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VEDTEKTER FOR KOMMUNALT UNGDOMSRÅD I STJØRDAL KOMMUNE 

Pr 1. januar 2017 

 

FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE   

 

1. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for   

    barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i   

    Stjørdal mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk  

    uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Stjørdal kommune. Slik vil Stjørdal  

    kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i  

    lokaldemokratiet. Ungdomsrådet har samme rettigheter og plikter som andre kommunale 

    utvalg. 

 

2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos  

    ungdommer i Stjørdal. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å  

    skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne  

    ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning  

    gjennom opplæring i demokratiske spilleregler. 

 

3. Ungdomsrådet skal arbeide for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde.  

    Det er ei målsetting at alle ungdommer i Stjørdal skal ha mulighet for ei meningsfylt  

    fritid. Her ligger det et stort ansvar i de utfordringene som ungdommene møter i  

    hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold og urettferdig  

    behandling av ungdommer. 

 

VEDTEKTER 

 

§ 1. Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha  

       konsekvenser for barn og unges hverdag. Dersom kommunestyret ønsker det, kan  

       beslutningsmyndighet og oppgaver overføres ungdomsrådet. Representanter fra  

       ungdomsrådet kan også inviteres til kommunestyremøter, formannskapsmøter,  

       komitemøter, kommunale utvalg og temamøter i kommunestyret. 

 

§ 2. Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller  

       aktuelle saker for barn og ungdom.  

Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer. 

 

§ 3. Ungdomsrådet skal ha veiledere i kommuneadministrasjonen.  

       Veileder sin rolle er primært å veilede, samt å bistå valgprosessen i ungdomsrådet. 

 

§ 4. Ordførerens sekretær har ansvaret for utsendelse av saksliste, innkalling og utbetaling av      

       honorar. Ungdomsrådets økonomi administreres av politisk nivå.  
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§ 5. Ungdomsrådet legger fram årsmelding for kommunestyret. Årsmeldinga  

       skal gjenspeile aktiviteter og tema ungdomsrådet har hatt siste året. 

 

§ 6. Valg og sammensetning. 

       Det velges 14 representanter til Ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene 

 godkjennes av kommunestyret. 

 

Ole Vig videregående skole   2 representanter og 1 vara. 

Aglo videregående skole    1 representant og 1 vara. 

Halsen ungdomsskole    2 representanter og 2 vara. 

Stokkan ungdomsskole    2 representanter og 2 vara. 

Hegra ungdomsskole    2 representanter og 2 vara 

Fagerhaug oppvekstsenter   1 representant og 1 vara 

 Carbon fritidsklubb    1 representant og 1 vara 

 Representant med minoritetsbakgrunn  1 representant og 1 vara 

      Representanter fra kommunestyret          2 representant og 2 vara 

  

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 veileder 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 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. 

 

§ 7.  Ungdomsrådet skal holde minst 6 møter hvert år. Etter valget samles rådet til fagdag både 

de som har sittet ett år og de nyvalgte representantene og vararepresentantene. Dette for å 

sette de inn i hva et ungdomsråd er, og for at representantene skal bli kjent med 

hverandre. 

 

§ 8. Det avsettes et fast beløp for hvert år som rådet disponerer for barne- og  

        ungdomstiltak. Ungdomsrådet står fritt til å disponere «potten» til eksempelvis 

            ungdomstiltak etter søknader eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på  

            beløpet blir fastsatt ved den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret. Det er  

            utarbeidet egne kriterier for bruk av «potten». 

 

§ 9. Ungdomsrådet organiserer og gjennomfører selv kontordager. Leder og nestleder har 

ansvar for kontordagene. Kontordagene gjennomføres på Kimen kulturhus. 

Arbeidsoppgavene er saksforberedelse og etterarbeid samt å følge opp saker og sosiale 

medier. 
 


