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Vi valgte leder, nestleder og sekretær. 

Lederen ble Elinor. W. Myran

Nest leder ble Marina Forfang

Og sekretær ble Elise Lerstadgrind

- Informasjon om endringer i rådets vedtekter.
- Sammenslåing av kommunene og ungdomsrådene
- Leksvik kommune og Rissa kommune blir slått sammen til Indre fosen, da blir også 

Ungdomsrådene i Leksvik kommune og Rissa kommune slått sammen et ett 
ungdomsråd.

- Det blir to stykker fra hver skole som representerer ungdomsrådet. 

Sammenslåing av Rissa og Leksvik ungdomsråd.

- Neste møte blir Torsdag den 27.okt i Vanvikan samfunnshus. 
- Sammenslåinga av ungdomsrådene blir en gildene overgang som skjer i 2017.
- Det ble positivt om sammenslåinga av ungdomsrådene.
- Det blir positivt aktivt med Rissa Ungdomsråd, større muligheter for befolkningen og 

ikke minst ungdomsrådet, vi blir kjent med nabo kommunen, vi kan få bedre 
utdanning sia det blir bedre skole muligheter, vi blir kjent med nye folk, og vi kan 
gjøre hverandre gode.

- Det ble også noen negative meninger rundt sammenslåinga.

- Politikerne må jobbe mere får lønna si og ikke minst arbeidsplassen, det er mange som 
har en stygg holdning rundt sammenslåinga vi er nødt til å få hverandre til og tenke 
positivt. Miljøene kan smitte over til kommunen (spesielle tanker over alt som har 
skjedd blant ungdommene i Leksvik kan smitte over til de i Rissa), Usikkerheta rundt 
Leksvik VGS kan bli verre om den ikke blir nå populær og da må vi reise langt for å 
dra på en skole og mange foretrekker at det blir en fin trygg skole i nærheten. 

Framtidige arbeidsoppgaver i Leksvik ungdomsråd.

- Hvis ungdommene vil endre noe eller har noe de vil ta opp blir det hørt av politikerne.
- Vi vil ha tettere kontakt med elevrådet på skolene.



- Elevrådet kan komme med innspill til ungdomsrådet som de kan eventuelt ta videre til 
de høyere makt.

- Vi vil at ungdommene skal bli hørt når de kommer med ønsker. Som f.eks. en felles 
arrangement for ungdommene i Leksvik, Vanvikan og Rissa.

- Ungdommene kan finne ut av noe kult de kan lage/arrangere for ungdommer og de litt 
mindre barna. Det var positivt tanke rundt en hyggekveld for Leksvik, Vanvik og 
Rissa.

- Etter sammenslåinga får vi beholde en viss sum som vi kan bruke til f.eks. en 
hyggekveld p.s.! UTEN alkohol og tobakk!!

-


