Tilstede:
Vilde Kornelia Aamo, leder
Agnar Mattias Høgsnes, nestleder
Kersti Johanna Gåsbakk, medlem
Sander André Engstrøm Fossland, medlem
Ronja Karoline Aamo, medlem
Elen Bergli Aurstad, medlem
Laila Totsås, sekretær
Frafall: Gabriela-Keneli Laar, medlem

Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Digitalt møte på Zoom. Sekretær sender link til møterom
Dato: 29.11.2020
Tidspunkt: 18:00-19:00

Referat Lierne Ungdomsråd 29.11.2020
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 31/20: Referater Ungdomsrådet.
Godkjenning av møteprotokoll fra 25.10.2020.
Vedtak: Godkjent.
SAK 32/20: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 01.12.2020
Vedtak: Ingen kommentarer på sakene til førstkommende
kommunestyremøte.
SAK 33/20: Høringsuttale til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Vedtak:
Kommentarer til Rammeområde 1-plan og utvikling «Tilbud sommerarbeid
for ungdom»: Det er selvfølgelig ønskelig at det ikke blir reduksjon i antall
sommerjobber som tilbys ungdom. Sommerjobbtilbudet er en viktig faktor
for å holde på ungdommen i hjemkommunen. Tar man seg jobb i annen
kommune, blir man mye fortere etablert andre steder. Det kan virke noe
selvmotsigende at man jobber aktivt med Ungdomsprosjekt samtidig som
man kutter i slike viktige tilbud for dem, så Ungdomsrådet håper det
finnes muligheter for å finansiere dette tilbudet framover. De av
ungdommene som har hatt sommerjobb i Lierne kommune har gode

erfaringer med hvordan det er tilrettelagt.
Kommentar til rammeområde 2 og 4-oppvekst og kultur, reduksjon i
lærerstillinger: Håper ikke reduksjonene går utover de som trenger ekstra
oppfølging i for eksempel lesing.
Spørsmål til rammeområde 3-helse og omsorg, 10% stillingsreduksjon
Folkehelsekoordinator: Kan dette gå utover folkehelseprosjektet
Ungdomsklubber i Lierne, eller er dette finansiert på andre måter? Går
dette utover andre tilbud innenfor folkehelse?
Kommentar til rammeområde 2 og 4-oppvekst og kultur, 20% reduksjon av
aktivitør Lierne Helsetun: Medlemmer i Ungdomsrådet er bekymret for at
det kan bli lite for de eldre å ta seg til. Det kan bli lange dager for de eldre,
og mer arbeidsbelastning for de som jobber som helsepersonell.
«Lierne-bærekraftig kommune i 2030»: Prosessen «Lierne-bærekraftig i
2030» ble lagt fram for Ungdomsrådet, og de er bedt om å reflektere over
dette til neste møte. Ungdomsrådet vil gjerne være med som en aktiv part,
for å komme med tanker og innspill. Ønsker gjerne å få mer informasjon
om dette prosjektet/denne prosessen til neste møte, den 20.12.2020, om
det er mulig.
Etter å ha gått igjennom budsjettet for 2021 kom det umiddelbare
spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å bevare de bra tilbudene som er med på
å gi folk i Lierne et godt liv?
SAK 34/20: Bestilling av hettegensere til de faste
Ungdomsrådsmedlemmene 2020/21.
Vedtak: Laila bestiller hettegensere til: Ronja Karoline (M), Sander André (M)
og Gabriela-Keneli (S).
SAK 35/20: Deltakelse på kommunestyremøtet 01.12.2020
Vedtak: Vilde K. Aamo og Agnar M. Høgsnes.

Nordli den 29.11.2020

Vilde Kornelia Aamo

Laila Totsås Lindholm

Leder for Lierne Ungdomsråd

Sekretær for Lierne Ungdomsråd

