Levanger kommune

Refarat Levanger Ungdomsråd 29.05.18
Når: kl 16.00- 17.30
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Ole Alexander Herrem, Martin Stavrum, Lena Vega, Benedikte Kjølsvik, Thekla Lillenes, Elise
Vik-Haugen, Kinnori Klokkerhaug, Mathea Lind og veileder Trine Walleraunet.

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
Sak 2: orienteringer fra komiteene
Det er snart sommerferie. Komiteene har roet ned jobbingen litt mtp at det nå snart er ferie, men har en
prioriteringsliste av saker som de fort kan plukke opp igjen til høsten ved oppstarten i august.
Sak 3: Gatelys v/ Mathea
Flere medlemmer i ungdomsrådet reagerer på at det spares på gatelys på viktige dager som f.eks. natt til 1.mai.
Man opplevde da man ble kjørt hjem fra The Happening at f.eks. gatelysene fra Gjembleskorsen til
Kjønstadmarka var avslått. I tillegg var det mye russ og andre ungdommer ute langs med veien i dette
tidspunktet. Ungdomsrådet oppfordrer kommunene til å ikke spare strøm på slike kvelder, da det akkurat på
sånne kvelder er veldig viktig med godt opplyste gater. Både for trafikksikkerhetens skyld og for forebygging.
Ungdomsrådet lurer på hvorfor gatelysene blir slått av på nattes tid, når det er akkurat på slike tidspunkt det er
viktig å ha opplyste gater? Leder i rådet tar dette videre med en saksbehandler i kommunen for å forsøke å få
ett svar.
I samme diskusjon dukket også opp at man synes det er for lite søppelbøtter rundt om i Levanger. Kanskje
spesielt i området like utenfor sentrumskjernen. Ungdomsrådet er opptatt av miljøet, og lurer på om det er
mulig å få opp flere offentlig søppelbøtter også i områdene som strekker seg litt utenfor selve
sentrumskjernen.
Sak 4: Gjennomgang av saklista til kommunestyret
Rådet gikk gjennom saklista. Det ble stilt en del spm om hva ting betyr og veileder prøvde å forklare etter beste
evne. Rådet synes det er to saker some r interessante å følge med på. Sak 40/18, om budsjettrevidering. Og
Spm 22/18, hvis dette blir vedtatt må rådet være på banen ganske fort. Vi ble enige om at de som har mulighet,
stiller opp og observerer kommunestyremøtet 30.05.18
Sak 5: Eventuelt
Ungdomshuset lurer på om ungdomsrådet vil være med på sommeravslutningsdagen på ungdomshuset med å
lage litt aktiviteter og quiz osv. Rådet stiller seg positiv til dette, og Mathea og Benedikte fikk hovedansvaret for
gjennomføringen.

Ref. /s/ Trine Walleraunet 29.05.18

