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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for barn og oppvekst 23.11.2022 17/2022 

Utvalg for kultur og 
samskaping 

23.11.2022 28/2022 

Utvalg for helse og velferd 22.11.2022 17/2022 

Arbeidsmiljøutvalget   

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

22.11.2022 92/2022 

Ungdomsrådet 21.11.2022 14/2022 

Partsammensatt utvalg 22.11.2022 5/2022 

 

Høring - Kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2023-2026, Årsbudsjett 2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Utvalget tar kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2022-2025, budsjett 2022 til orientering. 
 
 
Ungdomsrådets Behandling 21.11.2022: 
 
Kommunalsjef for økonomi Elin Rugland Falkum gav en orientering om hva ett budsjett er og litt om 
hvordan kommunen arbeider med et budsjett.  
 

SAKSFRAMLEGG



 

2 

Under møte ble det vist frem kommunens hjemmeside og hvor en kan gå for å finne ut mer om hva som 
er satt av i budsjett 2023. 
 
Hun anbefalte representantene i Ungdomsrådet å gå inn på hjemmesiden og lese mer om budsjett 1-2-3 
som gir en grei og kortere oversikt over de ulike budsjettforslagene og behovene som er lagt inn.  
 
Det var lagt inn et forslag i budsjettet om å bevilge 100.000 kr til Ungdomsrådet for 2023. Dette er satt til 
et ikke prioritert tiltak for budsjett 2023.  
 
Ungdomsrådet har i høst deltatt på Konferansen Ung i Agder og workshop i forbindelse med Ung data 
undersøkelsen i Lyngdal. Her fremkommer det et stort behov for å rette fokus mot psykisk helse og rus 
blant ungdom i Lyngdal kommune. Forslaget til Ungdomsrådet er å avholde et seminar med fokus på 
nettopp dette temaet.  
 
I den forbindelse vil en måtte ha behov for midler til å arrangere seminaret. 
 
 
 
Ungdomsrådets vedtak 21.11.2022: 
 
Ungdomsrådet kommer med følgende innspill på Kommunedirektørens budsjettforslag.  
 
I budsjettforslaget var det foreslått 100.000kr til Ungdomsrådet. Dette er satt som et ikke prioritert tiltak. 
 
Ungdomsrådet ønsker at budsjettforslaget opprettholdes slik det opprinnelig var foreslått, med 
begrunnelse at de blant annet ønsker å kunne benytte midler til å arrangere et seminar med fokus på 
psykisk helse og rus til ungdom i Lyngdal kommune.  
 
Ungdomsrådets innspill til budsjettforslaget er at bevilgning om midler til Ungdomsrådet opprettholdes 
slik det opprinnelig var foreslått. 
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