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Ark.:  Lnr.: 17239/21 Arkivsaksnr.: 21/2222-1 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
UNGDOMSRÅDET 2021 - 2023  
 
Vedlegg: 
Reglement for ungdomsrådet, vedtatt av kommunestyret 29.8.2019, sak 70/19 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kap. 5, Kommunal 
organisering. Folkevalgte organer. 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 Samlet saksfremstilling i sak 70/19, Ungdomsrådets organisering for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, samt reglement for rådet, behandlet 
29.08.2019. 

 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det velges representanter og vararepresentanter til ungdomsrådet for 
perioden 2021 – 2023. Ifølge vedtatt reglement for ungdomsrådet skal kommunestyret 
formelt velge medlemmer og varamedlemmer til rådet, etter at Gausdal ungdomsskole 
har gjennomført valg og det for de i videregående alder er gjort et utvalg ut ifra de som 
melder seg. 
  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret fattet 29.8.2019 i sak 70/19 vedtak om at Ungdomsråd videreføres som 
representasjonsordning for ungdom for kommunestyreperioden 2019 – 2023. Valgperioden 
for ungdomsrådet er to år og følger skoleåret. Ungdomsrådet skal bestå av 9 faste 
medlemmer, der det velges 3 blant unge i videregåendealder og 2 fra hvert trinn ved 
ungdomsskolen. Videre velges 2 varamedlemmer fra unge i videregåendealder og 1 fra hvert 
trinn på ungdomsskolen. Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.   
  
Representasjonen i år 1 og år 2 av valgperioden blir da slik:  
 

År 1 År 2 
2 rep. fra 8. trinn  
2 rep. fra 9. trinn 2 rep. fra 9. trinn 



  
 
 

  
 
 

 

2 rep. fra 10 trinn 2 rep. fra 10 trinn 
3 rep fra videregående alder 5 rep. fra videregående 

alder 
 

  
Dersom det ikke er mulig stille 3 faste representanter fra gruppen i videregåendealder, 
reduseres ungdomsrådets medlemstall tilsvarende. For ungdomsskolerepresentantene 
gjennomføres valg på klassetrinnene. For de i videregåendealder gjennomføres ikke valg. 
Kandidater melder seg til kulturenheten, som gjør et utvalg.  
 
Dette er i tråd med bestemmelser i kommuneloven i forbindelse med medvirkningsorgan for 
ungdom og forskrift om medvirkningsordninger: 
Kommuneloven - Andre kommunale organer§ 5-2.  
Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. 
Andre kommunale organer etter denne loven er 
(…) e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. 
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1. 
 
Kommuneloven § 5-12 - Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom (…) 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen 
eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (…) 
 
Forskrift om medvirkningsordninger § 3.Sammensetning og organisering 
Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De 
bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. 
Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres 
interesser. Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene (…) 
 
Forskrift om medvirkningsordninger § 5.Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
 
Foreslåtte representanter til ungdomsrådet for perioden 2021-2023 



  
 
 

  
 
 

 

Ifølge vedtatt reglement for Gausdal ungdomsråd skal Gausdal ungdomsskole holde valg på 
alle tre trinn før 15. september. I forkant av valgene var det informert om hva det vil si å sitte 
i ungdomsrådet, og hva som forventes av representantene.   
 
Fra Gausdal ungdomsskole ble følgende personer, gjennom valg, foreslått som 
representanter og vararepresentanter til Gausdal ungdomsråd for skoleårene 2021/22 - 
2022/23: 
 
8. trinn: Vemund Garstad Skansen 
   Christine Uthberg 
   Vara: Ida Marie Kjernli  
 
9. trinn: Gustav Klaape-Aasdal 
   Andrea Odsæter Steine 
   Vara: Linus Murland Hagen 
  
 
10. trinn: Hedda Sofie Kopstad 
     Andreas Hårstad Morken 
     Vara: Selma Steinslien  

 
 
For de i videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til enhet for 
kultur og informasjonsforvaltning som gjør et utvalg. For å bekjentgjøre ordningen blant de i 
videregående alder er det sendt ut informasjon til tidligere faste representanter og 
vararepresentanter, samt til Gausdal videregående skole. 
De som har meldt sin interesse er: 
 

Navn Trinn/alder Videregående skole Medlem i sittende 
ungdomsråd 

Johan Knutrud 
Bakke 

1.trinn/16 år Lillehammer 
videregående skole 
avd. nord 

Fast representant 

Emil G. Einsrud 2.trinn/17 år Gausdal videregående 
skole 

Fast representant 

Amund Segtnan  1.trinn/17 år Gausdal videregående 
skole 

Nei 

Zakaria Mahad 
Hirad 

1.trinn/16 år Lillehammer 
videregående skole 
avd. sør 

Vararepresentant, fast etter 
høsten 2020 

Mathea Toft-Olsen 1. trinn/16 år Gausdal videregående 
skole 

Nei 

 



  
 
 

  
 
 

 

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 
 
 
VURDERING: 
Ved Gausdal ungdomsskole er det avholdt valg på alle tre trinn. Dette er en del av 
demokratiopplæringen i grunnskolen, og kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret 
støtter valget ved at de som er nominert fra skolen velges som representanter og 
vararepresentanter til ungdomsrådet for skoleåret 2021/22 – 2022/23.  
 
Det er fem ungdommer i videregående alder, under 19 år, som har meldt sin interesse for å 
sitte i ungdomsrådet for skoleårene 2019/20 og 2020/21. Antallet samsvarer med antallet 
faste representanter og vararepresentanter fra videregående alder som ifølge 
kommunestyrets vedtak skal være representert i ungdomsrådet. Ut ifra de som har meldt sin 
interesse er det gjort et valg av hvem som foreslås som faste representanter og hvem som 
foreslås som vararepresentanter. I utvalget er det lagt vekt på eget ønske, alder, 
representasjon fra ulike videregående skoler og kontinuitet i rådet. Det var få jenter som 
ønsket å sitte i ungdomsrådet, derfor er det en skeivfordeling mellom kjønn. I reglement for 
ungdomsrådet er det ikke krav om kjønnsfordeling av plassene.  
 
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene i sitt første møte. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
  
Følgende personer velges som representanter og vararepresentanter til Ungdomsrådet for 
skoleårene 2021/22 - 2022/23: 
 
8. trinn: Vemund Garstad Skansen 
   Christine Uthberg 
   Vara: Ida Marie Kjernli  
 
9. trinn: Gustav Klaape-Aasdal 
   Andrea Odsæter Steine 
   Vara: Linus Murland Hagen 
  
10. trinn: Hedda Sofie Kopstad 
     Andreas Hårstad Morken 
     Vara: Selma Steinslien  
 
Videregående alder: 
Johan Knutrud Bakke 
Emil G. Einsrud 



  
 
 

  
 
 

 

Amund Segtnan 
Vara: Zakaria Mahad Hirad 
Vara: Mathea Toft-Olsen 
 


