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Vilde Kornelia Aamo, leder 
Agnar Mattias Høgsnes, nestleder 
Sander André Engstrøm Fossland, medlem 
Ronja Karoline Aamo, medlem 
Elen Bergli Aurstad, medlem 
Gabriela-Keneli Laar, medlem 
Kersti Johanna Gåsbakk, medlem 
Laila Totsås Lindholm, sekretær 
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Referat Lierne Ungdomsråd 25.04.2021  

 
Til Behandling:  
Saksnr.  

SAK 09/21: Referater Ungdomsrådet. 
Godkjenning av møteprotokoll fra 14.02.2021 og 09.03.2021.  
Vedtak: Godkjent. 

SAK 10/21: Gjennomgang av spørsmål til Ungdomsrådet fra 
folkehelsekoordinator Eva W. Kveli. 
1) Er det enkelt å få representanter i ungdomsrådet? 
Vi får til nok medlemmer hvert år, men må jobbe litt for å få tak i alle 
representantene. Det har vært lettere å få til faste medlemmer enn 
varamedlemmer. Det velges alltid noen medlemmer fra hvert av 
elevrådene i Nordli og Sørli. Resten blir valgt fra videregåendenivå, og må 
oppsøkes enten av andre ungdomsrådsmedlemmer eller sekretær.  
2) Er det enkelt å få ungdomsrepresentanter i kommunestyret?  
Ja, det er lett å få medlemmene i Ungdomsrådet til å stille som 
ungdomsrepresentanter i kommunestyret. Det er alltid to representanter 
(og to vara), og vi har valg om hvem som skal ha disse rollene på første 
møtet om høsten.  
3 og 4) Hvordan opprettholde interessen for å delta? 



Få fram at man blir hørt gjennom Ungdomsrådet. Vi kan vise mer av det vi 
holder på med og bli mer synlig, f.eks. gjennom Ung i Li-instagram. Det 
kunne vært en fast arbeidsoppgave for rådsmedlemmene å kommunisere 
ut viktige saker vi har gjennom sosiale medier. Kan begynne med «Hjem 
for en 50-lapp.»-saken. 
5) Eksempel på saker dere har tatt opp i ungdomsrådet og / eller 
kommunestyret som dere mener er viktige for dere. 
Eksempler på saker: Trygt hjem for en 50-lapp, 16.mai-arrangementet (tur 
til Lerkendal).  
6) I hvilke saker tar dere ordet i kommunestyret? 
Vi har for eksempel snakket om saker vi selv har tatt opp i Ungdomsrådet, 
hatt uttalelser om gangfelt i Nordli, om økonomiplan for kutting i skolene 
mm.  
7) Blir dere kontaktet av politikere eller administrasjon i forkant av saker? 
Noen ganger blir vi det, for eksempel da bygging av barnehage Sandvika 
skulle starte. Det har vært rådmann eller ordfører som tar kontakt oss.  
8) Blir dere alltid kontaktet i forkant av møter hvor det er saker som angår 
dere direkte? 
Ikke alltid, men noen ganger. Medlemmene selv og sekretær går gjennom 
sakslista for kommende kommunestyremøte i forkant for å se om det er 
noen aktuelle saker for Ungdomsrådet. 
9) Er der enkelt å forstå det som står i sakspapirene? 
Ikke alltid like lett, men det går. Vi kan spørre sekretær og ordfører om vi 
sliter. 
10) Er det enkelt å følge med i debattene? 
Henger ikke alltid med i omfattende saker, men får med oss det viktigste. 
Alt som blir sagt i kommunestyremøtene er saklig og interessant for saken. 
11) Føler dere at dere blir hørt?  
Ja. Får egen tid i kommunestyremøtene og til å prate, og har nå også fått 
«Ungdommens appell» på hvert kommunestyremøte. 
12) Blir dere involvert i planarbeid? 
Usikker på om vi blir involvert i alt som er relevant. Men vi ble involvert og 
bedt om å uttale oss hvor Sandvika barnehage skulle bygges. 
13) Hvordan ønsker dere å bli involvert i det som skjer i Lierne kommune 
framover? 
Fortsette sånn som det er. 
14) I hvilke saker har dere, evt tror dere at dere har størst innflytelse?  
I saker som omhandler barn og unge.    

 

SAK 11/21: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 29.04.2021.  
Vedtak: Ingen kommentarer på sakene. 

 

SAK 12/21: Ungdommens appell til neste kommunestyremøte: Valg av 
tema og hvem som taler. 



Vedtak: Vilde og Agnar deltar på kommunestyremøtet 29.04.21. 
Medlemmene hadde ingen spesielle temaer de ønsker å holde appell om, 
men leder Vilde får tenke fram til kommunestyremøtet om det er noe hun 
vil snakke om.  

SAK 13/21: Svar på Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og 
møteplasser til barne- og ungdomsrådene. (Fra Ungdom og Fritid og 
Redd Barna.) 
Vedtak: Svar på undersøkelsen ble gjort i fellesskap, og sendt inn digitalt 
via surveymonkey til «Ungdom og Fritid».  
 
SAK 14/21: Årsmelding for Lierne Ungdomsråd 2020. 
Vedtak: Sekretær informerer om at det skal skrives en årsmelding for 
Lierne Ungdomsråd 2020. Dette er nytt for i år, og skal gjøres hvert år fordi 
Ungdomsråd nå er et lovpålagt organ. Sekretær har gått igjennom hva en 
slik årsmelding skal inneholde, og vil komme med et utkast til dette så 
snart som mulig. Frist for innlevering til Utvalg for Folk og Livskvalitet: 
06.05.2021. 
 
 
SAK 15/21: Neste møtet blir fysisk møte søndag 16. mai! Vi bestemmer 
klokkeslett når det nærmer seg. 

 

Nordli den 25.04.2021 
 

 

Vilde Kornelia Aamo     Laila Totsås Lindholm 

 

Leder for Lierne Ungdomsråd  Sekretær for Lierne Ungdomsråd 

 

 

 
 


