Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne samfunnshus, Lissalen
Dato: 19.05.2019
Tidspunkt: 17:00-18:30.
Til stede på møtet:
Bente Estil (Ordfører Lierne)
Hans Oskar Devik (Ordfører Røyrvik)
Sofie Skogen (Leder Lierne Ungdomsråd)
Hedda Emilie Gjertsås (Nestleder Lierne Ungdomsråd)
Fredrik Totland (Medlem, Lierne Ungdomsråd)
Are Estil Brissach (Medlem, Lierne Ungdomsråd)
Agnar Mattias Høgsnes (Medlem, Lierne Ungdomsråd)
Hedda Risvik Ness(Medlem, Lierne Ungdomsråd)
Vilde Kornelia Aamo(Varamedlem, Lierne Ungdomsråd)
Erik Grønnbeck Vik (Røyrvik Ungdomsråd)
Jakob Staldvik Lindgren (Røyrvik Ungdomsråd)
Maria Rustad (Røyrvik Ungdomsråd)
Kennet Tømmermo Reitan (UFU/Røyrvik Ungdomsråd)
Laila Totsås (Sekretær, Lierne Ungdomsråd)
Frafall: Karl Sander Kværnan (Medlem, Lierne Ungdomsråd)

Møtereferat Ungdomsråd 19.05.2019
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 21/19: Referater Ungdomsrådet.
Godkjenning av møteprotokoll fra 31.03.2019
Vedtak: Godkjent.
SAK 22/19: Presentasjon av gjestene fra Røyrvik og medlemmene i Lierne
Ungdomsråd: 14 deltakere totalt på møtet, med faste medlemmer fra
Lierne Ungdomsråd, ungdomsrepresentanter fra Røyrvik og ordførerne i
Lierne og Røyrvik kommune.
SAK 23/19: Evaluering av 16. mai tur til Lerkendal og Ungdomskveld
arrangert av EB Mat i magen.
•

16. maitur: Det ble litt hektisk med alt som skulle planlegges, men
selve turen var vel gjennomført. Det deltok 35 ungdommer og 5
voksne på turen.
Vedtak: Forbedringer til neste gang: Må tidlig avklares hvilke

•

foreldre/voksne som skal være med, og ha tydelige regler angående
inntak av energidrikk. Ansvarlig for organisering, Hedda Emilie,
foreslår at vi lager en mal over hva som må ordnes for en
Lerkendalstur, til bruk for senere år, slik at planlegginga blir lettere.
Hedda Emilie, Emma Tangen og Laila Totsås lager en slik mal.
Ungdomskveld EB mat i magen: Det var mange arrangement den
dagen, så det ble litt mindre oppmøte enn forventet.
Ungdomskvelden var åpen fra kl 17.00-21.30. De hadde brettspill,
playstation, sosialt samvær mm. Salg av pizza og godteri. Inviterte
fotballjenter 13 på pizza, da det var kamp i Nordli den samme
kvelden. EB Mat i magen har tenkt å arrangere flere slike
ungdomskvelder. Arrangementet gikk i overskudd.

SAK 24/19: Ungdommens Fylkesutvalg:
Hedda Emilie Gjertsås og Kennet Tømmermo Reitan informerer om UFU.
Presentasjon, kort oppsummert:
•

•

•
•

•

•

UFU har kontaktet alle kommuner i Trøndelag der de spør om å få
komme på besøk for å informere om UFU.
UFU har 17 medlemmer representert fra hele Trøndelag, og er
Ungdomsrådet til Trøndelag.
Ungdommens Fylkesting, UFT, holdes en gang i året og er for
ungdommer mellom 13-23 år. UFT 2019 holdes 22.-23. november på
Stjørdal. Målet er at alle kommuner skal stille med 2 delegater. Hver
kommune kan sende to delegater og to observatører, med unntak av
de største kommunene i fylket, som har mulighet til å sende tre. 31
av 47 kommuner hadde representanter på UFT i 2018, det er ønskelig
å få enda flere kommuner representert i år.
«Digital skolehelsetjeneste» - app er under utarbeidelse, dette skal bli
et tilbud for videregåendeelever. Inspirert av Helsesista.
Tema: Hvorfor ha ungdomsrepresentanter i kommunestyret?
-Voksne kan ikke bare anta hva ungdommen mener, men må spørre
og høre direkte fra ungdommen hva det mener om saker som angår
dem. Ungdommen er fremtidens politikere, arbeidskraft og
innbyggere.
Viktig å ha en mal å gå etter om hvordan Elevråd og Ungdomsråd
skal gjennomføres. Viktig å ha en administrativ resurs i et
Ungdomsråd, en voksenperson som holder strukturen. Også viktig å
holde en grei kommunikasjon mellom ungdomsskolene og den
administrative delen av Ungdomsrådet.
Erfaringene man får gjennom å starte i et elevråd, så i Ungdomsrådet
og videre i UFU eller annet organisasjonsarbeid, er en veldig viktig
«læringstrapp» for de unge, og vil utgjøre en forskjell om man som
voksen vil sitte i f.eks et kommunestyre. Derfor bør kommunene ta
ansvar for å gjøre et seriøst Ungdomsrådsarbeid.

SAK 25/19: Gjennomgang av sakene som er lagt fram til
kommunestyremøtet 23.05.2019.
Vedtak: Ingen kommentarer til noen av sakene.

SAK 26/19: Ungdomsrådet i Røyrvik
Gjestene fra Røyrvik informerte om hva som tidligere har blitt gjort innen
Ungdomsrådsarbeid i Røyrvik:
•

Et Ungdomsråd har blitt etablert, og fem medlemmer ble valgt inn.
Kennet Tømmermo Reitan satt som leder. Det fungerte bra en
periode, men mistet etterhvert intensiteten da
voksenperson/sekretær ble byttet ut, og det ble litt utydelige
beskjeder angående når møtene var, og hvem som skulle delta på
møtene. Praksisen var at Ungdomsrådet hadde fem valgte
medlemmer, men at møtene var åpen for alle å delta på. Vedtekter
for Ungdomsrådet kom på plass. Hans Oskar informerte også om at
det var betenkninger om hvilken modell de skulle bruke for et
Ungdomsråd; kun gjennomgang av sakene til
kommunestyremøtene, eller om man skulle la Ungdomsrådet ta opp
egne saker, bruke tiden til å planlegge egne arrangementer osv.
Vedtak: Det er ønskelig å få i gang Ungdomsrådet i Røyrvik igjen. Et
viktig element er å få etablert en voksenperson som har en
sekretærfunksjon, og kan holde strukturen på møteinnkallinger,
referater, hvilke kommunale saker som er interessant for
Ungdomsrådet osv.
Det kom også forslag om at Ungdomsrådene i Lierne og Røyrvik kan
arrangere noe sammen, og/eller at Lierne Ungdomsråd kan komme
på besøk til Røyrvik på et Ungdomsrådsmøte, tidlighøsten 2019.

Nordli den 19.05.2019

Sofie Skogen

Leder for Lierne Ungdomsråd

Laila Totsås

Sekretær for Lierne Ungdomsråd

