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Uttalelse fra Verdal ungdomsråd til Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett
2015
Verdal ungdomsråd behandlet ovennevnte sak i sitt møte 12. november d.å. og det ble fatet
følgende vedtak:
MOT
Ungdomsrådet synes det er beklagelig at rådmannen foreslår å legge ned MOT.
Dette bl.a. fordi at når det gjelder Statement, er MOT en viktig medspiller. Dette er et
rusfritt (og forebyggende) arrangement som utsetter debutalderen med bruk av alkohol og et
arrangement Verdal kommune skal være stolt av. Ungdomsrådet mener dette arrangementet
aldri vil bli det samme uten MOT på «laget».
Ungdomsrådet vil allikevel be MOT om å endre praksis når det gjelder utvalg av Ungdom
med Mot. Det oppleves som at det er de mest vellykkede og som er i samme vennegjeng som
blir valgt. Det skaper misnøye blant andre, det må være en mulighet for «alle» å bli valgt.
Det må settes kriterier for å bli valgt og det må grunngis hvorfor de som blir valgt, velges!
Ungdom med MOT må også gjøre en bedre jobb ved å se de som feks sitter alene i
friminuttene. De må opplæres mer i det å bry seg. Det er en jobb de har fått, ikke bare en
status! De må vises mere i skolehverdagen, for eksempel ha på en MOT-vest eller et armbind
i friminuttene. De bør også presenteres i klassene, slik at alle vet hvem de er. Ungdomsrådet
synes også at MOT bør satse mer på overgangen 7./8. klasse og 9./10. klasse. Dette er på
hvert sitt vis «kritiske punkt» hos ungdommene.
Ungdommens hus.
«Alle» venter på ungdommens hus. Ungdommen tror; nå skjer det noe; men så skjer det
ingen ting. Som Ungdomsrådet har sagt tidligere; alt kan bli bedre enn hva Kinokjeller’n
(som i praksis er ungdommens hus) er i dag. Trenger ikke være den beste kvaliteten. Hva
med DOMUS, for eksempel kjelleren, eller andre lokaler i senteret? Ungdomsrådet forventer
at det blir et Ungdommens hus i løpet av 2015.
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