
Lierne kommune 

Heggvollveien 6 

7882 NORDLI 

Tlf. 74 34 34 00 

postmottak@lierne.kommune.no 

fakturamottak@lierne.kommune.no 

Konto: 4448.10.01894 

Org.nr. 972 417 963 

 

 LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

Oppvekst- og kulturetaten 

 
 

Disse møtte: 

Elen Bergli Aursand 

Signe Bergli 

Agnar Mattias Høgsnes 

Sander Andre Fossland 

Kersti Johanna Gåsbakk 

Ronja Aamo 

Sebastian Skogen 

 

Utvalg: Lierne Ungdomsråd 

Møtested: Teams 

Dato: 9. februar 

Tidspunkt: 19.00-20.00 

 

Referat Lierne Ungdomsråd 09.02.2022 
 

Til behandling: 

Saksnr. 

 

Sak 1/22 Referater Ungdomsrådet 

- Godkjenning av møteprotokoll fra 19. desember 
- Godkjenning av sakliste og innkalling til møte 9. februar 
- Informasjon om søknad på tilskuddsordning i Bufdir 

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle møteplasser, deltagelse på ferie- og 

fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 

år. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet 

til mestring og samfunnsdeltagelse. Søknadsfristen for ordningen var 17. desember 2021. 

Lierne ungdomsråd skulle være høringsinstans for å rangere søknadene. Det kom inn en 

søknad og derfor ble det ikke behov for rangering. 

 

Vedtak: Møtereferat og innkalling sakliste ble godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 2/22 Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøte 10.02.2022 

Elen møter i kommunestyret for Kersti 

Ungdomsrådet ønsker å kommentere følgende sak: 

RS 7/2022 Digitalisering i offentlig sektor- orientering til kommunesektoren 

Ungdomsrådet ønsker at helsesykepleier bør ha en viktig rolle i digitaliseringsprosessen. Man 

bør få på plass en digital arena der barn og unge kan være i dialog med helsesykepleier. 

Lierne ungdomsråd mener at det kan føre til at terskelen for å ta kontakt blir lavere. Det vil 

også være et godt supplement til dagens tilbud. Dette kan føre til enda bedre helse blant barn 

og unge. 

Vedtak: Ungdomsrådet ønsker at Agnar skal fremme synspunktene til ungdomsrådet i 

kommunestyret.  
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Sak 3/22 Appell i kommunestyremøte 10.02.22 

Vedtak: Ungdomsrådet hadde ikke forslag på tema og hvem som skal holde appell kommende 

kommunestyremøte 

 

Sak 4/22 “Trygt hjem for en 50-lapp" 

- Videreføring av ordning 
Vedtak: Ungdomsrådet ønsker at ordningen skal videreføres. Ordningen er ikke så mye brukt i 

dag, men dette kan endres ved bedre markedsføring av tilbudet. 

Sekretær skriver et forslag til henvendelse som leder og nestleder ser på. Deretter sendes den 

over til kommunedirektør og ordfører for videre behandling. 

 

Sak 5/22 Årsrapport 2021 

- Forslag ble lagt fram i møte 
Vedtak: Årsmelding ble vedtatt uten merknader. 

 

Sak 6/22 Ungdomskonferanse 2022 

Ungdomsrådet ønsker først og fremst et sosialt arrangement nå i vår. Medlemmene tenker på 

hva slags arrangement man ønsker. Dette blir sak på neste møte i ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet ønsker at det blir tatt kontakt med de andre ungdomsrådene i Indre Namdal for 

å undersøke om de ønsker en felles ungdomskonferanse. Lierne Ungdomsråd kan da tenke seg 

å være vertskap for ungdomskonferansen. De ønsker også at det blir tatt kontakt med 

styreleder i Lierne utvikling med tanke på å arrangere ungdomskonferanse. 

Vedtak: Ungdomsrådet ønsker at sekretær i ungdomsrådet tar kontakt med ungdomsrådene i 

Indere Namdal for å undersøke interesse for en ungdomskonferanse til høsten. De ønsker også 

at hun tar kontakt med styreleder i Lierne utvikling med tanke på ungdomskonferanse. 

 

Sak7/22 Ungdommens fylkesutvalg 

Victoria Finnvik orienterte om Ungdommens fylkesutvalg (UFU). For å bli med i UFU kan 

man stille til valg på Ungdommens fylkesting. UFU er delt inn i utvalg med ansvar for saker 

som hører til de ulike fagområdene: 

- Utvalg for kultur 
- Utvalg for utdanning 
- Utvalg for næring 

- Utvalg for veg og transport 

 

Neste møte i ungdomsrådet blir søndag 13. mars kl.16.30 på kommunestyresalen. 

 

 

Lierne, 01.02.2022 

 

 

Agnar Mattias Høgsnes                                                    Randi Aarmo Estil            

Leder i Lierne Ungdomsråd                                             Sekretær i Lierne Ungdomsråd            

 

 


