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Omorganisering av Ungdomsrådet
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
For et bedre fungerende Ungdomsråd foreslås følgende vedtektsendringer
 Ungdomsrådet reduseres fra 15 til 14 medlemmer med følgende fordeling
o To representanter fra Stokkan ungdomsskole
o To representanter fra Halsen ungdomsskole
o To representanter fra Hegra ungdomsskole
o En representant fra Aglo vdg skole
o To representanter fra Ole Vig vdg skole
o En representant fra Fagerhaug skole
o En representant fra Carbon fritidsklubb
o En representant med minoritetsbakgrunn
o To representanter fra Kommunestyret








Ungdomsrådet følger skoleåret, dvs. at ungdomsrådet sitter fra august – juli, og ikke fra januar
til desember. Denne organiseringa mener vi vil redusere antall som søker fritak, noe som gir et
roligere, tryggere og bedre samarbeidsklima i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet som velges for 2017 vil da sitte i 1 ½ år (fram til juni 2018). Videre ungdomsråd
følge skoleåret med bytte av medlemmer august hvert år.
Ole Vig sitter med to faste representanter i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet føler behov for å styrke mangfoldigheten blant medlemmene. Ungdomsrådet
ønsker å sikre at minimum ett medlem har minoritetsbakgrunn. Det er ønskelig at denne er i
videregående skole- alder. Dette for å sikre en god fordeling ift. til alder samt at vi ser at det er
viktig med ett visst antall «eldre» medlemmer.
Fritak fra vervet kan gis etter søknad til leder for ungdomsrådet. Det er ikke nødvendig at fritak
godkjennes av Kommunestyret.

Vedlegg:
Vedtekter Stjørdal ungdomsråd (2017)
Retningslinjer tilskudd (2017)

Saksopplysninger

En mulig omorganisering har vært diskutert i Ungdomsrådet ved flere anledninger. Vi har sammen med
medlemmene sett på fordeler og ulemper ved både dagens organisering og en evt. ny organisering og
sammen kommet fram til at en ny organisering vil bidra til et bedre fungerende ungdomsråd.
Barn og ungdoms sin rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt i både FNs barnekonvensjon og i norsk
lovverk. Ungdomsrådet er et partinøytralt og lokalt hørings- og innflytelsesorgan som fremmer
ungdommers synspunkter ovenfor lokalpolitikerne. Stjørdal kommune har hatt et meget velfungerende
ungdomsråd i mange år. Ungdommene sine uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens
administrasjon og politikere. Ungdomsrådet representerer alle ungdommene på Stjørdal.
Ungdomsrådet har som mål å ha en mest mulig lik kjønnsfordeling, samt gjenspeile mangfoldigheten i
ungdomsmiljøet hva gjelder f.eks. minoritetsbakgrunn, ulike interesser samt distrikt og by.
I Ungdomsrådet på Stjørdal sitter pr 1. januar 2017 følgende personer
 To representanter fra Stokkan ungdomsskole
 To representanter fra Halsen ungdomsskole
 To representanter fra Hegra ungdomsskole
 En representant fra Aglo vdg skole
 Fire representanter fra Ole Vig vdg skole
 En representant fra Fagerhaug skole
 En representant fra Carbon fritidsklubb
 To representanter fra Kommunestyret
I tillegg er det også vararepresentanter.
Ungdommene velges for henholdsvis ett eller to år. Gjennom dette sikres kontinuitet. Vi starter alltid
nytt ungdomsråd med en fagdag der målet er at de skal bli litt kjent, få informasjon om hvordan det er
å sitte i et ungdomsråd, om kommunen, om saker og saksgang og annet aktuelt. Det er laget en
håndbok for medlemmene av ungdomsrådet der viktig og nyttig informasjon er samlet.
I de siste årene har vi sett utfordringer ved at Ungdomsrådet velges ift kalenderåret. Innvalgte
ungdommer begynner kanskje på en annen skole etter sommerferien (gjelder spesielt de fra vdg.
skoler), noe som gjør at de må søke permisjon og at vara må inn i deres sted. Ved Aglo går
ungdommene ofte bare ett år; noe som gjør at de også ofte skifter skole etter sommerferien. Dette gir
lite stabilitet og mye utskiftninger- noe som ikke fremmer trygghet og grunnlag for et best mulig
samarbeidsklima i gruppa.
Ole Vig har 4 faste representanter i Ungdomsrådet. I tillegg må de ha vara ved evt. frafall av faste
representanter. Ole Vig har de siste par årene har store utfordringer med å klare å skaffe 4 faste
representanter og vararepresentanter. I ungdomsrådet 2016 har det kun vært to representanter fra Ole
Vig.

For et bedre fungerende Ungdomsråd foreslås følgende vedtektsendringer
 Ungdomsrådet reduseres fra 15 til 14 medlemmer med følgende fordeling
o To representanter fra Stokkan ungdomsskole + 1 vara
o To representanter fra Halsen ungdomsskole + 1 vara
o To representanter fra Hegra ungdomsskole + 1 vara
o En representant fra Aglo vdg skole + 1 vara
o To representanter fra Ole Vig vdg skole + 1 vara
o En representant fra Fagerhaug skole + 1 vara
o En representant fra Carbon fritidsklubb + 1 vara
o En representant med minoritetsbakgrunn + 1 vara
o To representanter fra Kommunestyret + 2 vara








Ungdomsrådet følger skoleåret, dvs. at ungdomsrådet sitter fra august til juli, og ikke fra januar
til desember. Denne organiseringa vil redusere antall som søker fritak, noe som gir et roligere,
tryggere og bedre samarbeidsklima.
Ungdomsrådet som velges for 2017 vil da sitte i 1 ½ år (fram til juni 2018). Videre
Ungdomsrådet følge skoleåret med bytte av medlemmer august hvert år.
Ole Vig sitter med to faste representanter i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet føler behov for å styrke mangfoldighet blant medlemmene, og vil i denne
forbindelse sikre at Ungdomsrådet har minimum ett medlem med minoritetsbakgrunn. Det er
ønskelig at denne er i videregående skole- alder. Dette for å sikre en god fordeling ift. til alder
samt at vi ser at det er viktig med ett visst antall «eldre» medlemmer.
Fritak fra vervet kan gis etter søknad hos leder for ungdomsrådet. Det er ikke nødvendig at
fritak godkjennes av Kommunestyret.

