
                                                                                                                                  

 

Tilstede: 
Sofie Skogen, leder 
Vilde Kornelia Aamo, nestleder  
Kersti Johanna Gåsbakk, medlem  
Elen Bergli Aurstad, medlem 
Are Estil Brissach, medlem 
Agnar Mattias Høgsnes, medlem 
Bente Estil, ordfører 
Laila Totsås, sekretær 
Frafall: Fredrik Totland, medlem  

 

Utvalg: Lierne Ungdomsra ̊d                                                                                                    
Møtested: Digitalt på Zoom.us (Lierne Utvikling)  
Sekretær kaller inn til møte og gir tilgang til møterommet. 
Dato: 21.06.2020 
Tidspunkt: 18:00-19:00                       

 

Referat Lierne Ungdomsråd 21.06.2020  

 
Til Behandling:  
Saksnr.  

SAK 18/20: Referater Ungdomsrådet.  
Godkjenning av møteprotokoll fra 18.05.2020. 
Vedtak: Godkjent. 

SAK 19/20: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 22.06.2020. 
Vedtak: Ungdomsrepresentantene for kommunestyret, Sofie og Agnar, 
forbereder seg på sak 0055/20; Videreføring av Levende Lierne, og ser om 
de skal komme med noen uttalelser eller spørsmål der.  
Levende Lierne (med prosjektleder Edel Holand), har blant annet 
fokusområder innen vertskapsarbeid, rekrutering og bolig i Lierne, samt er 
ansvarlig for gjennomføringen av Sommerentreprenørene.  
 

SAK 20/20: Eva Westum Kveli ønsker å stille Ungdomsrådet noen 
spørsmål i forbindelse med Folkehelseprosjektet «Ungdomsklubber i 



Lierne». -Hvordan kan barn og unge i Lierne få større innflytelse og 
medbestemmelse i saker som direkte angår deres aldersgruppe? 
Vedtak: Hvert møtemedlem fikk uttale seg om deres erfaringer i prosessen 
«Ungdomsklubber i Lierne», der de fleste på et eller annet vis har vært 
involvert. Jevnt over er opplevelsen at de ungdommene er godt 
representert i planleggingsarbeidet, men at den største forskjellen mellom 
Nordli og Sørli er at i Sørli har de noen voksne som har engasjert seg mye i 
prosjektet, og dermed kommet lenger i prosessen. Sekretær sender alle 
uttalelsene til Eva W. Kveli.  
I spørsmålet om hvordan ungdom kan få mer medvirkning i 
ungdomssaker er rådet Lierne Ungdomsråd har til Eva at hun bør 
snakke/ha kontakt direkte med ungdommene. Man kan ordne en 
SMS/enkel spørreundersøkelse som blir sendt ut til den aktuelle 
målgruppen.  
Ungdomsrådet bør også bli flinkere til å promotere seg selv, slik at de 
andre ungdommene vet at de kan uttale seg gjennom dem i saker som 
engasjerer/angår dem. Kanskje ha en mer aktiv bruk av Facebooksiden før 
hvert kommunestyre, så andre ungdommer har mulighet til å gi 
tilbakemelding på aktuelle saker.   

SAK 21/20: Ungdomsrådet vurderer å arrangere noe for Lierne-ungdom i 
stedet for 16. mai-arrangementet som uteble i år. Kan vi ordne en sosial 
tilstelning her i Lierne for ungdom i løpet av sommeren 2020?  
Vedtak: Ingen umiddelbar interesse fra rådsmedlemmene til å ha ansvar 
for et stort sommerarrangement for ungdom i Lierne. Men det kom et 
forslag om å holde en strandvolleyball-cup i Sørli, om banen blir ferdigstilt i 
løpet av sommeren. Elen B. Aurstad følger med på dette, og gir beskjed til 
sekretær om det ser ut til at det blir mulig.  
 
SAK 22/20: Ordfører Bente informerer: Formannskapet ønsker to 
medlemmer fra Ungdomsrådet med i komitéen til årets TV-aksjon. NRK 
har tildelt WWF (Verdens Naturfond) TV-aksjonen 2020. WWF ønsker å 
bekjempe plastproblemet i verdenshavene. Dette er en sak som 
engasjerer barn og ungdom, og derfor er det ønskelig med 
Ungdomsrådsmedlemmer i komitéen. Komitéen består ellers av to 
politikere, Bente Estil og Victoria Westberg, pluss en sekretær. Det vil bli 
holdt ca to møter før aksjonen for å planlegge og sette opp lister for 
bøssebærere. Medlemmene får møtegodtgjørelse for å delta på disse 
møtene. Formannskapet ønsker seg helst en fra hvert kjønn, og en fra 
Nordli og en fra Sørli.  
Vedtak: 5 medlemmer meldte seg interessert i å delta på dette. Etter en 
diskusjon, fant rådet ut at det var mest rettferdig å trekke mellom disse 
fem, og at de to første som ble trukket fikk være med, uavhengig av 
tilhørighet og kjønn. De to som ble trukket var: Sofie Skogen og Vilde K 
Aamo. 
 



 

Nordli den 21.06.2020 
 

Sofie Skogen      Laila Totsås 

 

Leder for Lierne Ungdomsråd           Sekretær for Lierne Ungdomsråd 

 

 


