Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Lierne utvikling kontor
Dato: Søndag 22.04.2018
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:30
Til stede i møtet
Til stede: Karl Sander Kværnan, Sofie Skogen, Dorthe Sandvik, Sanna Blomdahl
Forfall: Emma Sofie Tangen, Hedda Risvik Ness, Hedda Emilie Gjertsås, Sigve Martinsen,
Rasmus Nilsson, Magnus Freland, Sigurd Gjertsås
Fra administrasjon: Bente Estil, Ordfører og Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
Saksnr.
3/18 Referater ungdomsrådet
1. Referat fra forrige ungdomsrådsmøte 11.02.2018
Vedtak: Referat godkjennes
4/18 Gjennomgang av kommunestyresaker
Bente gikk kort igjennom formål med sakene som skal behandles i neste kommunestyremøte.
Kommentarer til kommunestyresak 15/18 Revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen
2019 - 2030
Pkt. 2.1 Visjon - Lierne- det gode vertskap! Er en innarbeidet visjon
Pkt. 2.2 Overordnet mål - Lierne skal være en kommune der folk vil trives og bo, enkelt og
lett forståelig
Pkt. 2.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon
- Entreprenørskap bør behandles likt i begge skolene
Pkt. 2.3.2.1 Barn og unge
- Godt helsesøstertilbud
- Trygghet mellom lærerer og elever
- Synliggjøre Tlf-nr for å kunne prate med noen voksen, men som ikke er en lokal
person

Pkt. 2.3.2.3. Hverdagsmestring
- Åpen hall/bassenge/musikkrom en et godt ønsket tilbud. (hvis man får bruke hallen
gratis)
- 16 -års grense på treningsstudio legger begrensing på variert treningstilbud for
unge. En viktig sak ang folkhelseperspektivet!
2.3.2.2 Bolyst
- Synliggjøre arrangement og aktiviteter på facebook
2.3.3 Infrastruktur
- Fiber til alle
2.3.3.4 Bolig
- Ønskelig å kunne bygge der man vil
- Minihus / billigere alternativ til bolig er interessant for ungdommer som ønsker å
flytte for seg selv
2.3.3.5 Kollektivtransport
- Behovet for å komme seg til Grong er viktig. Ønskelig med tilbud om
tilbringertjeneste selv om man ikke skal videre.
2.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensen
- Samarbeid over grensen er viktig, både skole og andre aktiviteter.
Sak 5/18 Revidering av reglement for ungdomsrådet – se vedlegg
Reglementet er vedtatt av Lierne Kommunestyre i møte 22.09.2011. Behov for
oppdatering og fornying
-

Reglement omskrives med et lettere og mer forståelig språk. Ansvarlig: Sekretær
Camilla Bakken. Godkjennes i neste ungdomsrådsmøte og videresendes deretter til
kommunestyret for endelig behandling.

6/18 Status planlegging Rosenborgkampen16. mai
Statusgjennomgang etter behandling i forrige ungdomsrådsmøte. Ansvarlig
planlegger Emma Sofie Tangen
- Aktiviteten er annonsert på facebook og det er 39 påmeldte til årets tur. Fortsatt
oppfølging gjøres fortløpende mellom ansvarlig planlegger Emma Sofie Tangen og
sekretær Camilla Bakken.
7/18 Status ungdomskonferanse på Snåsa 5 mai
Statusgjennomgang av behandling i forrige ungdomsrådsmøte.
Ansvarlig planlegger Sofie Skogen
- Avklare påmeldingsfrist med arrangør Snåsa Ungdomsråd
- Tar emot påmelding fra Lierne, hvis det er over 10 påmeldte bestilles det buss
- Sjekker med Grong ungdomsråd om det er mulig å samkjøre med Lierne.
- Videre avklaring gjøres fortløpende mellom Sofie Skogen og Camilla Bakken

8/18 Eventuellt.
Gensere til ungdomsrådet ble behandlet på forrige ungdomsrådsmøte men ikke fulgt
opp.
- Camilla Bakken følger opp saken.

