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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,
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.

Vara: Katja Knutsen valgt for 1 år.

