Behandling i Kommunestyret - 24.01.2013
Håvard Steen Moa (H) fremmet følgende endringsforslag til §5:
De skolene som har 2 representanter tilstreber å velge 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.
Per Erik Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.
Moens forslag vedtatt med 22 stemmer mot 18 stemmer.
Moas forslag falt med 22 stemmer mot 18 stemmer.
Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.01.2013
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.
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.
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.

