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Årsrapport - ungdomsrådet 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering
Saksopplysninger
Mål og satsingsområder for Stjørdal ungdomsråd 2013:
•
Markedsføring av ungdomsrådet. Bruk av sosiale medier og lokalavis.
•
Utvikle god møteskikk. Være forberedt til møter og delta i møtene.
•
Ungdomsrådets midler. Annonsering og fordeling.
•
Tilgjengelighet. Ha fast møtepunkt på Ungdommens hus.
•
Samarbeid med andre ungdomsråd
•
Deltagelse på konferanser.
Måloppnåelse:
Ungdomsrådet har nådd målene de satte for sitt arbeid i 2013.
Saker Ungdomsrådet har jobbet med:
 Endring av ungdomsrådets vedtekter
 Drift av Storvika sommer 2013.
 Evaluering av UKM.
 16. mai arrangement.
 Plan og retningslinjer for KORIS.
 Fossliveien 18. Romprogram og skisse til drift.
 MOT evaluering.
 Valg av tomt for ny barneskole i Hegra.
 Ungdata. Gjennomgang av resultatene.
 Høringsnotat fra kommunal og regionaldepartement. (Regjeringen ønsker en lovfesting
for medvirkningsordninger.)
 Kulturskoletimen – Høring.
 «Kjør for livet».
 Økonomi 2014 – 2017 og budsjett 2014.

 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan for 2013.
 Målsetninger for programperioden - Boligsosialt utviklingsprogram 2013 - 2016.
Annet:
 Samarbeid Levanger Ungdomsråd
 Ungdomsrådet har deltatt på opplæring av andre ungdomsråd.
 Deltagelse på 16. mai-arrangement.
 Skatepark. Deltagelse på møter og besøk i andre kommuner.
 Stjørdal næringsforum ble invitert til møte i ungdomsrådet
 Lekeplasser og kunst i sentrum. Bruke Lindormen som tema.
 Forsprang -konferansen. 2 fra ungdomsrådet deltok.
 Deltagelse på temating med fokus på ungdom.
 Tatt opp sak om bussskur på bussholdeplassen ved Halsen Ungdomsskole.
 Info om Plænti kulturkort i ungdomsrådet.
 MIC prosjektet. Info med bilder fra prosjektet.
 Rapport etter ungdomskonferansen i Stjørdal.
 Ungdomsrådet deltok i formannskapsmøte. Kom med ungdomsrådets synspunkter til
rådmannens kuttliste.
Stjørdal Ungdomsråd vært aktive og hatt flere uttalelser til kommunestyret dette året. De har
også vært representert på ulike konferanser og møter.
Ungdomsrådets midler:
Det kom in 19 søknader om midler og 9 av søkere fikk innvilget midler.

