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1. 10 gode råd til regjeringen – orientering og dialog med det regjeringsoppnevnte
Ungdommens distrikspanel
Sofie Persdatter Sangnæs var med på Teams og orienterte om at Ungdommens Distriktspanel
nå har 15 forslag de vil teste ut før endelige forslag leveres til regjeringen.
Hennes presentasjon følger vedlagt.

De 15 forslagene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kort vei til psykisk helsehjelp
Høyhastighetsnett
Desentralisert utdanning
Statsråd for bærekraft
Nærhet til naturen gjør distriktene attraktive
Kontorfellesskap
Regional jobbkoordinator
Garanti for lærlingplass
Økonomiske virkemidler
Attraktive distriktssamfunn – nytt utviklingsprogram
Å komme seg fra A til Å
Skolen i lokalsamfunnet=lokalsamfunnet i skolen
Gi ungdomsrådene reell innflytelse
Digitalt innbyggertorg
Stemmerett for 16-åringer

Det ble gjennomført gruppesamtaler med hovedfokus på forslagene 3, 7, 11 og 13, som Sofie
og leder Ole Einar Dalen hadde valgt ut, og kommentarer og forslag ble skrevet inn direkte på
hjemmesiden til ungdomspanelet.
Underveis orienterte Mona Murud om at kommunestyret i Alvdal hadde valgt ungdomsråd
kvelden før, og at kommunestyret også hadde vedtatt trivselsregler. Dette kan være en ide i
flere kommuner.
I rapporteringen fra samtalene om desentralisert utdanning ble det også påpekt et forslag
ungdomspanelet ikke har med, spørsmålet om skolevalg for elever ved de videregående
skolene. De som hadde ordnet ga klart uttrykk for at nærskoleprinsippet må kunne gjelde.
Rune Jørgensen opplyste at planen er at Ungdomsrådet for Fjellregionen skal levere et samlet
innspill til ungdomspanelet innen fristen 1.februar, og alle ungdomsrådene oppfordres til å gjøre
det samme. Med mange innspill vil det kunne være lettere å nå fram med forslagene, slik at de
blir fulgt opp av regjeringen, Stortinget og andre myndigheter.

2. Rapport om arbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen siden vårmøtet 2020
Leder Ole Einar Dalen orientere om hva Ungdomsrådet for Fjellregionen har gjort siden
vårmøtet og skal arbeide med i tiden som kommer. Hans presentasjon følger vedlagt.
Rune Jørgensen opplyste at det er tatt kontakt med Tynset om et fellesmøte om oppfølging av
klimaarbeidet for dialog med matvarebransjen og om tiltak for syklende, som er tiltak i
handlingsplanen styret har vedtatt. Det er et mål at dette kan gjennomføres på nyåret.
Han opplyste også at tidligere justisminister, mangeårig politiker og nå fylkesmann i Innlandet,
Knut Storberget, har sagt seg villig til å være med på vårmøtet og hjelpe til med opplæring i
debatt-teknikk. Samtidig kan han få innspill fra ungdommene i Fjellregionen om viktige saker
fylkesmannen arbeider med.
Kristin Langtjernet opplyste at ønsket om å delta i arbeidet med Smart Transport i distriktene
blir fulgt opp, både ungdomsrådet i Folldal og Fjellregionen blir invitert inn.
3. Aktuelle saker i ungdomsrådene i kommunene og Ungdommens Fylkesting
Maiken K. Andersen og Sigrun Myrvang orienterte om Ungdommens fylkesting og hva de
arbeider med. UFT har to samlinger i året, og et arbeidsutvalg med 11 medlemmer
arbeider mellom disse samlingene. I arbeidsutvalget sitter Hedda Johansen (tidligere
leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen) fra Tynset.

UFT har gitt uttalelser til fylkeskommunen om en rekke saker, og er nå spent på om politikerne
vil følge fylkesrådmannens forslag om å avvikle ordningen med kulturkort for ungdommen.
Saken behandles i Fylkestinget i desember.
Maiken poengterte også de rettighetene ungdommene i kommunene har gjennom
Kommuneloven om å bli involvert i arbeidet på mange plan.
Rapporter fra kommunene:
Rendalen: Spesielt opptatt av dårlig busstilbud mellom Tynset og Rendalen, Ungdommens Hus
er gjenåpnet og det er vanskelig å få saker til behandling fra kommunen. Har jobbet litt med
leksefri skole.
Alvdal: Ungdomsråd valgt kvelden før med bred sammensetning fra skolene i kommunen og
Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole.
Tolga: Har ungdomsråd på plass og det er nå vedtatt aktivitetskort.
Folldal: Ungdomsrådet er i arbeid og god dialog opprettet med ordfører.
Tynset: Nytt råd på plass og har hatt åpningsmøte, og stor aktivitet nå med deltakelse på
mange møter. Tidligere arbeid for wifi på åpne plasser i sentrum ser nå ut til å bli løst.
Os: Stor aktivitet med deltakelse i arbeidsgrupper i kommunen (oppvekst med mer), blant annet
fokus på valgfag i skolen og klima, er med i styringsgruppa for Frivillighetssentralen og har
taletid i kommunestyret før sakene behandles.
Røros: Samarbeidet med kommunen er blitt bedre, en representant i trafikksikkhetsutvalget, fått
ansvar for å arrangere UKM, økt kapasitet i Ungdommens Hus er ønskeli ikke minst for
tverrfaglig arbeid. Er spent på hvordan kommunen skal klare å spare 14 millioner, men skolene i
Brekken og Glåmos blir ikke lagt ned som foreslått.

4. Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Ordfører i Folldal og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen, Kristin Langtjernet, takket for et
flott møte – som hun var strålende fornøyd med!

