Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Søndag 20.01.2019
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:35
Til stede i møtet:
Sofie Skogen, Vilde Kornelia Aamo (for Hedda Emilie Gjertsås), Hedda Risvik Ness, Fredrik
Totland, Agnar Mattias Høgsnes, Are Estil Brissach,
Forfall: Hedda Emilie Gjertsås
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 01/19

Referater ungdomsrådet
1. Godkjenning av protokoll fra 09.12.2018
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=899)
2. Gjennomgang av saker tatt opp av ungdomsrådet ved det siste
kommunestyremøte 13.12.2018.

Vedtak: Referat godkjennes
SAK 02/19

Valg av nye medlemmer til Ungdomsrådet
Oppfølging til Sak 35-18. Ung i Li Instagram-annonsering har ikke resultert i
konkrete forslag på kandidater. Ungdomsrådet oppfordres å spørre
ungdommer direkte; før møtet den 20. januar. Viktig at foreslåtte medlemmer
er blitt spurt på forhånd før endelig vedtak besluttes i møtet.
Pkt 1) Valg av 1 ordinært medlem i perioden 01.2019 – 09.2019
Pkt 2) Valg av 2 stk varamedlemmer for Lierne Ungdomsråd for perioden
2018/2019.
Behandling:
Forslag pkt 1) Karl Sander Kværnan
Forslag pkt 2) Sondre Devik og Lorents Arvasli
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Vedtak: Lierne ungdomsråd velger følgende nye medlemmer for perioden 01.2019 –
09.2019
Pkt 1) Ordinært medlem i ungdomsrådet: Karl Sander Kværnan
Pkt 2) I tillegg til de to varamedlemmene som ble valgt i høst (jmf sak 22/18) er følgende
varamedlemmer til ungdomsrådet valgt: Sondre Devik, elevrådsrepresentant Sørli skole og
Lorents Arvasli, elevrådsrepresentant Sørli skole.

Sak 03/19

Oppfølging Handlingsplan 2018/2019 Ungdomsrådet.
•
•
•

Budsjett Ungdomsrådet
Status 16.mai tur til Lærkendal.
Status annen aktivitetstur.

Behandling:
• Budsjett ungdomsrådet: Muntlig forklaring fra varaordfører ved
kommunestyremøtet den 13.12.2018 på høringsinnspill og direkte
innspill i møtet fra ungdomsrådet ang. økonomiplanen. Budsjettet
ungdomsrådet har til rådighet er større en det fremkommer i
økonomiplanen. Det ligger en fond utenom linjene i økonomiplanen,
der ungdomsrådet kan søke tilskudd til gjennomføring av ønskede
aktiviteter.
• Siden Hedda Emilie meldte forfall med kort varsel er status for
planlegging av 16.mai tur til Lærkendal ukjent. Dette er en tradisjonell
aktivitet for ungdomsrådet, med stort sett kjente kostnader og
gjennomføring. Sofie følger opp saken sammen med Hedda Emilie, før
neste møte. Målgruppe 8.klassen – 2.år på VGS.
• Ev. annen aktivitetstur planlegges 6 april. Are og Fredrik sjekker
interesse for 2 forskjellige aktivitetsturer, der målgruppen er 5 – 10.
klassen.
Vedtak: Sofie følger opp planlegging av 16.mai tur til Lærkendal. Are og Fredrik undersøker
interesse bland ungdommene og ev. kostnader (transport, mat og billettpriser) for ev. andre
aktivitetsturer, med mål om gjennomføring helgen den 6 eller 7.e april.
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SAK 04/19

Ungdomskonferanse/CV kurs
Ung i Li prosjektet og Lierne Næringsforening ønsker å gjennomføre
Ungdomskonferanse/CV-kurs sammen med Lierne ungdomsråd. Foreløpig er
det tatt høyde for gjennomføring den 9.mars 2019, men dato må avklares
med ungdommene før det planlegges mer.
Behandling: 9 mars ser ut til å være en ok dato for ungdommene. Er ikke kjent
med at det skjer noe annet spesielt den datoen. Ønskelig med nedkorting av
fjorårets program, kortere og mer konkret innehold med fokus på CV,
sommerjobb og entreprenørskap. Ungdomsrådets medlemmer ønsker ikke å
ha en aktiv rolle ved gjennomføring men kan bidra med markedsføring.

Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering og hjelper til med å gjøre dagen
kjent for sine venner.

SAK 05/19

Utkast til Handlingsplan Ung i Li 2019 (Vedlegg)
Ungdomsrådet som referansegruppe bes komme med innspill på hva Ung i Li
prosjektet bør prioritere å jobbe med i 2019.
Behandling: Handlingsplanen inneholder mye bra. Som diskutert ved møte
den 3.oktober 2018 ønsker Ungdomsrådet at næringslivet og forskjellige
arbeidsplasser presenteres gjennom kortfilmer. Bedrifter som legger til rette
for å ta imot unge arbeidstakere og gi dem en god innføring i sitt første møte
med arbeidslivet er viktig. Valgfag ved skolene har fokus på mer relevante
arbeidsoppgaver ute i næringslivet, noe som oppleves positiv og gir tettere
forståelse for relevante arbeidssituasjoner. Økt fokus på bedriftsbesøk å bli
kjent med det lokale næringslivet er positivt når man skal velge
videreutdanning. Ungdommene er også opptatt av muligheten å få
sommerjobb i lokale bedrifter. De ønsker også at sommerlovsentreprenørene
skal fortsette, og at eventuelle ideér til unge entreprenører kan kobles tettere
mot næringslivet og arrangement, dvs. Konkrete arbeidsoppdrag som
ungdommene kan leies inn for å utføre.

Vedtak: Ungdommene tar handlingsplanen til orientering og kommer med nye innspill ved
behov.

SAK 06/19

Annet / eventuelt
•

IN Ungdomskonferanse

Behandling: I henhold til tidligere sak i IN ungdomsråd, med sterkere samarbeid
mellom ungdomsrådene ble det diskutert planlegging av Ungdomskonferanse i Lierne
i oktober 2019. Forslag til aktuell og attraktiv foredragsholder ble diskutert.
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Vedtak: Sofie sjekker pris for aktuell foredragsholder. Videre planlegging blir ved
neste møte, da den største kostnaden er kjent.
SAK 07/19

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

• Ungdomsrådet: 24.02.19, 19.05.19, 16.06.19
Neste møte i henhold til møteplanen er den 24. feb 2019.
Camilla informerte om at dette er hennes siste møte som sekretær, og at ordinær
prosjektleder for Ung i Li, Laila Totsås forventes tilbake som sekretær i neste møte.
Camilla sørger for at Laila får oppdatering på sakene Ungdomsrådet jobber med for
tiden.
Vedtak: Lierne Ungdomsråd forholder seg til møteplanen og setter neste møte til Søndag 24.
feb 2019. Midlertidig ungdomssekretær Camilla Bakken sørger for at ordinær
ungdomssekretær Laila Totsås får oppdatering på sakene Ungdomsrådet jobber med for
tiden.

Nordli
21.01.2019

Camilla Bakken
Sekretær for Ungdomsrådet
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