Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Søndag 09.12.2018
Tidspunkt: Kl 16:00 – 18:30
Til stede i møtet:
Sofie Skogen, Hedda Emilie Gjertsås, Hedda Risvik Ness, Fredrik Totland, Agnar Mattias
Høgsnes, Are Estil Brissach,
Forfall:
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 33/18

Referater ungdomsrådet
1. Godkjenning av protokoll fra 21.10.2018
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=882)
2. Gjennomgang av saker tatt opp av ungdomsrådet ved de 2 siste
kommunestyremøtene 25.10.2018 og 29.11.2018.
Behandling: Referat godkjennes

Vedtak: Referat godkjennes
SAK 34/18

Budsjettbehandling
Ungdomsrådet behandler formannskapets forslag til budsjett, årsplan og
økonomiplan i møte søndag 9. desember 2018 kl. 16.00. (annonsert i budsjett
Li-nytt 21. november 2018 uke 47/18)
Budsjett Li-nytt:
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=876)
Økonomiplan 2019-2022:
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=885)
Budsjett 2019:
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=884)

Behandling:
Ungdomsrådet mener det er tatt høyde for mange av de punkter man tidligere
kommentert gjennom året i økonomiplanen ved bland annet:
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- Sommerlovsentreprenør og sommerjobb for skoleungdom gjennomføres i
regi/tiltak i Levende Lierne
- Helsesøster skal tilby åpen dør for elevene ved skolene
- Helsestasjon skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov
- «Kjærlighet og grenser», forebyggende program for ungdomsskoleelever og
foresatte.
- Varmmatordning i skoler og barnehager
I øvrig oppleves det at en del tiltak er vanskelige å egentlig forstå hva de betyr, når
det brukes et vanskelig og veldig politisk språk, med mange ukjente ord og uttrykk.
Kommentar til budsjettplan 2019:
- Ungdomsrådet er skeptisk til reduksjon av budsjett for sommerjobb til
ungdommer (konto 1402). Det er viktig at ungdommene som reiser utenfor bygda
for videregående skole får mulighet til å jobbe i Lierne for å fortsette den gode
relasjonen til sin hjemkommune.
- Hvis budsjettposten fortsatt skal reduseres må kommunen ha en bevisst holdning
til/ og aktivt jobbe med å få flere private bedrifter til å tilby sommerjobb. Like
viktig blir tilbudet om sommerlovsentreprenør også etter at det 3-årige prosjektet
Levende Lierne er ferdig. Sannsynligheten for at ungdommene blir værende
utenfor Lierne er betydelig større hvis ikke arbeidstilbudet trekker ungdommene
hjem.
- Etter å ha sendt inn handlingsplan for 2018/2019 i henhold til nye vedtekter, er
ungdommene forundret over at ansvar 4604 er redusert.
Vedtak: Lierne ungdomsråd oversender det som er blitt behandlet (tekst ovenfor) til
gruppeledere, ordfører og rådmann den 9.12.2018

SAK 35/18

Valg av nye medlemmer til Ungdomsrådet
Ungdomsrådet hadde innspill på 2 kandidater som varamedlemmer og
behandlet en søknad om fritak fra sitt verv som ordinært medlem i Lierne
Ungdomsråd i forrige møte, men ønsket å utsette endelig vedtak om nye
medlemmer til dette møte og i mellomtiden prøve å finne noen litt eldre
ungdommer som kan bidra inn i ungdomsrådet siden det pr. nå kun består av
1 ungdom over 16 år og 7 ungdommer under 16 år.
Pkt 1) Valg av 1 ordinært medlem i perioden 12.2018 – 09.2019
Pkt 2) Valg av 2 stk varamedlemmer for Lierne Ungdomsråd for perioden
2018/2019.

Behandling: Ungdomsrådet ønsker å annonsere etter engasjerte
ungdomsrådsmedlemmer over 18 år som ønsker å bidra til at ungdomsrådet kan ta
vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i alderen 17-22
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år i Lierne. Det oppleves som vanskelig å ivareta denne gruppen ungdommer når den
ikke er representert i ungdomsrådet.
Vedtak: Ungdomsrådet annonserer etter nye medlemmer over 18 år gjennom Ung i Li sin
instagramkonto i uke 52.

SAK 36/18

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. Kommer
på denne linken etterhvert J
(http://innsyn.lierne.kommune.no/motedag?offmoteid=48827)

Behandling: Fredrik Totland, Are Estil Brissach, Hedda Emilie Gjertsås og Sofie Skogen
er innkalt til politikeropplæring i forkant av neste kommunestyremøte den 13
des. Ungdommene møter 1 time før kommunestyremøtet. Vara
kommunestyrerepresentanter Fredrik Totland og Are Estil Brissach deltar
denne gangen som observatører, siden det ikke ble gjennomført som tiltenk
den 25.10.2018. Ungdomsrådet ser ikke behov for å kommentere på noe av
kommunestyresakene denne gangen utover allerede behandlet økonomiplan
og budsjett.
Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.

SAK 37/18

Møteplan våren 2019
Formannskapet har i sitt møte den 20.november 2018 vedtatt følgende
møteplan våren 2019.

• Kommunestyret: 26.02.19, 25.04.19, 23.05.19 ( inkl. Øk.seminar), 18.06.19.
• Formannskapet: 17.01.19, 06.02.19, 12.03.19, 09.04.19, 07.05.19, 11.06.19.
• Utvalg folk og livskvalitet: 12.02.19, 23.04.19, 18.06.19
• Eldrerådet: 08.02.19, 24.04.19, 04.06.19
• Råd for funks.h: 08.02.19, 25.04.19, 05.06.19
• Ungdomsrådet: 24.02.19, 19.05.19, 16.06.19
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Behandling: Selv om ungdomsrådet ikke ser ut til å ha fått økt bevilling i budsjett i henhold
til foreslått handlingsplan for 2018/2019 er det ønsket en tettere oppfølging. For å håndtere
vedtatt handlingsplan for 2018/2019 er det behov for å møtes utover formannskapets
møteplan. Hedda Emilie Gjertsås tar hovedansvar for å planlegge 16.mai tur til Lærkendal.
Are Estil Brissach tar hovedansvar for å planlegge den andre ønskede aktivitetsturen. En
eventuell CV-kurs følges opp sammen med IN-ungdomsråd, Ung i Li-prosjektet og
Næringsforeningen. Neste møte settes til 20.01.2019.
Vedtak: Lierne Ungdomsråd møtes samme sted og samme tid den 20.01.2019 neste gang.
Sak 38/18

Annet / Eventuelt.
• Møte IN ungdomsråd 06.11.2018
Informasjon hva som ble diskutert ved møtet mellom ledere og nestledere i
«IN Ungdomsråd» i Grong den 6. November 2018. Status for veien videre ang.
samarbeid mellom ungdomsrådene i Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet,
Grong og Snåsa.
• Ungdommens Fylkesting 23-25.11.2018
Informasjon og evaluering av Ungdommens fylkesting 2018

Behandling: Ungdomsrådet er svært positiv til at budsjett for ansvar 5123 er økt.
Deltakelse ved Ungdommens Fylkesting (både som delegat men også observatør) er
en kjempeviktig arena for et ungdomsråd. Det kom også tydelig frem ved møtet i IN
ungdomsråd at det er et sterkt ønske å kunne møtes over kommunegrensene for å
styrke ungdomsarbeidet i regionen.

Nordli
10.12.2018

Camilla Bakken
Sekretær for Ungdomsrådet
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