Protokoll fra styremøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen 06. april 2021
Tilstede på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset: Ole Einar Dalen, Jørgen Langbakkhei, Ronja
Svendsen, Nour Hubous og Rune Jørgensen.

1.Godkjenning av protokollen fra styremøtet 21. januar
Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøtet 21. januar godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 21. januar godkjennes.

2.Orientering om arbeidet siden siste styremøte i forhold til handlingsplanen
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Under gjennomgangen av utsendt informasjon kom det fram at UE Innlandet ikke hadde tatt kontakt
med styremedlemmene om deltakelse på skolemesterskapet for ungdomsbedrifter, slik det var
forventet.
Rune Jørgensen tar opp dette med UE Innlandet for å sikre kontakt/deltakelse på arrangementer der
dette er naturlig/viktig.
Nour Hubous informerte om deltakelse på jubileumsarrangementet til Mat-Helse-Miljø-alliansen på
Røros, som hun oppsummerte som gøy til tross for begrensinger i deltakelsen på grunn av pandemien.
Styret diskuterte oppfølging av dialogmøtet med DUR på Tynset og dagligvarebransjen, og
konkluderte med at dette kan følges opp med direkte kontakt med butikkene og at ytterligere tiltak
vurderes forløpende.
Ole Einar Dalen informerte om deltakelse på møte i utvidet politiråd, der han følte at det hadde vørt
fint med bedre mulighet til å forberede seg og at han er usikker på hvordan møtet skal følges opp.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

3. Høring handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Rune Jørgensen orienterte om utkastet til handlingsplan punkt for punkt.
Dialogen om innspill fra Ungdomsrådet ble konsentrert om tre hovedområder: Landbrukspolitikken,
ungdomsmedvirkning og rekruttering/tilflytting.
Landbrukspolitikken
Regionrådet bør arbeide for å få fram:
-Gevinstene ved bruk av utmarksbeite
-At det må bli lettere å være og bli bonde
-Inntektsløft er nødvendig
-Landbrukets rolle i forhold til klimautslipp

Ungdomsmedvirkning
- Det er viktig at Ungdomsrådet for Fjellregionen fortsetter med et sekretariat
- Entreprenørskapsarbeidet i skolene og SUM må fortsette i fellesskap som i dag
- Ungdomsrådet bør få stille med to representanter i møter, slik at de kan hjelpe og støtte hverandre
Rekruttering/tilflytting
Viktige forutsetninger for å lykkes er:

-Relevante jobber for folk med høy utdanning
-Rimelige plasser å bo
-Positiv holdning til nye ting
-Sykehuset og gode velferdstjenester består
-Gode skoler og barnehager
-Arbeidet med rekruttering/tilflytting bør skje på sosiale plattformer og steder hvor ungdom
møtes
-Fellesarrangementer som Hematt bør gjennomføres
-Samarbeid om sommerjobber for ungdom bør iverksettes i fellesskap mellom alle
kommunene og næringslivet, ikke minst for å gjøre muligheter kjent
-Det bør iverksettes mer arbeid for kontakt og samarbeid med de som har fritidsboliger
Vedtak:
Rune Jørgensen utarbeider et utkast til høringsinnspill som sendes styremedlemmene for innspill
før endelig versjon leveres.

4. Planlegging av vårmøte 7.mai
Det var varslet at forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.
Styret diskuterte aktuelle temaer som kan benyttes under debattrening på vårmøtet:
- Psykisk helse
- Landbrukspolitikk
- Internasjonale spørsmål
- Klima
- Diskriminering/likestilling
-Våre holdninger
-Kjøpesenter-plasseringer
Styremedlemmene ga også uttrykk for hva de personlig mener er utfordrende i debatter, og Rune
Jørgensen tar med disse innspillene til dialog med statsforvalter Knut Storberget om gjennomføringen.
Alle styremedlemmene signaliserte at de kan ta gjenvalg på vårmøtet.
Vedtak:
Rune Jørgensen tar med innspillene til videre planlegging av vårmøtet sammen med
statsforvalteren.

5. Eventuelt
Ingen saker til behandling.

