STJØRDAL KOMMUNE

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2012/4707-4

Saksbehandler:

Bjørn Solberg

Saksframlegg
Utvalg
Ungdomsrådet

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

Ungdomsrådet - endring av vedtekter
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.
§ 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.
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.

