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Arkivsak-dok. 18/04019-6 
Saksbehandler Rune Larsen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2021 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 04.01.2021 til 

05.01.2023: 
 
Brandbu 
ungdomsskole: 
 

Maren Vestby-Lyseng … 
Camilla Hagen Løvbrøtte 
Jørgen Johan Stastad 
 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Gran 
ungdomsskole: 

Kasper Wats-Stubberud … 
Even Sterten  
Jan Thomas Hageberget 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Bjoneroa skole: Ingen repr. 
Marte Engensbakken … 
Ingen repr. 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Frie plasser Ellen Stigen Gisleberg  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Håndbok for folkevalgte kap 16, Vedtatt i K-sak 
68/11, 16.06.2011 

Nei 

 
 
 
 

Oppsummering 
I henhold til retningslinjene for Gran ungdomsråd skal kommunestyret velge inntil 14 
representanter i rådet, for perioden 04.01.21 til 05.01.2023. Samtidig skal det velges en 
kontaktperson blant de faste medlemmene i kommunestyret, som møter i ungdomsrådet. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 17.12.2020 



 

2 
 

Mandatet for Gran ungdomsråd er å ivareta ungdommens interesser og tale ungdommens sak. Gran 
kommune etablerte ungdomsrådet i 2000, og rådet holdt første møte 29.05.2000. 
 
Ungdomsrådet har inntil 14 plasser med følgende sammensetning: 

 Inntil 3 representanter fra Gran ungdomsskole 

 Inntil 3 representanter fra Brandbu ungdomsskole 

 Inntil 3 representanter fra Bjoneroa skole 

 Inntil 4 frie plasser utenom elevrådene 
 
Møtekalender 
Ungdomsrådets møtekalender koordineres med kalenderen for kommunestyret og de andre 
utvalgene. Normalt holder rådet inntil 8 møter i året. 
 
Konstituering av ungdomsrådet 
Ungdomsrådet fordeler selv verv og oppgaver, herunder valg av leder og nestleder.  
Konstituering skjer i første møte 2021. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Håndbok for folkevalgte kap 16. Vetatt i K-sak 68/11, 
16.06.2011. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Det sittende ungdomsrådet er valgt for perioden 2018 til 2020. 
 
Økonomi 
I henhold til reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Gran kommune, - Håndbok for folkevalgte 
kap 11, har medlemmene krav på godtgjørelse for møtene de deltar på. Satsen for ungdomsrådet er 
for tiden kr 460 pr møte.  
Godtgjørelsen er innarbeidet i budsjettet under ansvar 6300, funksjon/tjeneste 1805. 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger medlemmer til ungdomsrådet, samt en 
kontaktperson blant kommunestyrets faste medlemmer, ut fra retningslinjene for Gran ungdomsråd. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Utvalgssekretæren for ungdomsrådet informerer de valgte representantene. Oversikt over utvalgets 
medlemmer gjøres samtidig kjent på kommunens hjemmeside, sammen med informasjon om rådets 
mandat. 
 
 

 
Dato: 16. desember 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


