STJØRDAL KOMMUNE

Møteinnkalling
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Dato:

24.01.2013

Tidspunkt: 13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Mottakere som ikke mottar fullstendig sakskart i papirutgave finner disse på kommunens
hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/Sider/default.aspx

 Møtet starter med utdeling av erkjentlighetsgaver til kommunalt ansatte og med
kaffepause umiddelbart etterpå.
 Det vil bli gitt en orientering fra leder i SKU AS.

Stjørdal, 17.01.2013
Johan Arnt Elverum/sign.
leder

Hanne Elin Ovesen
sekretær
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Ungdomsrådet - endring av vedtekter
Behandling i Formannskapet - 17.01.2013
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til § 5:
De skolene som har 2 representanter velger en av hvert kjønn for faste medlemmer og for vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
Svein Jørgensen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende setning strykes: Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara).
Lillian Solstad fremmet følgende forslag:
Nytt forslag til § 8 strykes.
Votering:
Jørgensens forslag enstemmig vedtatt.
Solstad forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Kaspersens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 17.01.2013
Gjeldende vedtekter for Stjørdal Ungdomsråd endres følgende:
§ 2 endres til:
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker
for barn og ungdom.
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Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
§ 3 endres til:
Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 5 endres til:
Valg og sammensetning:
Det velges 12 representanter til ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene velges av
kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo videregående skole: 1 representant og 1 vara.
Halsen ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Hegra ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Fagerhaug ungdomsskole: 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
De skolene som har 2 representanter velger en av hvert kjønn for faste medlemmer og for vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
§5 strekpunkt 2 endres til:
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.
Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden kan
representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
§5 strekpunkt 9 endres til:
Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for vararepresentantene.
Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved overlapping av
gamle og nye medlemmer i rådet.

Behandling i Ungdomsrådet - 14.01.2013
Uttalelse:
Forslaget til endringer enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Gjeldende vedtekter for Stjørdal Ungdomsråd endres følgende:
§ 2 endres til:
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker
for barn og ungdom.
Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
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§ 3 endres til:
Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 5 endres til:
Valg og sammensetning:
Det velges 12 representanter til ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene velges av
kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo videregående skole: 1 representant og 1 vara.
Halsen ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Hegra ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Fagerhaug ungdomsskole: 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara).
§5 strekpunkt 2 endres til:
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.
Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden kan
representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
§5 strekpunkt 9 endres til:
Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for vararepresentantene.
Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved overlapping av
gamle og nye medlemmer i rådet.
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.
Arbeidsoppgavene er saksforberedelse og etterarbeid samt å følge opp på sosiale medier.

Til formannskap, komiteer, nemnder:
Vedlegg:
Forslag til nye vedtekter for Ungdomsrådet

Til kommunestyret:
Vedlegg:
Forslag til nye vedtekter for Ungdomsrådet
Saksopplysninger
Vedtektene i Stjørdal Ungdomsråd ble vedtatt i kommunestyret 20.12.2007.
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Det fremmes nå sak for å endre vedtektene, noe som blant annet innebærer at rådet utvides med
ett medlem slik at Fagerhaug Ungdomsskole blir representert.
Forslaget innebærer også noen andre mindre endringer:
Det vedtektsfestes at rådet skal bemanne kontoret på Ungdommens Hus uka før og uka etter
møtet i rådet. Alle representantene i rådet dekker kontortiden i en oppsatt turnus.
Vurdering
Ved at Fagerhaug Ungdomsskole tilbys en plass i rådet er alle ungdommer i ungdomsskole- og
videregående skolealder representert i Ungdomsrådet.
Kontortiden har vært gjennomført med suksess i en tid og foreslås derfor vedtektsfestet. Det gjør
Ungdomsrådet tilgjengelig, slik at ungdom kan ta kontakt med rådet både i kontortiden og på
sosiale media.
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Forslag til nye vedtekter for Ungdomsrådet
VEDTEKTER FOR KOMMUNALT UNGDOMSRÅD I STJØRDAL KOMMUNE.
FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE
1. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for
barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i
Stjørdal mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk
uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Stjørdal kommune. Slik vil Stjørdal
kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i
lokaldemokratiet.
2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos
ungdommer i Stjørdal. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å
skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne
ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning
gjennom opplæring i demokratiske spilleregler.
3. Ungdomsrådet skal ha arbeid for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde.
Det er ei målsetting at alle ungdommer i Stjørdal skal ha mulighet for ei meningsfylt
fritid. Her ligger det et stort ansvar i de problemene som ungdommene møter i
hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold, urettferdig
behandling av elever og lignende.
VEDTEKTER
§ 1. Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha
konsekvenser for barn og unges hverdag. Dersom kommunestyret ønsker det, kan
beslutningsmyndighet og oppgaver overføres ungdomsrådet. Representanter fra
ungdomsrådet kan også inviteres til kommunestyremøter, formannskapsmøter,
komitemøter, kommunale utvalg og temamøter i kommunestyret.
§ 2. Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller
aktuelle saker for barn og ungdom.
Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
§ 3. Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 4. Ungdomsrådet legger fram årsmelding for kommunestyret hver høst. Årsmeldinga
skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt siste året.
§ 5. Valg og sammensetning.
Det velges 12 representanter til Ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene
velges av kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo Videregående skole: 1 representant og 1 vara.
Halsen Ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan Ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Saksnr.: 2012/4707-3 Saksbeh.: Bjørn Solberg
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Hegra Ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara
Fagerhaug Ungdomsskole. 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara)
 Øvre aldersgrense for valg til ungdomsrådet er 18 år.
 Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1
år. Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden
kan representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
 Fritak fra vervet kan gis etter søknad.
 Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.
 Leder og nestleder velges for 1 år.
 Møteplikt og plikt til å melde forfall gjelder på samme måte som for kommunestyrets
medlemmer.
 Det tilstrebes at alle kommunedelene blir representert fra ungdomsskolekvoten.
 Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for
vararepresentantene.
 Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved
overlapping av gamle og nye medlemmer i rådet.
 Ungdomsrådet har ansvaret for gjennomføring av valget, i samarbeid med elevrådene.
 Alle elever skal ha mulighet til å stille til valg i ungdomsrådet og alle skal ha mulighet
til å stemme ved valget.
§ 6.

Ungdomsrådet skal holde minst 6 møter hvert år. Etter konstituering skal
det arrangeres et seminar for de nyvalgte representantene og vararepresentantene.
Dette for å sette de inn i hva et ungdomsråd er, og for at representantene skal bli kjent
med hverandre.

§ 7.

Det avsettes et fast beløp for hvert år som rådet disponerer for barne- og
ungdomstiltak.
Ungdomsrådet står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter
søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved
den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret.

§ 8.

Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet
og torsdagen i uka etter møtet.
Arbeidsoppgavene er saksforberedelse og etterarbeid samt å følge opp på sosiale
medier.

Saksnr.: 2012/4707-3 Saksbeh.: Bjørn Solberg
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STJØRDAL KOMMUNE

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2011/6724-54

Saksbehandler:

Hanne Elin Ovesen

Saksframlegg
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
2/13

Møtedato
24.01.2013

Valg av medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte skole,
velges til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet.

Saksopplysninger:
Fra vedtektene for ungdomsrådet § 5, valg og sammensetting siteres:
”§ 5. Valg og sammensetning.
Det velges 11 representanter til rådet. Medlemmene velges av kommunestyret etter
forslag fra elevrådene ved ungdomsskolene, Ole Vig videregående skole og Aglo
opplæringssenter. Det velges 2 medlemmer fra hver ungdomsskole, 4 fra Ole Vig
videregående skole og 1 fra Aglo opplæringssenter. Det velges vararepresentanter i rekke
(ikke personlig vara)
Øvre aldersgrense for valg til ungdomsrådet er 19 år.
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Hvis du bytter skole i løpet av to
års perioden kan du fortsatt være medlem av rådet (ved overgang ungdomsskole til
videregående skole.)
Fritak fra vervet kan gies etter søknad.
Det velges to medlemmer fra Formannskapet som faste medlemmer av rådet.
Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Leder og nestleder velges for 1 år.
Møteplikt og plikt til å melde forfall gjelder på samme måte som for kommunestyrets
medlemmer.
Det tilstrebes at alle kommunedelene blir representert fra ungdomsskolekvoten.
Valgperioden for medlemmer i ungdomsrådet er to år. Halvparten av rådet er på valg
hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse. Man får da en overlapping av gamle og nye
medlemmer. I praksis betyr dette at det til enhver tid sitter to medlemmer fra hver
ungdomskole i rådet, 4 medlemmer fra 4 Ole Vig vgs og 1 fra Aglo opplæringssenter,
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men at det hvert år velges 1 repr. fra ungdomskolene og 2 fra Ole Vig vgs. Repr. fra
Aglo opplæringssenter velges for 2 år.
Ungdomsrådet har ansvaret for gjennomføring av valget, i samarbeid med elevrådene,
Alle skal ha mulighet til å stille til valg i Ungdomsrådet og alle skal ha mulighet til å
stemme ved valget.”
Oversikt over forslag til medlemmer/varamedlemmer for 2013 – 2014:
Hegra Ungdomskole:
1. Ellen Solem, 10. trinn, valgt for 1 år til.

Vara: Kari Gunelie Buan.

2. Martin Solem, valgt for 2 år.
Halsen Ungdomskole:
1. Ramya Nadesapuran 9. trinn, valgt for 1 år til. Vara: Jannita Halsen, 8. trinn, valgt for 1
år.
2. Karen Forbord Platou, 8. trinn, valgt for 2 år.
Stokkan ungdomskole:
1. Terje Hellberg 10. trinn valgt for 1 år til.

Vara: Charlotte Ruud, valgt for 1 år.

2. Tora Folvik Bjerkholdt, valgt for 2 år.
Ole Vig videregående skole:
1. Snorre Fånes Valgt for 1 år til.

Vara: Dorthea Elverum

2. Frida Wanberg Veimo, valgt for 1 år til.

Vara: Christian B. Røkke

3. Henrik Myhr
4. Elisabeth A. Andersen
Aglo videregående skole:
1. Vilde Hammer Engesvold, valgt for 2 år.
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Vara: Katja Knutsen valgt for 1 år.

Interpellasjoner
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Interpellasjoner
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STJØRDAL KOMMUNE

Arkiv:

F17

Arkivsaksnr:

2013/358-2

Saksbehandler:

Hanne Elin Ovesen

Saksframlegg
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
1/13

Møtedato
24.01.2013

Interpellasjon til kommunestyret den 24.01.13 - Bygging av
tilrettelagte kommunale utleieboliger ved grendesenter Moen i
Forradal
Interpellasjon fra Per Moen (AP):
Jeg mener det er viktig å legge til rette for at alle aldersgrupper og folk med
funksjonshemminger kan ha et botilbud i alle deler av kommunen.
Derfor vil jeg at Stjørdal kommune må starte et planarbeid for å bygge tilrettelagte
utleieboliger/leiligheter for eldre og andre med slikt behov i tilknytning ved et framtidig
grendefelt i grendesenteret Moen i Forradal.
Det bor mange eldre i Forradal med eneboliger med store tomter som er lite tilrettelagt for eldre
med redusert helse og bevegelighet. Mange kvier seg for å skaffe seg mer egnet bolig da de må
flytte fra bygda for å få et slikt botilbud.
Ved grendesenteret Moen er det en god infrastruktur for å bygge slike boenheter. Her er det
dagligvarebutikk, oppvekstsenter med skole og barnehage, fiberbredbånd, kommunalt vann og
avløp og god veiforbindelse ned til Hegra og Stjørdal.
Et slikt botilbud vil være viktig for en positiv utvikling av bygda og gi eldre og andre som
trenger et slikt botilbud et godt og egnet hjem i sin egen bygd. De ledige boligene som følge av
dette vil være attraktive for nye generasjoner og andre som ønsker å bo mer landlig men
samtidig sentralt.
Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det satt av 700000 kroner til å planlegge nye
boligfelt/grendefelt ute i grendene. Dette for å styrke bosettingen i alle deler av kommunen og
oppnå en 60/40 fordeling mellom sentrum og kommunedelene.
Et slik mål om 60/40 fordeling må være et tilbud til alle deler av befolkningen uansett alder og
helse. Det oppnår vi best ved et kommunalt engasjement.
Jeg vil derfor be om at det tas et kommunalt initiativ for at et slikt botilbud blir en realitet, og at
det snarest fremmes en sak om dette til politisk behandling.
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