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Nye medlemmer til Hadsel ungdomsråd 2020-2021
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar forslaget fra Hadsel ungdomsråd til følge og velger følgende nye medlemmer til
Hadsel ungdomsråd for to år:
Faste me dlemmer:
…
…
…
…
…
…
…
Varamedlemmer:
…
…
…
…
…
…
…

Bakgrunn :
Kommuneloven §5-12 sier at kommunestyret skal selv velge et ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom.
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år.
Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Ifølge Hadsel ungdomsråds vedtekter kan det være inntil 13 medlemmer i ungdomsrådet.
Rådet er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom.
Fra før, valgt i fjor for to år, består Hadsel ungdomsråd av:
Thea Kvæl Ongstad, Trym A. Stokvik, Petter Baade Karlsen, Magnus Simonsen, Ingvild Jensen og
Josefine Gustavsen

Saksfremstilling

:
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Hadsel har gjennom flere år hatt et eget ungdomsråd, men det har opp gjennom tiden vært
benyttet forskjellige fremgangsmåter for å peke ut medlemmer. I oktober 2018 ble det for første
gang gjennomført en «Ung høring», der ungdom fra hele kommunen var invitert til å delta i
diskusjoner, idéverksted og valg av medlemmer til ungdomsrådet.
Grunnet Covid-19 vedtok Hadsel Ungdomsråd i sitt møte den 24.08.20 at det ikke skulle avholdes
UngHøring i år. De avtalte med Oppvekstsjefen at hver skole skulle melde sine interesserte elever
innen 16.09.20. I møtet 21.09.20 settes det opp et forslag basert på de som har meldt sin
interesse. Dette forslaget blir ungdomsrådet sitt vedtak i saken.
Deres vedtak fremmes som innstilling til kommunestyret 01.10.2020
Det er som nevnt kommunestyret som selv velger medlemmene til ungdomsrådet, derfor har
Hadsel ungdomsråd nominerende myndighet.
Kommunedirektørens vurdering:
Unge stemmer og ideer beriker debatten og kommunens politiske arbeid, så både eldre folkevalgte
og administrasjon bør legge til rette for at ungdomsrådet og annet ungt engasjement blir sett, hørt
og tatt på alvor.
Kommunedirektøren minner i den forbindelse om taleretten i alle kommunestyrets møter og
oppfordrer ungdomsrådet til å bruke den aktivt.
Vedlegg:
- Oversikt over sittende medlemmer og forslag til nye medlemmer i Hadsel Ungdomsråd
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