Årsrapport for Levanger ungdomsråd 20/21
Vi startet året med Usle (ungdomssamling i Levanger) i festiviteten, her var det samlet ungdommer fra
hele kommunen der vi hadde felles idemyldring med hva ungdommene ønsket ungdomsrådet skulle
jobbe med det kommende året. På usle ble det også gjennomført valg der 2 uavhengige representanter
ble valgt inn. Vi opprettet egne grupper ut ifra idemyldringen og har jobbet med temaene mellom
møtene gjennom hele året. Vi gjorde endringer i reglementet vårt, dette gjorde vi også i en
arbeidsgruppe mellom møtene.
Saker vi har jobbet med er alt fra transport til slalåmbakken (busstilbud gjennom AtB) om vinteren,
møteplasser (plasser ungdom kan «henge» uten å bli jaget bort osv.), samarbeid med skolene (tettere
dialog med elevrådene) og et bedre samarbeid med kommunen (jevnlige møter med kommune
administrasjon). Vi har vært med på orienteringen om blant annet den nye kommuneplanen, rapporten
om ungdom og trivsel i Levanger og Levanger by og bygde lab (få frem ungdommens stemme). Vi har
også fått til et fast møte med en representant fra kommunen hvor de forteller om hva som skjer
fremover og samtidig vurderer hvilke saker som skal tas opp i ungdomsrådet. En ting som jeg vil
fremheve spesielt fra i år er at vi har etablert et godt system for videre samarbeid med skolene og
politikerne i Levanger. Håper dette samarbeidet fortsetter å fungere godt.
I fortsettelsen ønsker ungdomsrådet mer medvirkning i saker som angår barn og unge. Vi oppfordrer
alle saksbehandlere til å tenke over om det er noe i de aktuelle sakene som ungdom kan ta stilling til.
Minner om paragraf 2 i forskrift om medvirkningsordninger som sier følgende «…rutiner som sikrer at
rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å
påvirke utfallet av saken….»

For de som ønsker å sette seg nærmere inn i ungdomsrådets arbeid denne perioden, henvises det til
referater fra ungdomsrådsmøtene som er arkivert og som ligger ute på Levanger kommune sin
nettside. Link til disse: https://www.levanger.kommune.no/Politikk/Ungdomsradet/Moter/
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