Levanger kommune
Ungdomsrådet

Møtereferat Levanger ungdomsråd 29.01.19
Når: kl 15.45- 17.45 (Vi er ferdig slik at alle rekker tog og ferge kl 18)
Hvor: Møterom 1045 Kantine, oppmøte ved hovedinngangen til Rådhuset
TIDSPLAN:
15.00-15.45 Ledermøte/styremøte, leder og nestleder møter, gjerne hele styret om mulig
15.45-16.15 Mat og fjas (vi snakker om kurset)
16.15-17.45 MØTE (informasjon om gruppekontrakt, forventninger og møtestruktur før oppstart)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes
Sak 2: Saker til oppfølging fra forrige møte
* Stopp hatprat (Kinnori, Kristian og Trine)
* Ungdom og rus (Mathea og Juste)
* Helsesøster (Trine og hele rådet)
* Møteplasser (Raphael, Benedikte, Thekla og Erika)
* Talerett på kommunestyremøter (Kristian og Benedikte, Trine)
*Læringsmiljø på skolene (NY)
Forslag til vedtak: Da dette er ganske mange saker å jobbe med samtidig, foreslås det at
rådet konsentrerer seg om 3 av disse sakene, og setter de resterende sakene på oppfølging
til neste møte i stedet. De tre sakene vi velger å jobbe med i dag er:…. Saken ang.
helsesøster/helsesykepleier ansees som «ferdig» til vi får tilbakemelding fra SLT.
Vedtak: Da dette er ganske mange saker å jobbe med samtidig, foreslås det at rådet
konsentrerer seg om 3 av disse sakene, og setter de resterende sakene på oppfølging til
neste møte i stedet. Rådet sier seg enig i forslaget, og de tre sakene vi velger å jobbe med i
dag er «stopp hatprat», «ungdom og rus» og «Talerett på kommunestyremøter».
Saken ang. helsesøster/helsesykepleier ansees som «ferdig» til vi får tilbakemelding fra SLT.
Under kan man lese teksten/saken som ble sendt til SLT.
Sakene «læringsmiljø på skolene» og «møteplasser» settes til oppfølging på mars-møtet.
Helsesøster
Rådet har sendt inn saken til SLT, der vi skriver følgende:
MER HELSESØSTER/HELSESYKEPLEIER I SKOLENE
På møtet i Levanger ungdomsråd 11.12.18, ble det tatt opp en sak om
helsesøster/helsesykepleier i skolene.
Bakgrunn for saken: Vi har ved flere anledninger tatt opp at vi synes det er alt for lite
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helsesøstre/helsesykepleiere på skolene. De er tilstede få dager i uken, og ofte er... de
fullbooket med faste avtaler, og mange synes det er vanskelig å få muligheten til å gå til
helsesøster/helsesykepleier med sine småplager. Det gir en følelse av at tilbudet ikke er for
alle.
Vi har derfor stilt oss selv spørsmålet behovet bak helsesøster/helsesykepleier er? Er det
fysiske eller psykiske plager? Kan det være at man går like mye til helsesøster/helsesykepleier
for å prate om psykiske problemer, eller bare prate generelt fordi man trenger en voksen en
gang i blant? Kan det være at man trenger flere voksne personer i skolen å prate med? Kan
flere miljøterapeuter og sosiallærere i skolen være en løsning for å frigjøre litt tid til
helsesøstrene/helsesykepleierne?
Vi tror nok at behovene er både fysiske og psykiske plager, men at mye tid kan frigjøres
dersom man hadde hatt flere voksne å snakke med på skolen. En som ikke er lærer, eller en
som man ikke trenger å ha ett annet forhold til enn at det er den man snakker med. En man
kan stole på.
Vi har en oppfatning av at helsesøstrene/helsesykepleierne bruker mye av tiden sin på å ha
samtaler med ungdommer som like gjerne en skolepsykolog eller en fristilt miljøterapeut
kunne gjort.
Dette temaet ble også tatt opp i idedugnaden «ungdom, rus og psykisk helse» tidligere i høst.
Vi ønsker oss sterkt at helsesøster/helsesykepleier kan få mer tid på skolene. Og dette er
også årsaken til at vi nå sender denne saken over til SLT.
Hovedønsket vårt er mer helsesøster/helsesykepleier i skolene, eller i det minste mer tid til
flere ungdommer, vi mener det ikke er nok slik ordningene er pr. i dag til tross for at det på
flere skoler er helsesøstre/helsesykepleiere tilstede nesten hver dag. Ungdomsrådet tror
også at flere miljøterapeuter i skolen kan bidra til å frigjøre tid til
helsesøstrene/helsesykepleierne, og mener det kan være verdt å forsøke.
Mvh. Levanger ungdomsråd
Vi brukte også deler av møtet til å begynne jobbinga med de tre sakene, denne jobbinga
fortsetter på ett arbeidsmøte i februar.
Stopp Hatprat
Målet vårt med å jobbe med «stopp hatprat» er å gjøre ungdommer og folk generelt
oppmerksomme på hatprat, at folk flest skal vite hva det er, og klare å bekjempe dette.
Dette er ett stort mål i seg selv, men vi må starte ett sted. Ungdomsrådet ønsker å nå ut til
så mange ungdommer som mulig. Vi har bestemt at vi blir med som medarrangører på
arrangementet som ungdomshuset og biblioteket allerede har startet jobbinga med, med å
få Gisle A. Gjevestad hit til Levanger for å holde ett foredrag bl.a. I forkant av dette ønsker vi
å prøve å få innpass på de ulike skolene for å informere om hva hatprat er som en del av
markedsføringa til dette arrangementet. Vi jobber videre med innhold og utforming av
arrangement og markedsføring på arbeidsmøtet 12.februar. Det er viktig at dette er ferdig
før vi spør skolene om evt. innpass.
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Talerett i kommunestyremøter
Det ble jobbet med å samle sammen alle argumentene for at vi ønsker oss talerett i
kommunestyremøtet. På arbeidsmøtet formulerer vi teksten til en sak vi skal sende fra oss til
kommunestyret.

Ungdom og rus
Vi ønsker en større bevisstgjøring rundt hva man kan gjøre, hva kan ungdommer og andre
bidra med for å forebygge at rusmiljøet blant ungdom utvikler seg bl.a. Vi ønsker å prøve å få
til ett dialogmøte som omhandler erfaringsutveksling, lære litt om hvordan rus påvirker,
finne ut hvordan vi kan hjelpe hverandre, lære hva som egentlig skjer når man velger å bry
seg om hverandre og når man sier ifra. Er man en tyster eller er man en venn? Og hvordan
blir man behandlet av de voksne når man velger å si ifra? Vi jobber videre med ideen på
arbeidsmøtet i februar.
Sak 3: Orienteringssaker
Ingen orienteringssaker
Forslag til vedtak: Saken utgår pga manglende innhold, men beholdes på saklista da dette er
en fast sak i ungdomsrådet.
Vedtak: saken utgår.

Sak 4: ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
Bakgrunn for saken: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny
forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom på høring.
Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven. Les mer i hyperkoblinga i overskriften.
Vedtak: Vi gjennomgikk forslaget veldig kort.
Umiddelbare synspunkter: -Vi synes at ungdomsråd bør få ha talerett i kommunestyret.
Alle får i oppgave å sette seg godt inn i forskriften/det materialet vi gjennomgikk til neste
møte, slik at vi da kan utarbeide ett høringsnotat.
Sak 5: Gjennomgang av saklista til kommunestyret
Forslag til vedtak: Ungdomsrådet tar saklista til orientering, men tenker ikke å møte opp på
neste kommunestyremøte.
Vedtak: Ungdomsrådet tar saklista til orientering, og anser ikke noen av sakene som aktuelle
å overvære på møtet.
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Sak 6: Saker til oppfølging på neste møte
Sak 4 ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
gjennomgås på neste møte, alle bør ha lest seg opp til dette. Møteplasser og læringsmiljø
skal på oppfølging senere i vår, helst i mars.

Sak 7: Eventuelt
•

Invitasjon fra Levanger SV
Levanger SV er i gang med å utarbeide valgprogram for kommunevalget til høsten. I
den forbindelse ønsker vi innspill fra ungdomsrådet Levanger til lokale saker som er
aktuelle i valgprogrammet og i neste kommunestyreperiode.
Vi ønsker derfor et møte med representanter for dere på SV-huset, Kirkegata 69,
mandag 4. Februar kl 1800- 1820.
Ber om tilbakemelding om dere kan møte.

Forslag til vedtak: x-antall rådsmedlemmer og Trine møter på møtet mandag 4.februar.
Disse møtes i forkant av møtet for å diskutere hva som er viktig å få frem. Viktig å huske at
man her skal uttale seg på ett generelt grunnlag for hva som er viktig for ungdom, og at
ungdomsrådet er, og skal være partipolitisk uavhengig.
Vedtak: Eydis, Kristian, Thekla, Benedikte og Juste deltar på dette møte. I forkant møter
disse med Trine kl. 1700 for forberedelse. Saker rådet ønsker skal taes med: -Møteplasser Stopp hatprat -Talerett -Mulighet for kulturopplegg i hallen på Åsen -Offentlig transport,
bygda nærmere byen -Rus og miljø -Læringsmiljø -Cafe -Bilfritt sentrum + mere liv i sentrum,
starbucks
I etterkant av dette møtet oppsummerer vi resultatet fra vår side, og sender det til de andre
politiske partiene i Levanger også. Dette fordi vi kommer til å uttale oss på ett generelt
grunnlag da vi er partipolitisk uavhengig, men likevel synes det er viktig at våre politikere får
høre hva vi mener er viktig for ungdom i kommende valgperiode.
•

Marsimartnan:
Ungdomsrådet ønsker veldig gjerne å delta i år også!
Forslag: - Reklamere for Gisle Gjevestad – Lage ett tablå til fakkelnatten med fokus
hatprat

Husk at alle må lese det som står beskrevet i denne linken her til neste møte:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunalinndeling/kommunalrett/sporsmal-og-svar-om-horing-av--ungdomsrad/hva-er-det-somforeslas/id2622985/

