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Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune - Uttalelse
fra Verdal ungdomsråd
Verdal ungdomsråd behandlet ovennevnte sak i sitt møte 13. november og vedtok å gi
følgende uttalelse:
Ungdommens hus.
Verdal ungdomsråd er glad for at det nå endelig ser ut til at det blir noe av Ungdommens
hus. Vi ønsker at alle ungdomsmiljø da begynner med «blanke ark», slik at det i praksis ikke
blir at subkulturen i Kinokjeller’n flytter dit!
Ungdommene ønsker at man ser på muligheten til å få til en daglig leder. Det er viktig at det
blir en suksess fra første stund, og ikke en overføring av den subkultur som vi har sett i
Kinokjeller’n. Dette handler både om lokaler og innhold i huset. Helsestasjon ungdom,
ungdomskontakten, miljøteamene, rustjenesten, prosjekt ungdom osv. må ses som en
naturlig del av dette huset.
Skatepark.
Når det gjelder skatepark mener vi at dette blir et bra alternativ. Det er sentralt i forhold til
togstasjon, og det er viktig slik at ungdommer fra andre plasser på en enkel måte kan komme
seg dit. Men vi håper at rådmannen også har sett på området rundt skateparken i forhold til
trivsel, lyssetting osv.
Hall i Vuku.
At kommunen også vil leie areal i en hall i Vuku som idrettslaget vil bygge, er kjempebra.
Det betyr mye for hele dalføret, det vil bety mye for ungdommen i området at de kan få
tilgang til en slik hall. Det gir også bolyst!!
«Mattesenter» og Miljøteam.
Å fortsatt satse på «Mattesenteret» og Miljøteam på ungdomsskolene er kjempeviktig. Besøk
på «Mattesenteret» gjør at realfagene blir mer interessante. Det har vi selv opplevd.
Miljøteamene betyr veldig mye for skolemiljøet.
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