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Vibeke Haugan Reitan
Elin Bjørnstad

Vedlegg
1 Vedtekter for Frosta ungdomsråd, revidert 2010

Rådmannens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til kandidater i Frosta Ungdomsråd 2013-2015 vedtas. Ungdomsrådet konstituerer
seg selv i sitt første møte i november 2013.

Bakgrunn for saken:
Ut i fra vedtekter for Frosta Ungdomsråd skal kommunestyret behandle
nominasjonskomiteens forslag til nytt ungdomsråd i juni hvert år (se vedlagte vedtekter). Saken har
ikke vært klar til behandling før i november 2013 grunnet overlapping i stilling ved kulturkontoret.
Saksopplysninger:
Nominasjonskomiteens medlemmer har selvstendig jobbet frem kandidater og fremmet dette til
kulturkoordinator, og sammen med dagens ungdomsrådsrepresentanter; Stian Vik og Naomi
Gumaer, samt fløyleder på ungdomstrinnet ved Frosta skole; Vibeke Reitan er kandidatene satt
sammen til et fulltallig ungdomsråd.
Som ekstra veiledere for ungdomsrådet i oppstartsfasen som nytt råd vil Stian Vik og Naomi Gumaer
som tidligere ungdomsrådsmedlemmer ha en aktiv rolle frem til 1. februar 2014.

Det er ønskelig at ungdomsrådet består av ca 10-15 personer, det vil i den kommende perioden være
9 representanter i rådet.
Følgende personer har per 10.11.13 takket ja til å stå som valgbare kandidater til Ungdomsrådet i
Frosta kommune de to neste årene:
Frida Gullesen Davidsen
Emma Reitan
Martin Kvarme Faanes
Signe Lehn
John Einar Valberg
Emma Kverndal
Bjarte Løvrød
Alise Moksnes
Jøran Brenne
Vurdering:
Nominasjonskomiteen har forsøkt å etterstrebe at ungdommene ut i fra definisjonen i vedtektene skal
representere ulike miljøer og aldersgrupper, og mener at sammensetningen som fremlegges ivaretar
dette kriteriet.
Konklusjon:
Fremlagte forslag til kandidater i Frosta Ungdomsråd 2013-2015 vedtas.
Arne Ketil Auran
Rådmann

