Handlingsplan 2018/2019 Lierne Ungdomsråd
(Behandlet av Ungdomsrådet i møte 21.10.2018)
Formål:
Lierne ungdomsråd er ungdommenes største taleorgan i kommunen.
Ungdomsrådet skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Lierne. Rådet skal
kjempe ungdommens sak i de kommunale organene, og arbeide for at Lierne skal bli et
bedre sted å leve.

Ungdomsrådets arbeidsområder
1. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for
barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i
Lierne mer innflytelse over sin egen hverdag. Slik vil Lierne kommunes ungdom sikres
muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet. Ungdomsrådet har
samme rettigheter og plikter som andre kommunale utvalg.
2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos
ungdommer i Lierne. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å
skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne
ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning
gjennom opplæring i demokratiske spilleregler.
3. Ungdomsrådet skal arbeide for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde.
Det er ei målsetting at alle ungdommer i Lierne skal ha mulighet for ei meningsfylt
fritid. Her ligger det et stort ansvar i de utfordringene som ungdommene møter i
hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold og urettferdig
behandling av ungdommer.

Planlagt aktiviteter 2018/2019
ü

Ungdomsråd 2 september - AVLYST

ü

Ungdomsråd 23 sep

ü Møte 3. Oktober kl 12:00 – 13:00; Møte mellom Utvalg for folk og livskvalitet, ordfører og
«Ung i Li», inkl. styret i Lierne Ungdomsråd/ref. grp «Ung i Li»

ü Ungdomsråd 21.oktober

ü

Ungdommenes fylkesting 23 nov kl 17 - 25 November kl 15 (Påmeldingsfrist 14.okt)

Ungdommens fylkesting
UFT er et møtested for ungdom fra hele Trøndelag, og skal fremme unges interesser. Her utformes
morgendagens politikk!
Tid: Fredag 23. november kl. 17 – søndag 25. november kl. 15.
Sted: Scandic Stiklestad
Målgruppe: Hver kommune inviteres til å sende to delegater i alderen 13-25 år, primært fra
kommunale ungdomsråd. Hver kommune kan i tillegg sende inntil to observatører. Representanter i
det ordinære fylkestinget er velkommen til å gjeste UFT. Egenandel kr 1700,- per deltaker. Vi setter
opp gratis buss fra Grong og Trondheim, som tar med deltakere langs E6. Reiseutgifter utover dette
dekkes av kommunene.
Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/ungdommens-fylkesting-trondelag2018#/form (Påmeldingsfrist 31. oktober.)

ü

Ungdomsråd 2. Desember
ü Busstur til Lærkendal 16.mai
ü Organisert busstur (tilsvarende Lærkendal) til en plass med aktiviteter som ikke kan
oppleves i Lierne. Eksempelvis Rush Trampolinepark, Dampsaga bad
ü Ungdomskonferanse/CV-kurs i samarbeid med Ung i Li, Familieenheten og de andre
IN-kommunene.
ü Ungdomsrådsmøter i henhold til møteplan

Budsjettpost
Ungdomskonferanse/CVkurs
Aktivitetsdag

Anslått Kostnad
Ca 13 000 kr

Lærkendal-tur 16.mai
Ungdommens Fylkesting
Annet
Total Sum

Beskrivelse
Felles treffpunkt for ungdommene i IN med
faglig innehold, i samarbeid med flere parter
Tilsvarende en Lærkendal-tur men med annet
aktivitets innehold som ikke kan oppleves i
Lierne (eks. Rush Trampolinepark, Dampsaga
Bad)
Busstransport og billetter til Lærkendal-kamp
Deltakelse for inntil 4 ungdommer
Ungdomstiltak etter andre søknader
barne- og ungdomstiltak

Intern drift
Innkjøp profilering
Intern drift
Ungdomsrådsmøter
Total Sum

Innkjøp av hettegensere til ungdomsrådets
medlemmer
Møteaktivitet ca 8 møter i året for 7
medlemmer
Intern Drift

Ca 3 000 kr

Ca 20 000 kr

Ca 20 000 kr
Ca 7 000 kr
10 000 kr
70 000 kr

Ca 23 000 kr
26 000 kr

