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Kommunestyret

Vedtekter Stjørdal ungdomsråd
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar ungdomsrådets reviderte vedtekter som angitt i saken.
Nye vedtekter trer i kraft fra valg til ungdomsrådet 2021/ 2022.

Vedlegg:
Vedlegg:
Vedtekter Stjørdal ungdomsråd 2017
Vedtekter Stjørdal ungdomsråd 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
For å sikre bedre sammenheng mellom Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Barne- og familiedepartementet og den faktiske driften av Stjørdal ungdomsråd er det behov for noen
forandringer i vedtektene vedtatt i kommunestyret 23. mars 2017.

Saksopplysninger
Kommuneloven §5-2 pålegger alle kommuner å ha et ungdomsråd. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet har utarbeidet en Veileder for
ungdomsråd.
Stjørdal kommune har hatt et godtfungerende ungdomsråd i mange år og vi oppfyller stort sett
kriteriene i den nye veilederen. Det er behov for noen forandringer i dagens vedtekter for å oppfylle
Veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Etter to års drift i ungdomsrådet siden siste revidering av vedtektene ser vi også noen behov for
revideringer av ungdomsrådet sine vedtekter.
Følgende forandringer ønskes
§ 6: Valg og sammensetning
Gjennom de to siste ungdomsrådsperioden har ikke lærlingene klart å stille representant. Dette fordi
det har vært vanskelig å finne noen som er interessert, samt at mange av lærlingene er for gamle for
ungdomsrådet.
Vi har i de siste årene hatt en representant som vi har kalt «representant med minoritetsbakgrunn»
Dette for å sikre at ungdomsrådet alltid har en representant med minoritetsbakgrunn.
Lærlingerepresentanten og representant med minoritetsbakgrunn ønsker vi nå slå sammen til 2 stk
friplasser.
§ 6: Valg og sammensetning, kulepunkt 2
Tidligere var øvre aldersgrense 20 år.
Kommuneloven sier at personen som velges ikke skal ha fylt 19 år på valgtidspunktet.
§ 6: Valg og sammensetning, kulepunkt 4
Etter det formelle valget av kommunestyret (jmf. Kommuneloven § 7-1) konstituerer Ungdomsrådet
seg selv på første ordinære ungdomsrådsmøte.
I tillegg til å velge leder og nestleder for ett år, velges det også en medieansvarlig. Denne velges også for
ett år.
§ 6: Valg og sammensetning, kulepunkt 6
Av Friplass- representantene skal en person ha minoritetsbakgrunn. En av representantene skal også
være i videregående skole alder. Dette kan være samme person.
§ 6: Valg og sammensetning, kulepunkt 7
Tidligere har det stått i vedtektene at ungdomsrådet etterstreber mest mulig lik kjønnsfordeling. Dette
ønsker vi å endre til at ungdomsrådet skal representere minst 40% av hvert kjønn. Dette med bakgrunn
i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 28.
§ 6: Nytt kulepunkt 10
Det er ikke krav om å være folkeregistret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket for å
sitte i ungdomsrådet. Dette betyr at en person som bor i en annen kommune, men går på videregående
skole i Stjørdal kommune kan velges til ungdomsrådet.
§ 9: Kontordager slettes
Tidligere gjennomførte ungdomsrådet månedlige kontordager som blant annet var en ledd i å gjøre seg
mer tilgjengelig for ungdom på Stjørdal, samt tid til saksforberedelser og etterarbeid.
Dette punktet ønskes å slettes. Ungdomsrådet ser at tilgjengelig for ungdom på Stjørdal må gjøres på
andre måter enn en fysisk tilgjengelig kontortid og -sted. Valg av en medieansvarlig i ungdomsrådet vil
være et ledd i å gjøre ungdomsrådet mer kjent og tydelig for ungdom på Stjørdal. Tid til for- og
etterarbeid vil leder, nestleder og medieansvarlig tilrettelegge selv uten en fast kontordag.
Ny § 9: Opplæring
For at ungdomsrådet skal være i stand til å gjøre en god jobb er opplæring helt avgjørende. I starten av
hver ny ungdomsrådsperiode arrangeres det en fagdag for ungdomsrådet medlemmer og
varamedlemmer. Tidspunktet for denne fagdagen er i slutten av august. Dagen blir brukt til at
medlemmene skal bli kjent, nødvendig opplæring og gjennomgang av ungdomsrådet sin håndbok. Vi
inviterer også kommunaldirektør og ordfører til fagdagen. Det blir laget eget program for denne dagen.
Ny § 10: Ungdomskonferanse

Høsten 2019 arrangerte Ungdomsrådet en ungdomskonferanse med overskriften «Hvordan er det å
være ungdom på Stjørdal?». Dette arrangementet var såpass vellykket at ungdomsrådet ønsker å
arrangere en ungdomskonferanse hvert år.

Vurdering
For å få sammenheng mellom ny sentral veileder og det daglige arbeidet med ungdomsrådet på Stjørdal
anbefales det at nye vedtekter vedtas.

