Referat fra høstsamling i Ungdomsrådet for Fjellregionen
- 05. oktober 2018 kl 12.00-12.30
Sted: Rådhuset, Tynset
Referent: Rune Jørgensen
Tilstede:
Leder Kristine H. Feragen, Røros
Nestleder Karoline, S. Jordet, Rendalen
Nora Nordengen, Tynset
Halldis Øverås, Tynset
Hedda Johansen, Tynset
Sekretær Rune Jørgensen
Høstsamlingen ble gjennomført som en del av det første «Klimatoppmøtet» i Fjellregionen, som
Ungdomsrådet for Fjellregionen tok initiativet til.
Om lag 320 elever fra Røros videregående skole, Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen
videregående skole deltok på denne samlingen, der det ble satt fokus på klimautfordringene både
internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
Ungt Entreprenørskap Hedmark sto for gjennomføringen av arrangementet, og eventuelt videre arbeid
med bakgrunn i denne samlingen diskuteres etter rapport til styret.
Dagsorden:

1. Rapport fra styret om arbeidet siden vårmøtet
Styrets rapport siden vårmøtet var sendt ut på forhånd, ble kort kommentert og følger på neste side.
Vedtak:
Styrets rapport tas til orientering.
2. Valg av leder og nestleder
Hedda Johansen fra Tynset informerte om at hun ville stile som lederkandidat.
Karoline S. Jordet fra Rendalen hadde informert tidligere om at hun ville fortsette som nestleder.
Vedtektene sier at leder og nestleder velges for ett år av gangen.
Vedtak:
Hedda Johansen og Karoline S. Jordet velges som leder og nestleder i Ungdomsrådet for
Fjellregionen for ett år.
3. Eventuelt
Karoline S. Jordet orienterte om at Ungdomsrådet i Rendalen har planlagt at de vil gjennomføre to
temakvelder med fokus på rusmiljøet og seksualundervisningen i skolen.
Det kan være mulig å samarbeide om dette, noe styret vil diskutere.
Sekretær Rune Jørgensen takket Kristine H. Feragen for innsatsen og ønsket Hedda Johansen
velkommen som ny leder.

Rapport Ungdomsrådet for Fjellregionen
Fra styret til høstsamling 2018
Ungdomsrådet for Fjellregionen ble etablert 14. oktober 2015 med representanter fra alle kommunene
tilstede med unntak av Holtålen. Erlend Kvittum Nytrøen fra Tynset ble valgt som organisasjonens
første leder med Erik Lillebakken fra Os som nestleder. På stiftelsesmøtet ble det også vedtatt
vedtekter.
På høstmøtet 17. oktober 2016 ble Erlend K. Nyrtrøen gjenvalgt som leder og Ola Bakkom fra
Rendalen valgt som ny nestleder. De to ble sittende fram til 5. mars 2018, da Kristine H. Feragen fra
Røros ble valgt til ny leder og Karoline S. Jordet fra Rendalen til nestleder fram til høsten 2019.
Kristine H. Feragen flyttet sommeren 2018, og ny leder må velges på høstsamlingen 5. oktober 2018.
Aktiviteter siden vårmøtet 2018
Styret har siden vårmøtet gjennomført ett styremøte, men har hatt løpende kontakt utenom dette.
Både leder og nestleder deltok på møte i arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen 4. april,
og leder deltok på tilsvarende møte 6. juni.
I tråd med forslagene som kom fram under vårmøtet, utarbeidet styret et miljøbrev med forslag til
tiltak som ble sendt kommunene og skolene i Fjellregionen, elevrådene, fritidsklubbene, FIAS,
Næringsforum i Fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark, Rørosregionen Næringshage, Ungdommens
Fylkesting i Hedmark, Ungdommens Fylkesting i Trøndelag og media.
Røros skole har fulgt opp henvendelsen med et bedre system for søppelhåndteringen ved skolen.
Ungdomsrådet selv fulgte opp med å søke miljøfondet til FIAS om tilskudd til et «klimatoppmøte» for
elever i de videregående skolene. Det ble søkt om tilskudd på 77.650 kroner, og FIAS har innvilget
et tilskudd på 35. 000 kroner som ikke dekker bespisning.
«Klimatoppmøte» gjennomføres som del av høstmøte fredag 5. oktober, og organisasjoner som har
gjennomført eller planlegger å gjennomføre tiltak er invitert til å rapportere om dette.
Hedmark Trafikk har lyttet til innspillene om bedre kollektivtilbud, og fra skolestart er det iverksatt et
noe bedre busstilbud mellom Røros og Tynset og fra Folldal til Tynset – i tillegg til bestillingsdrosje
til alle togavganger på Dovrebanen på Hjerkinn.
Ungdomsrådets initiativ om «gratisbuss» til Livestock ga også resultater i samarbeid med festivalen
og Hedmark Trafikk, som satte opp tilbud om buss for en tier fra Røros, Kvikne og Oppdal til
festivalen samt mellom jernbanestasjonen i Alvdal og festivalområdet.
Hedmark Trafikk registrerte totalt 722 påstigninger, hvorav 310 var mellom Røros og Alvdal, mens det
bare var en fra Oppdal. Livestock og Hedmark Trafikk vurderer selv en eventuell videreføring neste år.
Leder Kristine H. Feragen deltok også på speed-date i Trondheim torsdag 7. juni, der kommunene
og næringsliv fra Fjellregionen presenterte jobb- og bomuligheter i Fjellregionen for studenter og andre
interesserte. Dessverre var det ikke så mange som benyttet seg av tilbudet, men det ga en god
mulighet til å snakke om viktige saker for ungdommen med mange av deltakerne.
Tynset 30. august 2018
Kristine H. Feragen, leder
Karoline S. Jordet, nestleder
Rune Jørgensen, sekretær

