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Referat ekstramøte Lierne Ungdomsråd 19.01.2021  

 
Til Behandling:  
Saksnr.  

SAK 41/20:  

Ordfører Bente Estil har bedt oss om å sende inn tilbakemelding på 
politikerforslagene Ungdommenes Distriktspanel skal levere til Stortinget 
våren 2021. Svarfrist for tilbakemelding er 01.02.2021 
 

Vedtak: Lierne Ungdomsråd har gått igjennom alle 15 forslagene til 
Ungdommens Distriktspanel. Her er uttalelsene til hvert enkelt forslag, 
samt en liste over de 10 forslagene vi syntes var viktigst å ha med.  

 

• Høyhastighetsnett til alle: Det er foreløpig ingen i rådet som er i en 
jobb-situasjon, men de har erfart at det er vanskelig med 
hjemmeskole hvis det er dårlig nett. Det blir stor forskjell på 
arbeidstiden for de elevene som har bra nett og de som ikke har bra 
nett. Ungdomsrådet mener at hvis regjeringa krever at alle elever 
skal ha hjemmeskole, bør det kunne kreves tilbake at alle har 
tilfredsstillende internettilgang. Har man bra nett i distriktene er det 



også sjanse for at flere unge får mer variert arbeidserfaring på disse 
stedene. 

• Økonomiske virkemidler: Det er viktig å gi bra og nok 
sommerjobbtilbud til ungdommene i hjemkommunen. Mister man 
arbeidserfaring og tid hjemme i denne aldersgruppen, er faren for 
fraflytting mye større. Reduksjon av studielån er også et viktig 
virkemiddel for ikke å miste unge arbeidende ute i distriktene. 

• Enkel psykisk helsehjelp: Det burde være et daglig tilbud om 
helsetjeneste også ute i distriktene. Nødvendigvis ikke at det er noen 
tilstede på skolene hver dag, men at de kan nåes via chat eller 
lignende alle dager. Det er en bra løsning når man kan bestille time 
online. Da bli det mindre skummelt å ta kontakt. Har man behov for 
psykisk helsehjelp, er det viktig med både korte og lange samtaler, 
og da bør ikke terskelen være for stor til å ta kontakt.   

• Attraktive lokalsamfunn: Større sentrum med gode møteplasser 
kan føre til at et sted blir mer attraktivt.  

• Garanti for lærligeplass: Ønsker at det skal være garanti for 
komplett fagbrev når man starter en studie. Viktig å få tilbud om 
lærlingeplass på hjemplassen, så fremt det finnes den type jobb der. 
Det er også større sjanse for å få arbeid på samme plass som man 
har vært lærlig. Derfor burde kommunene og næringslivet i 
distriktene jobbe for å få flere lærligeplasser.  

• Å komme fra A til Å: «Hent meg»-ordningen vil kanskje ikke fungere 
i slike kommuner som Lierne, med store areal og lite innbyggere. 
Ønsker imidlertid å få senket billettprisen for studenter, og få lik pris 
over ulike soner når distansen er lik. I dag er det stor forskjell på pris 
over soner, for eksempel på distansen Lierne-Grong og Grong-
Namsos.  
Reisestipendet for videregående elever er heller ikke godt nok 
tilpasset de faktiske utgiftene for reise; noen elever får bare 36 kr i 
semesteret, mens en bussbillett (enkeltvei) koster 80 kr.  

• Digitalt innbyggertorg: Lierne Ungdomsråd stiller spørsmål ved om 
man trenger å lage en egen plattform for et slikt torg, eller om det er 
enklere og billigere å bruke allerede eksisterende løsninger, for 
eksempel facebookgrupper? Ideen om at kommunen må svare på 
alle henvendelser til et slikt torg er bra. Men faren er at det blir 
mange arenaer/nettsteder å forholde seg til, og mer for kommunen 
å administrere.  

• Desentralisert utdanning: Det er ofte utfordrende å bo alene/dele 
hybel med folk du ikke kjenner så godt, eller ikke går så godt overens 
med. Ønsker å ha et bra organisert tilbud om hybelkontakt for alle. 
«Hybelteam» kan også være en bra løsning. Hybelboerne på Grong 
har likt initiativet fra Lierne, der de får besøk av 
politikerne/kommunen en gang i året. Ønsker gjerne tettere 
oppfølging fra hjemkommunen på videregående skolene.  

• Stemmerett for 16-åringer: Lierne Ungdomsråd er i mot stemmerett 
for 16-åringer. Forskjellene i denne aldersgruppen kan være store, 



men generelt har en 16-åring for lite erfaring og kunnskap til å 
stemme. Og faren for å få mange useriøse stemmer er stor.  

• Statsråd for bærekraft: Dette er et viktig og stort tema i dag. Og det 
er nødvendig å organisere seriøst bærekraftarbeid på alle plan. Det 
vil også bli mer interessant å jobbe med dette ute i distriktene, om 
man er tilknyttet et helt apparat som jobber i samme retning.  

• Nærhet til naturen: Dette punktet henger kanskje litt sammen med 
det forrige, «Statsråd for bærekraft». Vi må snu trenden med å 
ødelegge for framtidige generasjoner, og dette er veldig viktig i en 
bærekraftig tankegang. Vi trenger kunnskap på dette området. Både 
gode studietilbud og jobbtilbud innen feltet bærekraftig utvikling 
bør finnes ute i distriktene.  

• Regionale jobbkoordinatorer: Viktig i få på plass dette i 
sammenheng med gode tilbud om sommerjobber og praksisplasser!  

• Kontorfellesskap: Dette er nok et punkt de som er litt eldre og har 
begynt på arbeidslivet må uttale seg om.  

• Skolen i lokalsamfunnet: Vi synes vi har et velfungerende apparat i 
Lierne, men ønsker at det blir like vilkår i alle distriktskommuner.  

• Innflytelse til Ungdomsrådet: Av erfaring mener vi det er spesielt 
viktig å få inn representanter fra ungdomsrådet i kommunestyret. 
Dette punktet kan kanskje slåes sammen med «Skolen i 
lokalsamfunnet», ettersom det må være samkjørt for å få det til å 
fungere. 
 

 

Disse 10 forslagene synes Lierne Ungdomsråd er viktigst å ha med: 

• Høyhastighetsnett til alle  
• Økonomiske virkemidler 
• Enkel psykisk helsehjelp 
• Garanti for lærligeplass 
• Å komme fra A til Å 
• Desentralisert utdanning 
• Statsråd for bærekraft 
• Nærhet til naturen 
• Regionale jobbkoordinatorer 
• Skolen i lokalsamfunnet 
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