Levanger kommune

Møteinnkalling Levanger ungdomsråd 11.12.18
Når: kl 16.00- 18.00 (Vi er ferdig slik at alle rekker tog og ferge kl 18)
Hvor: Møterom 1045 Kantine, oppmøte ved hovedinngangen til Rådhuset
NB! Styret og veileder møter kl 15.00 (Spesielt viktig at leder og nestleder møter, men helst hele
styret)

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

Årsrapport
Signering av samarbeidskontrakt
Cittaslow
Vi i Levanger ungdomsråd har lyst til å gi en liten kommentar til saken om evaluering
av cittaslow-medlemsskapet til Levanger kommune. Noen av oss, som har vært med i
rådet de siste 1-2 årene, vet hva dette er. Resten av ungdomsrådet hadde aldri hørt
om Slow City. Men vi leste saken, og har satt oss inn i hva det er, og hva det
innebærer. Og vi tenker at cittaslowrådet som ble satt ned i 2016 ikke har fått god
nok tid på seg til å prøve å snu den negative trenden, og forankre dette på nytt hos
innbyggerne (og sikkert kommuneansatte også). Vi mener at, for det første er veldig
påfallende at alle argumenter for å ikke gjøre noe i denne kommunen handler om
økonomi. Deretter mener vi at cittaslowrådet burde få 2 år til på seg til å prøve å
forankre slow city i Levanger på en positiv måte, og dette arbeidet blir vi gjerne med
på! Det er viktig å jobbe med nærmiljøet vårt. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe
med satsing på lokal kultur, miljø- og landbrukstradisjonene, mat- og
håndtverkstradisjoner. At vi fortsetter å jobbe mot mindre støyforurensing og
redusert biltrafikk, flere møteplasser, gågater, gang- og sykkelstier og skaper en
atmosfære som fremmer trivsel og folkehelse. Clow city, er slik vi tolker det, ment å
være en paraply, eller ett kvalitetsstempel på nettopp denne gode jobben som vi gjør
her i Levanger. Det er i alle fall viktig at det ikke glemmes og legges bort, om man
likevel bestemmer seg for å avslutte medlemsskapet i slow city.

Sak 3: Orienteringssaker
•
•
•
•

Ungdom rus og psykisk helse
Stopp hatprat
Ungdommens fylkesting
UKM 2019

Levanger kommune
Sak 4: Ungdom og Rus

Sak 5: Helsesøster

Sak 6: Møteplasser

Sak 7: Ønske om talerett på kommunestyremøter

Sak 8: Gjennomgang av saklista til kommunestyret

Sak 9: Deltagelse på kommunestyremøtet 13.desember

Sak 10: Saker til oppfølging på neste møte

Sak 11: Eventuelt
•

Høring planprogram

