Ungdomsrepresentant 2 i kommunestyret: Agnar M. Høgsnes
Vararepresentanter 1 i kommunestyret: Kersti J. Gåsbakk
Vararepresentanter 2 i kommunestyret: Gabriela Keneli Laar

SAK 26/20: Gjennomgang og revidering av Reglementet for Lierne
Ungdomsråd, samt Reglementet for folkevalgte organ i Lierne kommune.
Vedtak:
Kommentarer på vedlagt reglement for Lierne Ungdomsråd:
-§ 2 Arbeidsområde: Medlemmene spør om det stemmer at de to
ungdomsrepresentantene i kommunestyret har møte- og talerett i
kommunestyret, eller om de i tillegg har forslagsrett?
-§3 Valg og sammensetning: Lierne Ungdomsråd har de siste 4 årene hatt
7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer, og dette antallet har fungert
bra. Foreslår at det er det som gjelder videre.
-Medlemmene kan ikke være mer en 19 år når de velges inn, men om dette
medlemmet fyller år sent på året og sitter i 2 år, vil det teoretisk være mulig
å sitte til man er 22 år.
-I rådmannens forslag til saken står det i punkt 1 at det skal velges
Ungdomsråd for 2021-22, men regner med at det skal være for 2020-21?
-Ingen kommentarer på reglementet for folkevalgte organ i Lierne.
SAK 27/20: Ungdommens Fylkesting Trøndelag 20.-22. november 2020
Det blir Fylkesting også i år, med noen endringer pga koronasituasjonen.
Tinget blir på Clarion Hotell i Trondheim, og vi kan kun sende to delegater
(ikke observatører), og ha to varaer på lista dersom noen av delegatene
ikke kan dra pga sykdom.
Vedtak:
Etter avstemming ble disse valgt ut til å delta:
Delegater: Kersti og Gabriela
Varaer: Vilde og Agnar
SAK 28/20: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 29.10.2020.
Vedtak: Ingen spesielle kommentarer til de øvrige sakene. Medlemmene
fikk en innføring i hvor de selv kan finne sakspapirene på
lierne.kommune.no.
De to som skal på kommunestyremøtet 29. oktober er Agnar og Gabriela.
SAK 29/20: Sekretær tok gruppebilde av de oppmøtte. Dette sendes til
kommuneadministrasjonen, samt legges ut på Facebooksiden for
Ungdomsrådet.
SAK 30/20:
Ungdomsrepresentantene for kommunestyret (Vilde, Agnar, Kersti og

Gabriela) spør når opplæringa med rådmannen blir.
Sekretær følger opp saken, og hører med rådmannen om dato for dette.

Nordli den 25.10.2020

Vilde Kornelia Aamo

Laila Totsås Lindholm

Leder for Lierne Ungdomsråd

Sekretær for Lierne Ungdomsråd

