Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Fjellrevhiet
Dato: 16.06.2019
Tidspunkt: 17:00-18:30.
Til stede på møtet:
Sofie Skogen
Hedda Emilie Gjertsås
Fredrik Totland
Hedda Risvik Ness
Are Estil Brissach
Agnar Mattias Høgsnes
Vilde Kornelia Aamo, vara
Laila Totsås, sekretær
Frafall: Karl Sander Kværnan

Referat Lierne Ungdomsråd 16.06.2019
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 27/19: Referater Ungdomsrådet.
Godkjenning av møteprotokoll fra 19.05.2019
Vedtak: Godkjent.
SAK 28/19: Gjennomgang av sakene som er lagt fram til
kommunestyremøtet 21.05.2019.
Vedtak: Uttalelse fra Ungdomsrådet om sak 0049/19 «Fra innvandrer til
innbygger»:
•

•
•

Ønsker bedre forberedelse før det kommer nye flyktninger. Få vite
mer om landene de kommer fra osv. Det bør være mulig å få
informasjon gjennom skolen/lærere, eller direkte fra
Flyktningkonsulent.
Om det oppstår konflikter blant innvandrerne som angår
skoleungdom, trengs det mer informasjon og åpenhet, og mulighet
til å snakke sammen om det.
Det bør jobbes mer med holdningsskapende arbeid, da det oppleves
at noen ungdommer kan ha fordommer/forutinntatte holdninger i
forhold til flyktningene.

•

De som allerede har kommet er godt inkludert i skolehverdagen og i
idrettsaktivitetene (spesielt fotball), men det kan jobbes mer med å
inkludere dem på mer private arenaer.

SAK 29/19: Skal vi nominere Lierne til Årets Ungdomskommune?
Barne/ ungdoms- og familiedirektoratet inviterer alle kommunene i Norge
til å sende søknad/nominere din kommune til Årets Ungdomskommune.
Søknadsfrist: 1. september 2019.
Vedtak: Ungdomsrådet mener vi bør nominere Lierne til Årets
Ungdomskommune 2019, og kommer med følgende uttalelse om hva de
synes er bra med Liere:
•
•
•
•

•
•
•

Lierne har gode politikere som setter pris på ungdomsrådet og hører
deres saker.
Vi har to representanter fra Ungdomsrådet som sitter i
Kommunestyret, der disse to har møterett, forslagsrett og får
møtegodtgjørelse.
Lierne har lang fartstid innen Ungdomsrådsarbeid, og tar
ungdommens meninger på alvor.
Lierne har en rekke gode tiltak for å fremme ungdomsarbeid,
deriblant Ung i Li- prosjektet, elevbedrift med parterskapsbedrifter
på ungdomsskolen, Sommerlovsentrepenørene, og et godt tilbud
om kommunale sommerjobber for ungdom.
Foreldre er inkludert i ulike undomsforedrag. Har blant annet hatt
Rusmøte med lensmann, «Kjærlighet og grenser» med helsesøster.
Gode fritidstilbud for barn/unge i Lierne blir nevnt: Grenseliret,
Barnelaget, Allidrett, Tirsdagsklubben. Lierne Idrettslag og Sørli
Idrettslag blir nevnt som gode aktører.
Lierne prøver å holde kontakten med og invitere ungdommer fra
nabokommuner/grender (også over grensen til Sverige) så ofte det
lar seg gjøre.

SAK 30/19: Ungt Vertskap/Kulturonsdag. Kulturleder har kommet med
forslag om å starte opp med et nytt tilbud for barn og unge (både på
Stortangen og Sørli Skole) på onsdagsettermiddagene. Sekretær
informerer om dette.
Vedtak: Ungt Vertskaps-ideen får et enstemmig ja om at det er noe det
bør satses på.
Ungdomsrådet stiller noen spørsmålstegn ved ideen om en kulturonsdag:
Vil tilbudet være forpliktende nok til at det møter opp noen hver gang?
Hvem vil være på leksehjelp, og er det fagutdannede som kan være til god
nok hjelp for dem på Ungdomstrinnet? Legges det opp en aktivitetsplan
for helte året? Kanskje er dette er et tilbud som vil fungere for
småtrinnene. Om det skal være et tilbud for ungdommer, bør ungdommer
inviteres til å komme med ideer for aktiviteter. Det oppleves at det allerede
er mange aktivitetstilbud i ukedagene, og at det da må sikres at en

kulturonsdag ikke har for likt tilbud i forhold til det andre som skjer.
Kanskje vil være litt i meste laget å være på skolen hele ettermiddagen
etter skoletid? Mange har behov for å dra hjem en tur før eventuelle
ettermiddagsaktiviteter.
SAK 31/19: Helhetlig entrepenørskapsplan. Ung i Li har utarbeidet en mal
som skolene i Lierne kan bruke når de jobber med entrepenørskap i
barnehagne/skolene. Ber Ungdomsrådet om å komme med
tilbakemelding på denne malen.
Saken utsettes til neste møte pga tidsmangel.
SAK 32/19: Annet: Valg av nytt Ungdomsråd 2019/20
Sofie Skogen og Hedda Emilie er interessert i å fortsette videre i
Ungdomsrådet, selv om de har sittet i to år.
Vedtak: Sekretær spør ordfører Bente om regler for gjenvalg, og finner ut
av hvordan vi løser det praktisk med valg av nye medlemmer til høsten.
SAK 33/19: Annet: Ungdomskonferanse 2019: Ungdomsrådet ønsker å
gjennomføre en Ungdomskonferanse for IN-kommunene i september.
Dette kan også være med på å markere overlapping av det gamle og nye
Ungdomsrådet. Aktuelle temaer for konferansen: Inkludering og samhold,
Internett/virkelighet, «fake news», samarbeid over kommunegrenser (IN
kommunene).
Vedtak: Ung i Li/Lierne Utvikling får fortgang i å avklare tidspunkt og
organisering av en Ungdomskonferanse.
Neste møte: 25. august 2019.

Nordli den 16.06.2019

Sofie Skogen

Laila Totsås

Leder for Lierne Ungdomsråd

Sekretær for Lierne Ungdomsråd

