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Ungdomsrådet 2020/ 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Grunnet koronapandemien vil valg til ungdomsrådet for 2020/ 2021 fravike fra enkelte punkter i
Vedtektene til ungdomsrådet, spesielt §6, valg og sammensetning. Dette vil i hovedsak være hvilken
skole/ enhet man representerer, hvor lenge man sitter og andre ungdommers mulighet til å melde sin
interesse for å sitte i ungdomsrådet.
Ungdomsråd for skoleåret 2021/ 2022 vil følge de nye vedtektene.
Følgende ungdommer utgjør Ungdomsrådet i skoleåret 2020/ 2021
Faste medlemmer
Navn
Truls Johnsen
Marius Børseth
Sebastian Holdahl
Benjamin Kristiansen
Runar Chang Nordgård
John Elias Ask Skarhold
Kaisa Tørum Amdam
Tonje Fjellseth Sandenesmo
Thilde Uberg
Kommer med representant til høsten
Ava Kleivan

Klarer ikke å stille representant
Hanna Kbret Meles
Håkon Einarsve (fra kommunestyret)
Henrik Myhr (fra kommunestyret)

Varamedlemmer
Tonje Rømo
Frida Nevermo Jensen

Vedlegg:
Vedlegg:
Vedtekter 2017
2020-2021, Håndbok Ungdomsrådet
Årsmelding 2019-2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. 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 administrasjon
og lokalpolitikere. Ungdommene sine uttalelser er en viktig informasjonskilde både for kommunens
administrasjon og for politikere. Ungdomsrådet representerer alle ungdommene på Stjørdal.

Saksopplysninger
Av ny kommunelov §5-2 skal alle kommuner ha et ungdomsråd. Videre har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet 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 vil bli sendt en politisk sak på evaluering av Stjørdal ungdomsråd
sine vedtekter slik at de er tilpasset de nye veilederen. Da nye vedtekter ikke er vedtatt tar denne saken
utgangspunkt i vedtektene fra 2017.
Ungdomsrådet i Stjørdal følger skoleåret og det velges representanter fra ungdoms- og videregående
skoler i kommunen. Carbon fritidsklubb og lærlingene har en representant hver. I tillegg har vi med en
representant som har en annen bakgrunn enn norsk. Dette for å sikre bredden i ungdomsrådet.
Egentlig skulle valget av nye representanter i ungdomsrådet allerede ha vært gjennomført på de ulike
enhetene. Grunnet koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre dette. Vi velger derfor i år
å fortsette med samme ungdomsråd som vi har hatt i skoleåret 2019/ 2020. Disse vil da sitte fram til
juni 2021. Dersom noen av ungdommene ikke har anledning til å sitte i ett år til, vil vi flytte

vararepresentanter opp som faste medlemmer. Ungdomsrådsrepresentantene skal representere
ungdom på Stjørdal, og vi vil derfor denne gangen ikke ha like stort fokus på skole/ enhetstilhørighet.
Ungdomsrådet 2020/2021 starter sin virksomhet med fagdag fredag 28. august 2020. Første ordinære
ungdomsrådsmøte for det nye rådet vil være mandag 30. august 2020. På dette møtet vil leder og
nestleder velges.
Aglo videregående melder inn navn på ny representant i starten av skoleåret 2020/2021. Med stor
utskifting av elevmassen fra år til år er det lettere å gjennomføre valget etter nytt skoleår har startet.
Lærlingene klarer ikke å stille med en lærlingerepresentant. Dette grunnet at man har problemer med å
finne noen som er interessert, samt at lærlingene ofte er eldre og derfor ikke i målgruppa for
ungdomsrådet.
Godt medvirkningsarbeid gjøres metodisk. Veilederne på Stjørdal bruker metodikk fra Yo-pro samt
ungdom og fritid sin ungdomsmetodikk basert på verktøy rundt Relevans, Relasjon og Ressurs.

Vurdering
Grunnet følgene av koronapandemien anbefales det at ungdomsråd 2020/ 2021 videreføres med
de samme medlemmene som ungdomsrådet 2019/ 2020.

