Levanger kommune

Møtereferat Levanger ungdomsråd 20.08.19
Når: kl 16.15- 17.45
Hvor: Møterom Kantine, Rådhuset
Tilstede: Mathea Lind, Ane Hundal, Raphael N.Hosea, Benedikte Kjølsvik, Juste Dilyte, Kristian Persøy,
Margrethe Sundal, Kinnori Klokkerhaug, Erika Balsvik, Thekla Lillenes, Jan Steinar Augdal, veileder
Trine Walleraunet
Fraværende: Eydis Bjøru, Aman Malekzai, Andreas Moe Hanssen

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes
Sak 2: Saker til oppfølging fra forrige møte
•

•

•

Møteplasser – hvordan er ståa?
Ungdomshuset har fra høsten av kuttet ned med en åpningskveld slik vi ble fortalt i
juni. Men samtidig opprettes det ett nytt tilbud som heter «åpen hall»
Talerett i kommunestyret – hvordan er ståa på saken?
Ungdomsrådet er litt utålmodig, og synes dette har tatt litt tid. Siste signal fra
Rådmann er at dette forhåpentligvis blir tatt med når ungdomsrådets vedtekter må
redigeres og vedtas på nytt da ny kommunelov trer i kraft ved høstens valg.
UFU – invitere på besøk, når?
Vi forsøker å invitere til september, evt oktobermøtet.

Sak 3: Orienteringssaker

Planverk levanger kommune
Levanger kommune gjennomfører en rekke planprosesser i 2019 og 2020, Berit Hakkebo kommer for
å informere om og prate med Ungdomsrådet om disse planprosessene.

Berit presenterte planprosessene som skal gjennomføres i 2019 og 2020. Deretter vurderte
ungdomsrådet hvilke tema som er aktuelle for dem å jobbe videre med i analysefasen som
skal pågå fram mot jul. Dette er
•
•
•
•

Samferdsel og kollektivtransport
Bolyst
Innbyggermangfold
Fysisk og psykisk helse

Levanger kommune
•
•
•
•

Levanger som møteplass – liv i sentrum
Møteplasser
Ledelse av lokalsamfunnet
Klima og miljø

MOTIVASJON ble spilt inn som et perspektiv som berører alle analysetemaene og som kan
være et utgangspunkt for det videre arbeidet i Ungdomsrådet.
På spørsmål fra Berit om hvorfor Ungdomsrådets medlemmer deltar i rådet, hva som
motiverer dem til det, var svarene at de vil
•
•
•
•
•

bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet
lære hvordan de og andre har det i Levanger
reflektere over hva som er bra og dårlig
få med hva som skjer i byen og i bygda
synliggjøre problemer de vet vi har men som andre ikke er klar over

Dette er viktige motivasjonsfaktorer for å delta i planprosessene.
Berit spurte også om Ungdomsrådet kan tenke seg å delta i analyseprosesser sammen med
andre, og eventuelt ha en rolle der de stiller spørsmål og/eller problematiserer rundt viktige
tema – som utgangspunkt for analyser. Dette ble det svart positivt på.
På bakgrunn av avklaringer i møtet planlegger Trine og Berit neste arbeidsøkt i
Ungdomsrådet, som sannsynligvis blir i september.

Barn Først- konferansen
Trine informerer om invitasjonen og når det er 3-4 desember på Hell. Hvis noen i Rådet vil
delta må de undersøke om de har mulighet til dette til oktobermøtet.

Ungdommens fylkesting
Trine informerer om invitasjonen og når det er 22-24 november på Værnes. Hvis noen i rådet
vil delta må de undersøke om de har mulighet til dette til oktobermøtet, det vil da bli
foretatt en trekking, 3 stk har muligheten til å bli med.
Sak 4: Valg – nytt ungdomsråd
Bakgrunn for saken: Det skal i løpet av oktober velges inn nye representanter i halve
ungdomsrådet. VI må planlegge valg, informasjon, evt. skolebesøk, USLEmøte og hvem som
har hvilke ansvarsoppgaver.
Hvem fortsetter i rådet? Ane, Juste, Erika, Margrethe, Raphael Og Eydis, med mindre noen
velger å trekke seg fra vervet, da må vi ha suppleringsvalg.

Levanger kommune
Skolebesøk:
Ytterøy- Juste og Ane
LUSK- Juste og Ane
Åsen- Thekla og Erika
Skogn- Jan Steinar
Vårtun- Margrethe og Raphael
Levanger VGS-Margrethe og Raphael
Trine avtaler tidspunkt med skolene, og deretter direkte med de ansvarlige.
FRIST FOR Å GJENNOMFØRE SKOLEVALG ER 1 OKTOBER.
USLEmøtet blir torsdag 3 oktober kl 18:00.
Tirsdag 15 oktober møte kl 16:15. – overlapp gammelt og nytt råd.
Sak 5: Gjennomgang av saklista til kommunestyret
Saklista til kommunestyret har ikke blitt offentliggjort enda, den legges ut i vår
arbeidsgruppe for gjennomlesning etter den er publisert.
Sak 6: Saker til oppfølging på neste møte
Planprosess
Påmeldinger til ulike kurs og konferanser
Sak 7: Eventuelt
Vi trenger ny snap-ansvarlig fram til oktobermøtet, da Benedikte nå flytter til USA. Mathea
tar på seg oppdraget.
Snart tilbud for «åpent hall». Dette innebærer gratis inngang for barn og ungdom, samt
voksne i følge med barn en gang i måneden i svømmehallen. Det er dessuten ett åpent tilbud
annahver fredag i Trønderhallen for ungdom der man kan komme og henge, prøve en ny
idrett, og ha det litt gøy. Det vil være ulike tilbud hver åpningsdag.
Lørdag 31 august arrangerer sparebank1 sofakampen, ett arrangement/aktivitetsdag i
trønderhallen. Mange lag og forringer skal ha aktiviteter, inkludert Ungdomshuset. Alle
oppfordres til å komme innom.
Ref./s/ Trine Walleraunet og Kinnori Klokkerhaug

