Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Søndag 23.09.2018
Tidspunkt: Kl 17:00 – 18:15
Til stede i møtet:
Sigve Martinsen, Hedda Risvik Ness, Hedda Emilie Gjertsås, Are Estil Brissach, Fredrik
Totland, Agnar Mattias Høgsnes
Forfall: Sofie Skogen (ingen vara innkalt da dette ikke er på plass enda)
Fra administrasjon: Camilla Bakken, sekretær for ungdomsrådet
Til Behandling:
SAK 20/18

Karl Audun Fagerli orienterte om oppdraget fra IN-kommunene om
samarbeide mellom Ungdomsrådene i Indre Namdal.
Behandling: Lierne Ungdomsråd vurderte om oppdraget skal løses ved 1) en
«ungdomskonferanse» for ungdommene i våre kommuner, eller om man 2)
først skal ta et fellesmøte mellom leder og nestleder i de fire ungdomsrådene
(gjerne med Høylandet om de ønsker å være med) før Ungdommens fylkesting
som er 23.- 25. november 2018 på Stiklestad. (til sammen 8-10 ungdommer +
sekretærene for ungdomsrådene)
De kom fram til at de går for alt 2, dvs. en samling for hvert ungdomsråds sine
ledere og nestledere og de kommer tilbake til invitasjon med dato med det
første, men altså før Ungdommens fylkesting.

Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen fra Rådmann til orientering. Leder og nestleder i
Lierne Ungdomsråd inviterer ledere og nestledere i de andre ungdomsrådene i INkommunene til et fellesmøte for videre planlegging, planleggingsmøtet skal avholdes før
Ungdommens Fylkesting (23-25 november).

SAK 21/18

Referater ungdomsrådet
1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
(https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=411&FilId=801)

Vedtak: Referat godkjennes
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SAK 22/18

Valg og konstituering av nytt ungdomsråd
1) Valg av 3 medlemmer til ungdomsrådet (velges for 2 år)
2) Valg av varamedlemmer (velges for 1 år)
3) Valg av leder til ungdomsrådet (velges for 1 år)
4) Valg av nestleder til ungdomsrådet (velges for 1 år)
5) Valg av 2 medlemmer for kommunestyret 2018/2019 (Velges fra 15.sep –
15.sep)
6) Valg av 2 varamedlemmer for kommunestyret 2018/2019 (Velges fra
15.sep – 15.sep)
Behandling:
Til punkt 1:
Følgende ble valgt til medlemmer til ungdomsrådet etter innspill fra
elevrådene: Fredrik Totland, Agnar Mattias Høgsnes, Are Estil Brissach
Til punkt 2:
Varamedlemmer:
Vilde Aamo, Emma Sofie Tangen. 2 varamedlemmer er ikke valgt da det
avventes forslag på kandidater fra elevrådet i Sørli.
Til punkt 3:
Som leder for ungdomsrådet velges: Sofie Skogen
Til punkt 4:
Som nestleder for ungdomsrådet velges: Hedda Emilie Gjertsås
Til punkt 5:
Følgende innstilles som medlemmer for kommunestyret 2017/2018. Sofie
Skogen og Hedda Emilie Gjertsås
Til punkt 6:
Følgene innstilles som varamedlemmer for kommunestyret 2017/2018: Fredrik
Totland og Are Estil Brissach

Vedtak:
1. Ungdomsrådet velger følgende 3 personer til ungdomsrådet for 2 år (2018/192019/20): Fredrik Totland, Agnar Mattias Høgsnes, Are Estil Brissach
2. Som varamedlemmer til ungdomsrådet 2018/2019 velges: 1: Vilde Aamo (Nordli) 2:
Emma Sofie Tangen (Nordli). De andre 2 varamedlemmene velges ved neste
ungdomsråd.
3. Som leder for ungdomsrådet 2018/2019 velges: Sofie Skogen
4. Som nestleder for ungdomsrådet 2018/2019 velges: Hedda Emilie Gjertsås
5. Som medlemmer i Lierne kommunestyret 2018/2019, med møte og talerett
innstilles: Sofie Skogen og Hedda Emilie Gjertsås
6. Som varamedlemmer for kommunestyret 2018/2019 innstilles: Fredrik Totland og
Are Estil Brissach
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SAK 23/18

Gjennomgang av nye vedtekter Lierne Ungdomsråd (vedlegg)
(vedtatt av Lierne kommunestyre i møte 06.09.2018)
Behandling:
Ungdomsrådet fikk orientering om saksbehandlingen av de foreslåtte nye
vedtektene fra ungdomsrådet til kommunestyret, og hva som ble vedtatt i
møtet den 06.09.2018.

Vedtak: Lierne Ungdomsråd retter seg etter de nye vedtektene.

SAK 24/18

Handlingsplan for Ungdomsrådet 2018/2019 (vedlegg)
Forslag til handlingsplan for første halvår vedlagt.
Behandling:
Utover tidligere orientert møteplan så er Lierne Ungdomsråd invitert til et
møte mellom Utvalg for folk og livskvalitet, ordfører og «Ung i Li» den
03.10.18 kl 12oo: Sted; Lierne samfunnshus, kommunestyresalen.
I henhold til nye vedtekter ber kommunestyret Lierne ungdomsråd om å
utarbeide en handlingsplan for kommende år. Ungdomssekretæren har satt
opp et utkast til handlingsplan for første halvdel etter oppgaver hun er kjent
med. Ungdomsrådet får i oppgave å finne ut hva man ønsker å arbeide med
for året 2018/2019 å sette det inn i handlingsplanen. Saken tas opp i neste
møte (foreløpig den 21. oktober).

Vedtak: Lierne ungdomsråd innstiller til møtet den 3 oktober og arbeider utover det med et
utkast til handlingsplan der målet er at handlingsplan for 2018/2019 kan vedtas i neste
ungdomsrådsmøte (21. oktober).

SAK 25/18

Valg av representanter til Ungdommens Fylkesting 23 – 25 November

Ungdommens fylkesting
UFT er et møtested for ungdom fra hele Trøndelag, og skal fremme unges interesser.
Her utformes morgendagens politikk!
Tid: Fredag 23. november kl. 17 – søndag 25. november kl. 15.
Sted: Scandic Stiklestad
Målgruppe: Hver kommune inviteres til å sende to delegater i alderen 13-25 år,
primært fra kommunale ungdomsråd. Hver kommune kan i tillegg sende inntil to
observatører. Representanter i det ordinære fylkestinget er velkommen til å gjeste
UFT. Egenandel kr 1700,- per deltaker. Vi setter opp gratis buss fra Grong og
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Trondheim, som tar med deltakere langs E6. Reiseutgifter utover dette dekkes av
kommunene. (påmeldingsfrist 14.oktober)
Behandling:
Lierne ungdomsrådet sender følgende 2 delegater: Hedda Emilie Gjertsås og
Agnar Mattias Høgsnes til Ungdommens Fylkesting 23 – 25 November 2018.
Siden det ikke er planlagt noe ungdomsrådsmøte før påmeldingsfristen går ut
(14.oktober) holdes inntil 2 plasser som observatører åpen for påmelding fra
noen av varamedlemmene, hvis noen av de har lyst å bli med.
Ungdomssekretæren bes sjekke ut dette så fort innspill på de 2 siste
varamedlemmene er mottatt.
Vedtak: Pkt 1. Lierne ungdomsråd sender følgende 2 delegater: Hedda Emilie Gjertsås og
Agnar Mattias Høgsnes til ungdommens fylkesting 23 – 25 november 2018.
Pkt 2. Lierne Ungdomsråd holder inntil 2 plasser åpen hvis noen av varamedlemmene ønsker
å bli med som observatører. Ungdomssekretær gis fullmakt til å avklare om noen har lyst å
dra.
SAK 26/18

Eventuellt.
ü Kontaktopplysninger og Kontonr til nye medlemmer. OK
ü Bestilling hettegenser til nye medlemmer
Behandling:
Lierne ungdomsrådet bestilte hettegensere med Lierne profil for 2 år siden til
det sittende ungdomsrådet. Dette ble etterspurt av nye medlemmer i fjor også
men saken ble ikke vedtatt. Tidligere leverandør Bedriftsprofil AS har
prosjektet lagret, å det kan etterbestilles nye gensere til nyvalgt ungdomsråd.
Ungdomsrådet fikk tilbud på samme pris som siste det ble bestilt dvs. Pris v/7
stk inkl. trykk 315 kr pr stk. Frakt og mva tilkommer. Etter avklaring med
rådmann er dette godkjent innkjøp.

Vedtak: Lierne Ungdomsråd bestiller 7 stk hettegensere tilsvarende innkjøpet som ble gjort i
2017. Rådmannen har godkjent innkjøpet.

Nordli 24.09.2018
Camilla Bakken
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