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Nytt ungdomsråd 2018-2019
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Følgende ungdommer velges inn i Stjørdal Ungdomsråd for perioden august 2018 – juni 2019
Skole
Hegra Ungdomsskole

Navn

Rolle

Endre Loftet
Marius Børseth
Ayla Skogan Baysal

Fast
Fast
Vara

Tilde Uberg
Sebastian Holdahl
Sara Julie Wehanger

Fast
Fast
Vara

Håkon Finanger
Emma Kristoffersen
Frøya Jørgensdatter

Fast
Fast
Vara

Kaisa Tørum Amdam
Sol Angelica Endresen

Fast
Vara

Helle Børstad
Gabriel Aron Brun
Henrik Hegli

Fast
Fast
Vara

Maren Schiefloe Bakken
Marit Johanne Halle Forbord

Fast
Vara

Stokkan ungdomsskole

Halsen ungdomsskole

Fagerhaug skole

Ole Vig vdg skole

Aglo vdg skole

Carbon fritidsklubb

Lærlinger
Hanna Vik

Fast

Hannah Overrein
(Halsen ungdomsskole)
Hanna Kbret Meles
(Fagerhaug internasjonale skole)

Fast

Uavhengig

Vara

Vedlegg:
Vedlegg:
2017_vedtekter Stjørdal ungdomsråd
2018_2019 håndbok Ungdomsrådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
Barn og ungdom 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 både for kommunens administrasjon og for politikere. Ungdomsrådet
representerer alle ungdommene på Stjørdal.

Saksopplysninger
Ungdomsrådet 2018/ 2019 er det første ungdomsrådet etter ny modell der ungdomsrådet
følger skoleåret og derfor sitter i perioden august 2018 – juni 2019. Ungdomsrådet 2018/ 2019
starter sin virksomhet med fagdag fredag 24. august 2018 der de vil få ulik kunnskap som er
viktig for medlemmene i Ungdomsrådet. Første ordinære ungdomsrådsmøte for det nye rådet
vil være mandag 27. august 2018. På dette møtet vil leder og nestleder velges.
§ 6. Valg og sammensetning.
Det velges 15 representanter til Ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene
godkjennes av kommunestyret.
 Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara).
 Øvre aldersgrense for valg til ungdomsrådet er 20 år.
 Fritak fra vervet kan gis etter søknad hos leder for ungdomsrådet.
 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.
Ungdomsrådet streber etter
- mest mulig lik kjønnsfordeling.
- representant som velges fra minoritetsbakgrunn er i videregående skole alder.
Valg av denne representanten gjøres av veiledere i ungdomsrådet.
Valgperioden følger skoleåret. Medlemmer i ungdomsrådet velges for to år. Vara velges
for 1 år. Unntak fra dette vil være representanter fra Carbon, Aglo,
lærlingerepresentant og den med minoritetsbakgrunn. Der velges representantene kun
for 1 år. Deler av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse. Man får
da en overlapping av gamle og nye medlemmer. Ungdomsrådet har i samarbeid med
elevrådene ansvaret for gjennomføring av valget.
Alle elever skal ha mulighet til å stille til valg i ungdomsrådet og alle skal ha mulighet til
å stemme ved valget.

Vurdering
Ungdomsrådet etterstreber mest mulig lik kjønnsfordeling. I årets ungdomsråd er fordelinga av
faste medlemmer 7 jenter og 5 gutter. Av vararepresentanter er fordelingen 6 jenter og 1 gutt.
Vi kunne ønsket oss en jevnere fordeling, spesielt på vararepresentantene, men dette visste
seg å være vanskelig å få til. Vi ønsker at valget av ungdommer allikevel blir godkjent av
kommunestyret.
Aglo vdg skole har ikke klart å stille med representanter i år. De som ønsket å sitte fra Aglo var
enten over 20 år, eller de hadde ikke bostedsadresse i Stjørdal kommune. Vi håper å få
godkjenning til å drive ungdomsrådet uten representanter fra Aglo, men vil da være ekstra
oppmerksomme på at aktuell informasjon sendes til elevrådet på Aglo. Det vil også være
aktuelt at Ungdomsrådet gjør spesielle tiltak for informasjon og inkludering av elevene på
denne skolen.

