Årsrapport Levanger ungdomsråd 2018/19
I år som i fjor har rådet jobbet mye med representasjon og det å være synlig og tilstede på
ulike arenaer. Året som har gått har vært et produktivt år med engasjement i ulike saker.
I år som tidligere år startet med at vi har innvalg av nye medlemmer til rådet og det ble også
avholdt et USLE-møte på ungdomshuset som vanlig. På møtet kom Levangers byantikvar og
hadde en idemyldring med oss. Her hadde vi en idemyldring over hva vi kan bruke de tomme
lokalene i sentrum til, og vi kom fram til mye spennende.
Når vi hadde konstituert rådet, startet vi med et kurs for hele rådet. Kurset ble arrangert på
Laberget leirsted med Tor Haave som kursleder (ungdom og fritid). Her lærte vi om
demokrati, hva de ulike vervene i et ungdomsråd skulle gjøre, hvordan vi kunne lage
møteinnkalling og referat, og ikke minst for å bli bedre kjent men hverandre. Vi hadde også
en stor idemyldring, hvor mange av ideene er ting vi har jobbet med i løpet året. Vi tok med
oss det vi lærte på kurset i videre arbeidet.
På kurset valgte vi ut fem saker vi ønsket å gå inn for å jobbe med i det kommende året.
1.

STOPP Hatprat!
To medlemmer fra rådet var på en stopp hatprat konferanse i Oslo der de fikk både
teori om temaet og der de jobbet rundt problemstillingen. Vi har gjort forsøk på å
jobbe med dette her i Levanger også, i alle fall mtp holdninger rundt temaet. Vi vet
også at dette ble tatt tak i på ungdomshuset, etter at vi tok opp temaet i rådet.

2.

Vi ønsket oss talerett
Vi jobbet frem en sak der vi ønsket oss talerett på kommunestyremøtene.
Den saken har vi ikke fått noen skriftlig tilbakemelding på.
Men vi har fått oppklaring i at vi, etter lov, har mulighet til å uttale oss i saker som
taes opp i kommunestyret dersom vi melder ifra på forhånd. Vi imøteser gjerne ett
skriftlig tilsvar på denne saken som vi sendte til administrasjonen/ordføreren
20.03.19.

3. Flere møteplasser! Mer liv i sentrum, kafeer/kaffebar, kulturliv, butikker, kino,
kulturhus, steder for å utøve ikke bare konsumere kultur!
Dette året har møteplasser vært et tema som vi har diskutert mye rundt. I starten av
året diskuterte vi rundt hva drømmemøteplassen kunne vært, her ble vi enige om at
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drømmeplassen ville vært en internettkafe som hadde hatt åpent hver dag. Men så
fikk vi vite at ungdomshuset så seg nødt til å stenge en kveld i uka, så da var ikke
dette et tema som vi ønsket å diskutere lengre. Vi er veldig skuffet over den
avgjørelsen, da vi ungdommer virkelig trenger gode fritidstilbud. Men så kom kirkens
bymisjon til oss og sa at de ønsket å åpne en møteplass for ungdom, og nå er dette
prosjektet under planlegging, noe som vi synes er sykt kult!

4. Bygda nærmere byen! Mer, bedre og billigere kollektivtransport
Dette er et ganske stort tema som vi ikke har rukket å snakke så mye om, men vi er
veldig enige i at det burde være en annen ordning på kollektivtrafikken i Levanger, at
den er lite tilrettelagt for ungdommer og alt for dyr å bruke.

5. Bedre og tydeligere ruspolitikk og mer forebygging! Flere helsesykepleiere og
miljøarbeidere i skolen.
Noen medlemmer fra rådet var til stede under et foredrag på trønderhallen angående
ungdom, psykisk helse og rus. Under foredraget kom vi fram til tre ting som
kommunen skulle fokusere på framover
Vi har også sendt inn en sak til politirådet angående helsesykepleieres
tilstedeværelse i skolen, og at vi ønsker oss at de har mer tid til oss ungdommer.

Vi håper og mener at vi har fått jobbet bra med disse temaene og utalt oss om disse
sakene på en bra måte i løpet av dette året.
I valgperioden var vi innom SV og Høyre på et lite besøk hvor vi fortalte om hva som var
viktig for ungdommer i kommende valgperiode. Dette syntes vi var veldig nyttig og syntes vi
ble tatt veldig godt imot og partiene var villig til å høre på hva vi ville si.
På The happening bidro vi med støtte i form av hjelp på arrangementet, fordi vi syntes det
var et bra arrangement å støtte. Vi arrangerte også Kino og pizza i Festiviteten 16.mai
(gratis)
Alle våre referater ligger for øvrig ute på hjemmesiden til Levanger kommune, under vårt
område, der kan dere lese alle referatene. Vi har møter med samme intervall som
kommunestyremøtene.
Skrevet av Mathea Lind, Leder Levanger ungdomsråd 2018-2019
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