Protokoll styremøte Ungdomsrådet for Fjellregionen 27. august 2020
Tilstede: Ole Einar Dalen, Jørgen Langbakkhei, Nour Hubous, Ronja Svendsen og Rune Jørgensen
(sekretær).

Før behandlingen av saker på dagsorden ble det gjennomført en presentasjonsrunde om hvem vi er,
erfaring og interesser som kan brukes i rådets arbeid.
Ole Einar: Svømmeinstruktør med litt erfaring med å organisere folk, ledet ungdomsbedrift, opptatt av
å være oppdatert på hva som skjer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klima og samferdsel viktige
saker.
Jørgen: Leder ungdomsrådet i Os, sitter i styret i Senterungdommen i Nord-Østerdal, leder i 4H i to år,
opptatt av distriktspolitikk (sentralisering, se hele landet). Landbrukspolitikk viktigst.
Nour: Leder Sosialistisk Ungdom i N-Ø i to år, sitter i landsstyret i Sosialistisk Ungdom, nestleder i
fylkesstyret – god erfaring med å lede ulike møter. Interessert i internasjonal og nasjonal politikk, liker
å følge med og mene! Klima viktigst.
Ronja: Leder i Ungdomsrådet i Rendalen, med i fylkesmannens barne- og ungdomspanel (har hatt to
møter). Opptatt av det som skjer lokalt. Landbruk, rovdyr og klima viktige saker.

1. Orientering om status for ungdomsarbeidet
Rune orienterte om en rekke saker som stikkordsmessig er gjengitt under:
Ungdomsrådet for Fjellregionen
-frivillig samarbeid for ungdomsrådene i kommunene i Fjellregionen
Hovedmålsetting i vedtektene:
Ungdomsrådet for Fjellregionen skal jobbe for et bedre arbeids-, utdannings-, bo- og
aktivitetstilbud for ungdom i Fjellregionen. Ungdomsrådet for Fjellregionen skal være
en kanal for ungdomsmedvirkning og samarbeid på tvers av kommune- og
fylkesgrenser.
Delmålsettinger:
•

Ungdomsrådet for Fjellregionen skal bidra til at Fjellregionen er en region hvor
ungdom trives og blir sett og verdsatt.

•

Ungdomsrådet for Fjellregionen skal være en kanal til medvirkning, og bidra til at
ungdommene kan stå sammen i viktige interessesaker for ungdom på tvers av
kommune- og fylkesgrensene.

«Fjellungdom i klimaskiftet» er pågående prosjekt, som gjennomføres av UE Innlandet
på vegne av Regionrådet for Fjellregionen, som varer til 2022 med fokus på
- klimatoppmøte (med koronavri i år jobbes det med – samling 2.oktober etter klassevis
jobbing tidligere i uka. Mat er tema. Detaljene er ikke helt klare, og det er litt hektisk pga
sykemelding.
- entreprenørskap i skolene og SUM gjennomføres
Ungdomskonferanse for all ungdom i fjellområdene fra Trøndelag i nord til Agder i sør
ble utsatt i vår
Uklart når kan gjennomføres
Regionrådet for Fjellregionen gjør jobben på vegne av Fjellnettverket, som har
medlemmer fra fjellkommuner og fylkeskommuner i hele Sør-Norge

Strategisk plan Regionrådet for Fjellregionen ble behandlet i juni i Regionrådet
Mål med hovedfokus på FN’s bærekraftsmål, bredbånd og mobildekning og landbruk
Noen sentrale punkter i tillegg er:
•

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap skal kjennetegne regionen. Ungdommen
skal involveres aktivt i utvikling av regionen gjennom det frivillige samarbeidet i
Ungdomsrådet for Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene.

•

Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke attraktiviteten
for bosetting og etableringer.

•

Regionrådet skal bidra til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
knyttet til vår felles kultur og røtter i fjellandbruket.

Rune ga uttrykk for at medvirkning av ungdommen er styrket gjennom denne planen og er et
resultat av arbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen.
Kulturkort Innlandet fylkeskommune og kulturcrew – aktivitetskort i kommunene
Alle styremedlemmene ble oppfordret til å vurdere å melde seg til deltakelse i
kulturcrew, som blant annet vil gi mulighet til å påvirke hvem fylkeskommunen skal
inngå avtaler med. Alle fikk utdelt informasjonsskriv med kontaktperson.
Integreringsarbeidet i «Sammen om rett aktivitet for alle»
Dette prosjektet med Tynset Idrettsforening i førerseter skal utvides til flere kommuner.
Dreier seg om å få flere barn og unge, spesielt jenter, i en eller annen form for aktivitet .
Ungdommens distriktspanel gir råd til regjeringen
Rundt 10 ungdommer fra hele landet deltar i dette arbeidet. Ungdomsrådets for Fjellregionen
har gitt innspill til rapport som kan leses her:

https://distriktssenteret.no/litteratur/innsikt-fra-ungdommens-distriktspanel/
Panelet skal gi regjeringen 10 gode råd våren 2021.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
2. Hva vil dere jobbe med framover?
Presentasjonsrunden innledningsvis ga svar på hva styremedlemmene mener er viktigst.
Noen stikkordsmessige innspill fra samtalen:
Skape noe nytt som tiltrekker ungdommer
Flere felles møteplasser for ungdom fra alle kommunene (filmkveld med gratis mat)
Noe man ikke kan gjøre hjemme
Må gjøres gjennom skolene (vgs)
Noe på ungdomsskolene?/på tvers av skoler?
Noe i samarbeid med SUM?
Os mener de får for lite ut av SUM
Flere elever fra flere skoler kan møtes for å samarbeide om prosjekt
Kan være utfordrende pga vanskelig å engasjere ungdommen og transportutfordringer
Vedtak:
Innspillene tas med til videre arbeid.

2. Deltakelse på møter i regionrådet
Rune informerte om at styret har møterett i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som
møtes månedlig.
Tidligere er det praktisert slik at deltakelse er avtalt når det har vært viktig, siden saker som behandles
i varierende grad er av stor viktighet for ungdommen. Samtidig gir det mulighet til å møte og snakke
med ordførere i kommunen og deltakere fra Innlandet fylkeskommune.
Ungdomsrådet har samme rettighet i Regionrådet for Fjellregionen, som fulltalin har et par møter i
året.
Neste møte er 9. september, og møteplan og mer om regionrådet kan leses her:

https://fjellregionen.no/regionradet-moteplaner
I utgangspunktet er det leder som møter, men flere kan delta. Det kan være en ide at flere kan delta
på møtene, slik at flere får anledning til å lære av dette og bli kjent med deltakere.
Vedtak:
Videre deltakelse diskuteres på neste møte.
3. Handlingsplan
Innspill til handlingsplan ble oppsummert til følgende:
Handlingsplan på basis av tidligere punkter
Utvikling av SUM
Utvikle klimaarbeid
Kollektviltilbudet – bestillingsdrosjer (som må inn på Entur)
Opplæring debatt-teknikk
Vedtekter må endres
Vedtak:
Forslag til handlingsplan legges fram på neste møte, der utvikling av SUM blir hovedtema for
diskusjon sammen med UE Innlandet.
5. Eventuelt
Nytt møte etter klimatoppmøte med fokus SUM + handlingsplan. Rune avklarer dato sammen med UE
Innlandet. Dette blir som denne gang gjennomført fra kl 16.30 og avsluttes senest 1845 av hensyn til
transport, styremøter gjennomføres ikke mandag og onsdag.
Nour ba om innspill som kan benyttes som grunnlag for uttalelse om politikk-område fra Sosialistisk
Ungdom. Rune oversender uttalelse som er gitt om likestilling i forbindelse med NOU (forkortelse om
en offentlig utredning): Gutterom/jenterom og innspill til distriktspanelet.
I forbindelse med klimatoppmøtet fredag 2, oktober tok Ole Einar opp spørsmålet om deltakelse fra
styret til å lede møtet og delta i paneldebatt.
Det er noe usikkerhet om hvordan dette skal gjennomføres helt konkret, og det var derfor enighet om
at man finner ut av dette når plan er klar og forventningene bedre avklart. Dette følges opp på
mail/telefon, og Rune tar ansvar for dette sammen med UE Innlandet.
Kommunikasjonsplattform (mail, instagram, FB-gruppe etc) mellom styremedlemmene diskuteres
også på neste møte.

