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Kommunestyret

Ungdomsrådet 2017
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Følgende foreslåtte medlemmer til Ungdomsrådet godkjennes.
Hegra ungdomsskole
Halsen ungdomsskole
Stokkan ungdomsskole
Fagerhaug oppvekstsenter
Ole Vig vdg skole

Aglo vdg skole
Carbon fritidsklubb
Uavhengig

Vedlegg:

Kristoffer Meldal Moen
Endre Loftet
Vara: Stian Hansen
Håkon Finanger
Siri Hammer Gjevik
Vara: Ingeborg Sollie Hjelsvold
Benjamin Kriens
Eline Teigen Ellingsen
Vara: Sara Juberg Vordal
Elise Grytdal
Vara: Siren Eide
Henrik Hegli
Stian F Nakken
Maria Woldstad
Helle Børstad
Malene Johnsen
Vara: Stine Amundsen
Helena Hyldmo
Vara: Maren S Bakken
Maja A Bednarska

Møtedato

Håndbok for Ungdomsrådet 2017/ 2018

Sammendrag:
Medlemmer og varamedlemmer til Ungdomsrådet for 2017 er valgt.
Saksopplysninger
Valget av medlemmer til Ungdomsrådet foregår på den enkelte skole. Det er i hovedsak
ungdommer som sitter i skolens elevråd. Carbon fritidsklubb velger medlem fra styret i Carbon,
mens uavhengig representant plukkes ut av veilederne i ungdomsrådet. Dette er et medlem med
minoritetsbakgrunn. Dette for å sikre mangfoldet blant medlemmene.
Det nye ungdomsrådet har allerede hatt fagdag og sitt første møte. Grunnen til at sak for
godkjenning i kommunestyret ikke kommer før nå, er at vi ikke har hatt valgene fra skolene inne
før nå på nyåret. Veilederne i ungdomsrådet begynner informasjon inn mot skolene ang valg av
nye medlemmer allerede rett etter sommerferien er ferdig, men allikevel klarer vi ikke å ha alt
klart til nytt råd og sak til Kommunestyrets første møte på nyåret. Foreslåtte personer kommer
for seint inn til oss. Vi har faktisk ikke alle valgene på plass ennå heller, men velger å kjøre
ungdomsrådet med de medlemmene vi har nå.
Ovenfornevnte utfordringer er noe av grunnen til at vi ønsker omorganisering av ungdomsrådet.
Se sak 2016/ 9321.
Dersom sak om omorganisering av ungdomsrådet blir vedtatt, vil ungdomsrådet for 2017 sitte
fram til juli 2018. Dette for å hente inn mellomrommet som vil bli mellom rådene. Dette er det
informert om til Ungdomsrådet.
Håndbok for ungdomsrådet ligger vedlagt saken slik at dere kan se hvordan ungdomsrådet
drives. Denne boka er veldig nyttig både for veiledere og for medlemmer av ungdomsrådet.
Håndboka blir revidert for hvert nytt ungdomsråd.

