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Referat Lierne Ungdomsråd 14.02.2021
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 01/21: Referater Ungdomsrådet.
Godkjenning av møteprotokoll fra 20.12.2020 og 19.01.2021
Gjør oppmerksom på at saksnr på møtet 19. januar ble hetende «SAK
41/20». Referatet er allerede sendt ut, så derfor starter vi på sak 1 i det nye
året 2021 på dette møtet!
Vedtak: Godkjent.
SAK 02/21: Rådmann Karl Audun Fagerli informerer om ordningen «Trygt
hjem for en 50-lapp».
Under idédugnaden for folkehelse holdt høsten 2019, kom det fram ønske
om at Lierne skulle bli med på ordningen «Hjem for en 50-lapp». Dette ble
behandlet i kommunestyret, og søknad sendt inn til fylkeskommunen. Vi

har blitt med på ordningen, og har en sum på 30 000,- som kan brukes i
denne ordningen i 2021. (Fylkeskommunen dekker 70% og Lierne 30% av
utgiftene.)
Rådmannen ønsker at Lierne Ungdomsråd kommer med forslag til reglene
for hvordan dette skal fordeles og brukes innen kommunen. Aldersgruppe
opp til 21 år. Forslagene sendes så til rådmannen for godkjenning, og han
gjør videre avtale med taxiselskapet. I slutten av året bør det gjøres en
evaluering om dette har vært en vellykket ordning: Hvem har hatt behov
for det? Har det vært nok midler? Hvilken aldersgruppe trenger det best?
Vedtak: Lierne ungdomsråd har et videomøte tirsdag 9. mars kl 18.00 for å
utarbeide disse reglene. Målet er å komme i gang med ordningen fra 1.
april 2021.
SAK 03/21: Folkehelsekoordinator Eva W. Kveli kommer for en samtale om
ungdomsklubbprosjektet og ungdommenes engasjement og påvirkning i
politiske prosesser.
Eva W. Kveli forteller om program for folkehelse i kommunene. Dette er en
10-årig satsning (2017-2027) fra Helsedirektoratet der barn og unge, psykisk
helse og rusforebygging er sentrale temaer. På idédugnad i Lierne høsten
2019 ble ungdomsklubb et av de mest etterspurte tiltakene. Dette er nå
igangsatt både i Nordli og Sørli, og prosjektet går fram til september 2022.
Det er likevel et ønske om at Ungdomsklubbene lever videre etter dette.
Spørsmål fra Eva: Er det lett å få ungdommer til å sitte i Ungdomsrådet?
«Det varierer fra år til år, men stort sett trenger man ikke kjempe for en
plass i Ungdomsrådet. Man kunne kanskje fått fler ungdommer
interesserte hvis vi fikk vist mer hva vi faktisk gjør i ungdomsrådet. Og at
det vi gjør har påvirkning på bestemmelser som blir tatt i kommunen.»
Eva hadde fler spørsmål. Disse sender hun til sekretær, så får
Ungdomsrådet litt bedre tid til å lese igjennom og svare på dem.
Vedtak: Sekretær er ansvarlig for å ta opp Evas spørsmål på et annet møte,
og sender svarene tilbake til Eva.
SAK 04/21: Ordfører Bente Estil og samskapingsleder Finn-Stephan
Dybvik informerer og ber om innspill til prosessen «Lierne-bærekraftig
kommunen 2030».
1) Bente holdt en introduksjon om grunnen til denne satsningen, og sier de
gjerne vil ha tilbakemelding på hvordan ungdom ønsker å ha det framover
i Lierne tidlig i denne prosessen. Planen er å involvere alle i kommunen i
hvordan vi kan få til en bærekraftig kommune i 2030. Bente og FinnStephan har allerede hatt en del møter med lag, foreninger og næringsliv.
Hvordan vil dere at Ungdomsrådet/ungdom skal bli involvert? Kan vi får til
et møte/en innspillsrunde på Teams? Passer det å ta et slikt møte i
vinterferien? Ettermiddag? Bør man ha med seg en foredragsholder for å
informere/inspirere?
2) Finn-Stephan holdt en kort presentasjon om bærekraftbegrepene og
hvilke utfordringer vi har i forhold til drift av Lierne kommune. For å kunne
bestå som en selvstendig kommune må vi jobbe for å bli bedre innen alle

tre områdene; sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. Helhetstenkning;
bærekraft og samskapning er også viktig i denne sammenhengen.
Finn-Stephan stilte disse spørsmålene ungdomsrådet kan ta med seg
videre: Hva må til for at ungdom ønsker å flytte tilbake til Lierne etter endt
utdanning? Hva er det kommunen kan bli bedre på, i ungdommens øyne?
Vedtak: Ungdomsrådsmedlemmene hadde ingen umiddelbare innspill å
komme med angående hva de mener er viktig for ungdom i tiden
framover. Dette er et forholdsvis vidt spørsmål det kan være vanskelig å
finne svar på med en gang. Leder kom med forslag på at man deler det
opp i mindre temaer, slik at det blir lettere å vite hva man skal svare på.
Sekretær foreslår at det utarbeides Lierne-relaterte
«caser»/problemstillinger som ungdommene kan jobbe med i grupper. For
eksempel to caser innen sosial, økonomisk og økologisk bærekraft, samt to
innen samskapning. Da har man 8 caser, og dette kan gi mange
produktive og konkrete svar på hvordan ungdommene tenker. Det jobbes
med bærekraft både på ungdomsskolen og på vgs, så de fleste
ungdommer burde har en del kunnskap om dette fra før.
Angående tidspunkt for et Teamsmøte, er det ønskelig, og antakelig størst
sjanse for å få med flest, at det foregår innen skoletid og at deltakelse ikke
gir fravær. Dette medfører litt mer arbeid med å sjekke om det er greit for
skolene, men ungdommene mener det er sjanse for det ettersom de har
det som fag.
Forslag til tidspunkt er mandag 1. mars, en gang mellom 09.00-12.00.
Arbeidsgruppe for Teamsmøtet: Bente, Finn-Stephan, Vilde, Agnar og Laila.
SAK 05/21: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 18.02.2021.
Vedtak: Ingen kommentarer på sakslisten til kommunestyremøtet
18.02.2021.
SAK 06/21: Politikeropplæring for
ungdomsrepresentantene/vararepresentantene blir torsdag 18.02.2021 kl
15.00.
Vedtak: Vilde og Agnar kommer på kommunestyremøtet 18.02.2021. De
avtaler seg imellom hvem som snakker om Distriktspanelet.
Gabriella spør om hun kan være med digitalt på politikeropplæringa kl
15.00 da det er litt vanskelig med skyss fra Sørli til Nordli akkurat i den
tiden? De øvrige, Vilde, Agnar og Kersti kommer til kommunehuset.
SAK 07/21: Laila var på webinar med appfabrikken, og i et møte med
Prosjektleder for Ung i Overhalla før jul. Der ble det snakket om det er
ønske eller behov for en Ung i Li/Ung i Namdalen-app. Dette i forhold til å
samle all relevant info og ha en aktivitetsoversikt for ungdom, enten innen
kommunen, eller som en oversikt over hele Namdalen. Hvem burde i så fall
være ansvarlig for en slik app? Og vil dette bli et nyttig verktøy for ungdom,
eller føler dere at informasjonen dere trenger om aktiviteter, sommerjobb,
helse osv er lett tilgjengelig for sånn som det er i dag?
Vedtak: Det kunne vært fint med en slik app i forhold til å legge ut

tidspunkt for når ungdomsklubbene er åpne, og kanskje andre aktiviteter.
Men en app må være bra organisert og oppdatert til en hver tid om den
skal ha noen funksjon. Trenger imidlertid mer tid til å diskutere dette
temaet, da tiden gikk fra oss i dette møtet.
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