Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Mandag 21.05.2018
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:30
Til stede i møtet:
Karl Sander Kværnan, Sofie Skogen, Hedda Risvik Ness, Hedda Emilie Gjertsås, Sigve
Martinsen, Emma Sofie Tangen, Dorthe Sandvik
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet, Bente Estil, Ordfører
Til Behandling:
Sak. 16/18 Referater ungdomsrådet
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=769
1. Referat fra forrige ungdomsrådsmøte 21.05.2018
Kommunestyresak 24/18 Endring av politivedtektene for Lierne Kommune, der
ungdommene ønsket å fremme forslag til nytt vedtak ble utsatt. Saken taes opp igjen når
den skal behandles i kommunestyremøte.
Vedtak: Referat godkjennes

Sak. 17/18 Gjennomgang av kommunestyresaker (se gjerne igjennom sakene på Lierne
kommunes hjemmeside før møtet og plukk ut de saker som dere gjerne vil diskutere i
ungdomsrådet) http://innsyn.lierne.kommune.no/motedag?offmoteid=44136
Kommentarer til kommunestyresaker
Sak 35/18 Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag
Ungdomsrådets behandling
Ungdomsrådet er positiv til en satsing innafor digitalisering og mener nye verktøy som
fungerer er viktig for positiv utvikling i samfunnet. Å ha system som fungerer i
skolehverdagen er avgjørende for at man skal ha lyst å lære. Det pekes også til skolebøker
som er langt bak i tid og man opplever at man får feilaktig kunnskap da
undervisningsmateriell som brukes ikke henger med i tiden.

Sak 36/18 Sørli idrettsplass, nytt idrettsanlegg
Ungdomsrådets behandling
Ungdomsrådet er positiv til innsatsen som legges. Det gir økt lyst til å bruke anlegget og
bidrar til et mangfold av aktiviteter. At det i tillegg settes av tid for å finne alternative
finansieringer er positivt.
Sak 43/18 Tilstandsrapport og årsmelding 2018 for grunnskoler og barnehager i Lierne
Ungdomsrådets behandling:
Ungdomsrådet ønsker at psykisk helse skal tydelig opp på dagsorden. Akkurat sånn som
rektor i Sørli har beskrevet i tilstandsrapporten: «Å være ung i dag byr på flere utfordringer
enn for få år siden. Å konsentrere seg om faglig læring er forståelig nok svært vanskelig
dersom unge i dag bruker mye tid og energi på å mestre livet. Skolen må tilføres mer
kompetanse innenfor sosialpedagogikk, slik at vi i enda større grad kan ivareta hele
mennesket» ser også ungdomsrådet at det er større behov for å inkludere psykisk helse som
et eget fag.
Forslag til nytt pkt i bestillingen til tilstandsrapport 2018/19
• hvordan fungerer samarbeidet mellom helsetjenesten og skolene? Kan
helsesøstertjenesten brukes mer aktivt i skoletimene ?

Vedtak: Ungdomsrådets kommunestyrerepresentantene tar med kommentarene på sak
35/18 og 36/18 og fremmer et nytt punkt på sak 43/18 i kommunestyremøtet.

Sak. 18/18 Møteplan Ungdomsrådet 2. halvår
Formannskapet har i sitt møte den 15.05.2018 vedtatt møteplan for 2. halvår 2018.
http://innsyn.lierne.kommune.no/application/getDocument?filid=454951.0
Neste planlagte møte for ungdomsrådet er 09.09.2018. Det er antageligvis feil, da
kommunestyremøtet som var tenk den 13.09.2018 ble flyttet til 06.09.2018 i det samme
møtet. Neste ordinære ungdomsrådsmøte settes til 02.09.2018. Da møter det sittende
ungdomsrådet. Nytt ungdomsråd blir konstituert i møtet den 21.10.2018.
Vedtak: Ungdomsrådet tar møteplanen til orientering. Neste ungdomsråd settes til
02.09.2018. Rådmann og Ordfører orienteres om dette.

Sak. 19/18 Eventuellt.
•

Valg av nye ungdomsrepresentanter til ungdomsrådet.
Ungdomsrådet velges av ungdommer med bosted i Lierne, og av ungdommen selv.
Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer i en alder av 13 – 22 år. 3 medlemmer
velges fritt, 4 av medlemmene skal komme fra elevrådet ved ungdomsskolene. 2 fra
hver skole. Valget skal skje før skolestart og de 4 elevrådsrepresentantene i Lierne
velges så snart som mulig etter skolestart hvert år.
1 ungdomsrepresentant er på valg i år.
Camilla orienterte Ungdomsrådet om at det er mulighet for samarbeid med Ung i Li
og Lierne Utvikling om et Ungdomsseminar som skal holdes den 20.juli. Der er det
mulig å få gjennomført valg av nye ungdomsrepresentanter. Leder for ungdomsrådet
inviteres til planlegging.

Nordli 26.06.2018
Camilla Bakken

