre»! 

I Vestvågøy er politikerne opptatt av at alle innbyggerne våre skal ha muligheten til å delta aktivt i 

viktige politiske beslutningsprosesser og være med å bestemme. Mange av sakene som behandles i 

kommunestyret har betydning for dere – ikke bare nå, men også i framtida. Det er derfor viktig at 

politikerne får vite hva dere mener og hvordan dere mener at vi kan ta mer hensyn til barn og unge i 

de vedtakene som kommunestyret gjør.  

Og da trenger vi dere! 

Etter en lang prosess er det nå bestemt hvordan vi skal organisere «Barn og unges kommunestyre» 

Det er bestemt at:  

 Det skal være en representant med en vararepresentant fra hver av grunnskolene våre og to 

representanter med to vararepresentanter fra Vest-Lofoten videregående skole 

 Det skal være tre plasser for representanter fra organisasjoner som jobber med barn og 

ungdom 

 De som skal velges må være mellom 12 og 19 år og være folkeregistrert i Vestvågøy 

 Representantene skal velges for to år 

 BUK skal være høringsinstans og gi innspill til formannskap og kommunestyre i saker som 

omhandler barn og unges levekår. 

 BUK skal tas med på drøfting under arbeid med større saker av prinsipiell betydning for barn 

og unge, eller som omhandler barn og unges levevilkår. 

 Møtene skal foregå i skoletida 

 Representantene får møtegodtgjørelse  

Har du lyst til å bli din skoles representant i «Barn og unges kommunestyre»? 

Da kan du si fra til kontaktlæreren for elevrådet på skolen din innen mandag 14. oktober. 

I uka etter høstferien vil vi komme til din skole og fortelle om «Barn og unges kommunestyre» i et 

felles møte for skolen. Da vil vi også hilse på alle som vil stille til valg som skolens representant og 

arrangere en presentasjon av disse.  

Da får du si hva de heter, hvorfor du vil være skolens representant i «Barn og unges kommunestyre» 

og fortelle om en sak som du er opptatt av og vil ta med til behandling i «Barn og unges 

kommunestyre». 

Vi ser fram til å samarbeide med dere i Barn og unges kommunestyre! 

Remi Solberg      Anne Sand    

Ordfører      Varaordfører 

 


