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Sak 17/22 Referater Ungdomsrådet 

- Godkjenning av møteprotokoll fra 28.april 
- Godkjenning av sakliste  

 
Vedtak: Møtereferat og innkalling/sakliste ble godkjent uten innvendinger. 

 

Sak 18/22 Evaluering av tur til Lerkendal 

Ungdommene som var med på turen har gitt tilbakemelding på at det var en veldig bra tur. 

Det blir fremhevet som positivt at det ble servert mat.  

De voksne som var med, syntes også det var en veldig fin tur med positive og flotte 

ungdommer. Det ble nevnt at enkelte ungdommer kunne vært flinkere til å møte til avtalt tid. 

Likedan kunne lydnivået på musikken vært dempet ut på natta. Randi ønsket å høre litt om 

hva ungdomsrådet tenker rundt musikkvalg. Det ble spilt russelåter med fokus på sex. Og det 

var ungdommer fra 13 år som var med på turen. Ungdomsrådet utrykker at musikken kunne 

vært dempet litt utpå natta og at man også kunne spilt noe annen musikk etter hvert. Det ble 

uttrykt at det er denne musikken ungdommene hører på, også de yngste. Muligens gjør det 

noe med holdningene, men da er det ekstra viktig at skolene starter tidlig med 

seksualundervisningen. 

 

Sak 19/22 Gjennomgang av saker til kommunestyremøte 

 

Agnar møter på kommunestyremøte. Varamedlemmer hadde ikke anledning til å møte. Agnar 

gir beskjed til ordfører. 

 

Agnar refererte til sak PS 32/2022 regnskap for Lierne kommune 2021 
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Og kom med sine refleksjoner rundt flere tema. Lierne kommune har ikke tatt stilling til 

helseplattformen. Det er viktig at det blir gjort. Blant annet fordi at man bør ha et sentralt 

system for alle. Viktig med digitalisering blant annet for hybelboere. 

 

Veldig bra at kommunen har ansatt 8 miljøterapeuter i skolene. Dette viser at kommunen 

prioriterer skolemiljøet til elevene. Det er også bra at kommunen har høyt utdannede lærere. 

Agnar trekker også fram at det er bra at plan for hybelskole er revidert og oppdatert. Videre er 

det bra at skolene er Dysleksi vennlige skoler. 

 

Videre refererte Agnar til RS 10/2022: Fastsetting av valgdag for kommunestyre og 

fylkestingsval. Valgdagen er mandag 11. September. Agnar ønsker å anmode om at det er 

åpne valglokaler søndag 10. September, slik at ungdommene får stemt. 

 

Sak 20/22 Innkjøp av utstyr til Li-bua 

 

Randi ønsker å få innspill fra ungdommene på om det er utstyr de mener bør kjøpes inn til Li-

bua. De gir beskjed til Randi om de har forslag på utstyr. 

 

Neste møte blir fysisk møte på kommunestyresalen lørdag 18. Juni kl.16.30.  

 

 

Møte hevet kl. 19.36 

 

 

 

Lierne, 18.05.2022 

 

 

Agnar Mattias Høgsnes                                                    Randi Aarmo Estil            
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