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Rådmannens innstilling
Det foreslås at følgende medlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Kim Endre Ingvaldsen
Anna Martine Myren
Det foreslås at følgende pers. varamedlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Pers. varamedlem for Kim Endre Ingvaldsen:
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Pers. varamedlem for Anna Martine Myren:
Kathrine Porsanger Ledang
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Saksopplysninger
Ungdomsrådet skal være kommunens rådgivende organ og være pådriver for saker som berører
barn og ungdom, og arbeide for et godt ungdomsmiljø i Namdalseid kommune. Medlemmene i
ungdomsrådet har talerett i politiske valgte komiteer, formannskap og kommunestyre.
Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret og skal ha 7 medlemmer med personlige
vararepresentanter. Sammensetning:
- 1 repr. for ungdommene ved Namdalseid barne- og ungdomsskole med pers.
vararepr. etter forslag fra elevrådet ved Namdalseid skole
- 1 repr. for ungdommene ved Statland skole med pers. vararepr.
- 1 repr. fra Statland enten fra ungdomsskolen eller videregående skole med pers.
vararepr.
- 2 repr. fra Namdalseid enten fra ungdomsskolen eller videregående skole med pers.
vararepr.
- Ordfører med varaordfører som pers. vararepresentant
- 1 repr. med pers. vararepr. oppnevnt blant representantene i kommunestyret.
Funksjonstid er 2 år, jfr vedtekter for ungdomsrådet. Kommunestyrets representanter velges for
valgperioden (dvs 4 år). Det velges og oppnevnes henholdsvis 3 og 2 ungdomsrepresentanter
annen hvert år. I år skal det oppnevnes 2 ungdomsrepresentanter med personlig vara.
Valg av medlemmer til ungdomsrådet skjer blant elevene på ungdomstrinnet og skal skje før
skoleslutt i juni.
I vår vart det ikke noe valg og det må derfor velges nye som har funksjonstid fra 01.01.2013 –
01.07.2014.
Ungdomsrepresentantene må bo i Namdalseid kommune (fastboende eller hybelboere), og være
elev på ungdomstrinnet i grunnskolen, eller ved en videregående skole. Reglene for valg
framgår ellers i vedtektene for Ungdomsrådet.
Ungdomsrådets sammensetning i siste periode har vært:
Gunn Julie Tinglum, 2011 – 2013
pers. vara: Marie Buvarp, 2011 – 2013
Peder Ressem Østring, 2011 – 2013
pers. vara: Karl Aksel Jermstad, 2011-2013
Kim Endre Ingvaldsen, 2010 – 2012
pers. vara: Stian W. Brørs, 2012 - 2012
Joakim Holm, 2011 – 2013
pers. vara: Georg Hågensen, 2011 – 2013
Anna Martine Myren, 2011 – 2012
pers. vara: Kathrine Porsanger Ledang, 2010 - 2012
Ordfører Steinar Lyngstad, 2011 – 2015
pers. vara: Varaordfører Arne Braberg, 2011 – 2015
Annette Skjengen, 2011 – 2015
pers. vara: Bjørn Engen, 2011 - 2015

Kim Endre Ingvaldsen og Anna Martine Myren er på valg. De er forespurt om å fortsette i
ungdomsrådet, som de har takket ja til.
Stian Warmbo Brørs ble 15.12.2011 oppnevnt som personlig vara for Kim Endre Ingvaldsen for
1 år. Han er forespurt om å fortsette i en ny periode på 2 år, som han har takket ja til.
Det må oppnevnes ny personlig vara for Anna Martine Myren. Kathrine Porsanger Ledang er
forespurt om å fortsette i en ny periode på 2 år, som hun har takket ja til.
Kommunestyrets representant i ungdomsrådet er barn og unges representant i plansaker.
Den skal ivareta barn og unges interesser i forbindelse med kommunens forvaltning etter planog bygningsloven § 9-1. Representanten skal, der den finner det relevant, legge fram slike saker
til drøfting og evt. uttalelse i ungdomsrådet.
Ungdomsråd er ikke hjemlet ved lov. Oppnevningen av de nye ungdomsrepresentantene
avholdes som avtalevalg etter kommunelovens § 38a.
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Det foreslås at følgende medlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
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Anna Martine Myren
Det foreslås at følgende pers. varamedlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
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Pers. varamedlem for Anna Martine Myren:
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