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Arkivsak-dok. 21/00538-3 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 
2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 … 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Permisjonssøknad fra Maren Raknerud, mottatt 21.01.2021 Nei 
Ordførerens svar på permisjonssøknaden, datert 22.01.2021 Nei 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Politikerhåndboka kapittel 16 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny kontaktperson, blant kommunestyrets faste representanter, som 
møter i ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson, for resten av kommunestyreperioden 
2019 - 2023. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge ny kontaktperson for kommunestyret til Gran ungdomsråd, på bakgrunn av 
at ordfører Randi Eek Thorsen 22.01.2021 innvilget Maren Raknerud (Sp) permisjon fra vervet som 
kontaktperson for resten av kommunestyreperioden 2019 - 2023, i realiteten fritak. Per i dag er 
Vemund Viken (Ap) vara for kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet. 
 
Retningslinjene for Gran ungdomsråd omtaler ikke valg av vara for kommunestyrets kontaktperson. 
Kommuneloven omtaler verken valg av kontaktperson eller vara. Rådmannen oppfatter at det er opp 
til kommunestyret å avgjøre om det skal velges vara, slik det ble gjort i vedtaket i kommunestyrets 
konstituerende møte 24.10.2019 sak 12/19. Reglene er gjengitt under punktet Lover og forskrifter. 
  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 11.02.2021 
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Mandatet for Gran ungdomsråd er å ivareta ungdommens interesser og tale ungdommens sak. Gran 
kommune etablerte ungdomsråd i 2000, og ungdomsrådet holdt sitt første møte 29.05.2000. 
 
I henhold til retningslinjene for Gran ungdomsråd valgte kommunestyret representanter til 
ungdomsrådet for perioden 2019 til 2020 i møtet 13.12.2018 i sak 121/18.  Sak om valg av nytt 
ungdomsråd legges fram som egen sak til kommunestyremøtet 11.02.2021. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Håndbok for folkevalgte kapittel 16. Vedtatt i K-sak 68/11, 
16.06.2011. 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
 
Gran kommunes retningslinjer sier følgende om valg av kontaktperson, i reglementets punkt 4, andre 
ledd:  
 

Kommunestyret velger en av sine faste medlemmer som møter i ungdomsrådet som kommunestyrets 

kontaktperson. 

 
 

Kommuneloven § 5-2 e) sier følgende om valg av ungdomsråd:  

§ 5-2.Andre kommunale organer 

Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. 

Andre kommunale organer etter denne loven er 

a) partssammensatte utvalg 

b) styret for en institusjon 

c) underordnede styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 

d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 

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. 
 
Det vil si at verken kommuneloven eller retningslinjene konkret omtaler valg av vara for 
kontaktpersonen.  
 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret valgte Maren Raknerud (Sp) som kommunestyrets kontaktperson i Gran 
ungdomsråd for perioden 2019 – 2023, i konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019 sak 12/19. 
 
Samtidig vedtok kommunestyret å velge en vararepresentant: Vemund Viken (Ap). 
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Økonomi 
Kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse etter lav sats i henhold til 
Forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune, vedtatt i kommunestyremøtet 17.12.2020, som 
trådte i kraft 30.12.2020. Lav sats er per i dag 0,1% av ordførerens godtgjørelse.  
Forslag til endringer i forskriften legges fram som egen sak til kommunestyremøtet 11.02.2021. 
 
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 en ny kontaktperson blant kommunestyrets faste 
medlemmer, som deltar i møtene i Gran ungdomsråd for perioden 2019 – 2023. 
 
Dersom kommunestyret velger dagens vara Vemund Viken (Ap) til fast kontaktperson, er det opp til 
kommunestyret å bestemme om det skal velges ny vara for kontaktpersonen. Rådmannen anbefaler 
at hvis kommunestyret ønsker å velge ny vara, bør vara velges blant kommunestyrets faste 
medlemmer, siden hensikten med vervet er å være kontaktperson for kommunestyret. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er kommunestyrets kontaktperson, blir publisert på hjemmesiden 
sammen med oversikten over ungdomsrådets medlemmer. 
 
 

 
Dato: 31. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
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