Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Søndag 21.10.2018
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:00
Til stede i møtet:
Hedda Emilie Gjertsås, Hedda Risvik Ness, Fredrik Totland, Agnar Mattias Høgsnes, Vilde
Aamo (vara), Emma Sofie Tangen (vara)
Forfall: Sofie Skogen, Are Estil Brissach,
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 27/18

Referater ungdomsrådet
1. Godkjenning av protokoll fra 23.09.2018
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=854)
2. Godkjenning av protokoll fra 03.10.2018
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=853)
Behandling: Referat godkjennes

Vedtak: Referat godkjennes

SAK 28/18

Valg av 2 stk varamedlemmer til Ungdomsrådet
Innkomne forslag fra elevrådet i Sørli: Sondre Devik og Lorents Arvasli
Behandling: Ungdomsrådet ønsker å utsette saken til neste møte og i
mellomtiden prøve å finne noen litt eldre ungdommer som kan bidra inn i
ungdomsrådet siden det kun består av 1 ungdom over 16 år.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
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SAK 29/18

Søknad om fritak fra verv i ungdomsrådet.
Sigve Martinsen søker om fritak fra sitt verv i ungdomsrådet fra nå og ut
perioden (til neste høst). Ved godkjenning av søknad kan ungdomsrådet selv
velge et nytt medlem inntil neste valgperiode. Forslag.......
Behandling: Sigve sin søknad om fritak godkjennes. Ungdomsrådet har ikke
foretatt noen rekruttering av nye medlemmer og ønsker å utsette valg av nytt
medlem til neste møte. I mellomtiden vil ungdomsrådet prøve å finne noen
litt eldre ungdommer som kan bidra inn i ungdomsrådet siden det kun består
av 1 ungdom over 16 år.

Vedtak: Sigve sin søknad om fritak godkjennes. Valg av nytt medlem til ungdomsrådet
utsettes til neste møte.
SAK 30/18

Handlingsplan for Ungdomsrådet 2018/2019
I henhold til nye vedtekter ber kommunestyret Lierne ungdomsråd om å
utarbeide en handlingsplan for kommende år. Ungdomsrådet får i oppgave å
finne ut hva man ønsker å arbeide med for året 2018/2019 å sette det inn i
handlingsplanen.
Behandling: Ungdomsrådet ønsker å fortsette med sin årlige tur til Lærkendal
den 16 mai.
I tillegg er det ønskelig å ha økonomi for å planlegge enda en busstur for
lokale ungdommer til en plass med aktiviteter som eksempelvis Rush
Trampolinepark eller Dampsaga Bad. Noe som ikke har med sport å gjøre
men som alle uansett interesser kan ønske å delta på.
Som det ble fremmet forslag på i møtet den 3.oktober sammen med Ordfører
og Utvalg for Folk og Livskvalitet er det ønskelig å se på mulighet for å
arrangere en ungdomskonferanse for ungdommer i hele IN der fokuset er CVkurs og attraktive foredragsholdere. Dette i samarbeid med Ung i Li og
Familieenheten.
Deltakelse Ungdommens Fylkesting, ungdomsrådet har i henhold til
vedtektene ansvar for å velge representanter til Ungdommens Fylkesting.
Hittil har Lierne hatt mulighet til å sende 2 deltakere og inntil 2 observatører.
Ungdomsrådet ønsker å ha økonomi til å fortsette å sende inntil 4 deltakere
fra Lierne. Dette for at Ungdommens Fylkesting anses å være en nyttig og
lærerikt arena i forhold til oppgavene ungdomsrådet har.
Utover dette skal ungdomsrådet avholde møter i henhold til kommende
møteplan.
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Vedtak: Ungdomsrådet ønsker å jobbe ut ifra vedlagt handlingsplan for 2018/2019.
Handlingsplan oversendes til rådmann for videre budsjettarbeid.
SAK 31/18

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 om det er noe
spesielt dere ønsker at kommunestyrerepresentantene skal ta opp.
http://innsyn.lierne.kommune.no/motedag?offmoteid=48825
Behandling: Kommunestyret skal i dette møtet formelt velge
ungdomsrepresentanter etter forslag fra ungdomsrådet. Foreslåtte
varamedlemmer inviteres også til dette kommunestyremøtet for å få
opplæring i rollen som ungdomsrepresentanter i kommunestyret.
Ungdomsrådet fikk også en kjapp gjennomgang av oppbygging av dokumenter
til behandling i kommunestyret. Ingen spesielle innspill på sakene denne
gangen.

Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
Sak 32/18

Eventuellt
•

Påmelding Ungdommens Fylkesting (forlenget frist til 31 oktober)

https://trondelag.pameldingssystem.no/ungdommens-fylkesting-trondelag-2018#/form

Vi går igjennom påmeldingsskjema sammen.
Vedtak: Ungdommene som skal delta på ungdomskonferanse melder seg på selv og krysser
av for felles transport Grong - Stiklestad. Camilla sender fakturadresse for deltakelse til de
som skal delta. Skyss Lierne-Grong organiseres av ungdommene selv via foreldre.
Ungdomsrådet dekker kjøregodtgjørelse Lierne-Grong.
•

Synlighet og aktivitet

I fjor fikk Ungdomsrådet en egen side under politikk på kommunen sin hjemmeside. Etter
valg av nytt Ungdomsråd oppdateres navnene på hjemmesiden
https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/politikk/lierne-ungdomsrad/
Møteaktivitet annonseres på facebooksiden til Ung i Li. Lierne Ungdomsrådet vurderer om
man skal opprette egen facebookside.

Nordli 22.10.2018
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Camilla Bakken
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