Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Mandag 21.05.2018
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:30
Til stede i møtet:
Karl Sander Kværnan, Sofie Skogen, Hedda Risvik Ness, Hedda Emilie Gjertsås, Sigve
Martinsen,
Emma Sofie Tangen (kl. 17:20 – kl. 18:30. Fra sak 11/18 og resten av møtet)
Forfall: Dorthe Sandvik. Meldt forfall kl 16 samme dag, så det ble for kort varsel til å kalle inn
en vara.
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
Sak. 9/18 Referater ungdomsrådet
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=746
1. Referat fra forrige ungdomsrådsmøte 22.04.2018
Vedtak: Referat godkjennes

Sak. 10/18 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) http://innsyn.lierne.kommune.no/motedag?offmoteid=44136
Kommentarer til kommunestyresaker
Sak 23/18 Bioøkonomistrategi for Namdalen
Ungdomsrådets behandling
Ungdomsrådet er positiv til en satsing innafor bioøkonomi og mener strategien har god
innvirkning for fremtidige generasjoner.

Sak 24/18 Endring av politivedtektene for Lierne kommune
Rådmannens forslag til
VEDTAK:
Lierne kommunestyre vedtar ny normalpolitivedtekt som politivedtekt for Lierne kommune fra
det tidspunkt den er godkjent, med følgende endring/-er:
• § 7-3 endres til: «Barn under 16 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.»
Ungdomsrådets behandling:
Ungdomsrådet ønsker at ungdommer som fyller 16 år det året den offentlig allment
tilgjengelige tilstelningen finner sted skal få adgang, selv om tilstelningen finner sted før man
offisielt har fylt 16 år. Dette for å unngå splitting i skoleklassene, og hvem som får delta.
Vedtak: Ungdomsrådets kommunestyrerepresentantene tar med kommentarene på sak
23/18 og fremmer nytt forslag på sak 24/18 i kommunestyremøtet.

Sak. 11/18 Revidering av reglement for ungdomsrådet (vedlagt)
Reglementet er vedtatt av Lierne Kommunestyre i møte 22.09.2011. Behov for
oppdatering og fornying. Reglementet inneholder flere punkter og mere tekst.
Punktene er utvidet til å omhandle mer praktisk i rundt hva formålet, økonomien og
aktivitetene til ungdomsrådet er.
Vedtak: Ungdomsrådet slutter seg til det nye reglementet og videresender dette til
kommunestyret for endelig behandling.

Sak. 12/18 Høring trafikksikkerhetsplan
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=739
Ungdomsrådet har fått tilsendt trafikksikkerhetsplanen 2018-2021 som ligger ute for høring,
med høringsfrist 31 mai. 2018.
Ungdomsrådets behandling:
Det registreres at det er gjort en grundling og god jobb i denne prosessen. Kommentarer til
de tiltak som allerede er satt opp.
Pkt. 5.1.4 Fortau eller gang- og sykkelvei og pkt. 5.1.14 Veglys

Spesielt viktig med gang-sykkelvei rundt skoleområdene og veglys i disse områdene. De
nyoppførte idrettsanleggene ved respektive skoler leder også til mye aktivitet blant barn og
unge i områdene utenom skoletid.
Pkt. 5.1.5 Fotgjengerfelt
Ungdomsrådet ønsker vurdering av fotgjengerfelt ved «Stortangen» postkassestativ.
Pkt. 5.1.6 Kollektivtrafikk
Man er positiv til at det skiltes ved Ågårdsveien. Sørli samfunnshus / Matkroken Mebygda
bør skiltes og inneholde rutetabellskilt.
Pkt. 5.1.11 Synlighet og 5.3.3 Trafikkopplæring
Disse punktene må ses i sammenheng. Barn og unge kan ha litt vanskelig for å forstå hvorfor
man trenger synlighetsplagg når man ferdes etter veien siden man mangler erfarenhet med
vanskelige kjøreforhold og høyere hastigheter. Man er positiv til at ungdommene selv kan bli
utfordret på å finne/utvikle «kule» synlighetsplagg.
Vedtak: Ungdomsrådet oversender behandlet kommentarer til kommunen før
høringsfristen.

Sak. 13/18 Høring Lierne kommunes samfunnsplan
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=750
Kommunestyrerepresentantene tok opp sine saker på forrige kommunestyremøte og mener de
har fått inn de som de tenker er viktig.
Vedtak: Ungdomsrådet har fått tatt opp de punkter de hadde kommentarer på ved forrige
kommunestyremøte. Trenger foreløpig ikke mer behandling fra ungdomsrådet.

Sak. 14/18 Spørreundersøkelse Ung i Li, oppsummering svar + trekking av t-shirt
•

Den skriftlige manuelle spørreundersøkelsen inneholdt 11 spørsmål, der de 7 første
spørsmålene omhandlet «Arbeidslivet i Lierne» og resterende 4 spørsmål handlet om
«Ungdomstilbudet i Lierne»

•

Spørreundersøkelsen ble utført anonymt og skriftlig den 19 og 20 mars 2018, i
ungdomstrinnene ved Stortangen Skole og Sørli skole.
Spørreundersøkelsen er også lagt ut digitalt i tidsrommet (4. april – 24. april 2018)
med mulighet for de som er utenfor bygden å komme med innspill. (der var det siste
spørsmålet tatt vekk)
Totalt er det registrert 55 svar fra ungdommer i alderne 13 – 18 år.
10 Ung i Li t-shirt blir trekt blandt de som besvart spørreundersøkelse.

•

•
•

Ungdomsrådets behandling:
Dette er førstegangspresentasjon av svarene som kom inn ved undersøkelsen. Resultatene
kan brukes som grunnlag for videre aktiviteter og oppgaver til ungdomsrådet. Resultatene
kan også brukes som grunnlag for privat næringsliv, kommuneadministrasjon, kultur og
oppvekstetaten og andre som ønsker å få ta del av ungdommenes oppfatning av arbeidsliv
og ungdomstilbud i Lierne.
Ung i Li og Ungdomsrådet setter pris på besvarelsene og følgende ble vinnere av Ung i Li tshirt
1. Lisa Odelberg
2. Andreas Elvseth
3. Tobias Odelberg
4. Elin Kløvjan
5. Joanna Skogmo
6. Elias Linmo
7. Agnar Mattias Høgsnes
8. Lina Amalie Fjelde
9. Sigve Sandvik
10. Kristoffer Lyngstad

Sak. 15/18 Eventuelt.
Evaluering ungdomskonferanse på Snåsa 5.mai og Lærkendal-tur 16. mai. Ungdommene er
fornøyd med gjennomførte arrangement.

Nordli 22.05.2018
Camilla Bakken

