PROTOKOLL
fra styremøte 10. januar 2020 i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Tilstede på Nord-Østerdal videregående skole: Hedda Johansen, Karoline S. Jordet og Rune
Jørgensen (sekretær)

1. Status og arbeid etter høstmøtet
Arbeidet med «Fjellungdommen i klimaskiftet» følger planen, og neste arrangement er
Skapende Ungdomsmesse på Røros 5. februar.
Historiens første Ungdomskonferanse i Innlandet, LoggINNlanet, ble arrangert på Gjøvik 13.
og 14. november. Ingen ungdommer fra regionen deltok, men Rune var med. Det var en lang
rekke interessante foredrag med innledere som også kan benyttes ved arrangementer i
Fjellregionen.
Hedda Johansen deltok på møtet i arbeidsutvalget i regionrådet 8. januar, der
Distriktsmeldingen til regjeringen var ett av temaene. Hun holdt et innlegg med hovedfokus på
manglende omtale av ungdommen, klima og kollektivtransport samt linjetilbudene ved de
videregående skolene. Innlegget ble meget godt mottatt blant annet med en erkjennelse fra
statssekretær Anne Karin Olli om at ungdommen nok har fått for liten oppmerksomhet, men at
det nå etableres et ungdomspanel som skal komme med innspill.
Rune foreslo Hedda som kandidat til dette ungdomspanelet, men hun får nok ikke plass siden
første møte er neste helg og deltakerne skal kunngjøres da.
Vedtak:
Informasjonen tar til orientering.

2. Videre arbeid
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen skal ha nytt møte mandag 3. februar, og der
skal blant annet Strategisk plan behandles. Det er ønskelig at minst ett av styremedlemmene
deltar.
Karoline og Hedda avklarer dette.
Det var enighet om at arbeidet i regjerings ungdomspanel følges, og at det vurderes å ta
kontakt og levere innspill underveis.
Rune følger opp dette.
Fjellnettverket vil trolig arrangere ny konferanse for Fjellungdom i løpet av våren etter at det er
bevilget midler fra EU-systemet til dette. Her bør ungdom fra Fjellregionen være med.
Rune har ansvar for dette på vegne av Fjellnettverket og følger opp.
Med bakgrunn i erfaring under LoggINNlandet og at både arbeidet med integrering gjennom
«Sammen om rett aktivitet for alle», som flere kommuner trolig vil ta del i, og
«Fjellungdommen i klimaskiftet» går etter planen, foreslo Rune at trafikksikkerhet kan bli tema
på vårmøte.
Det var enighet om dette, og Rune følger opp.
Ungdomskontaktene i kommunene skal møtes 22. januar for erfaringsutveksling etter initiativ
fra Rune. Hedda og Karoline ønsker at det på dette møtet blir snakket om nye kandidater til
ledelsen i Ungdomsrådet, og at dette kanskje kan velges under vårmøte.
Rune følger opp dette.

En offentlig utredning om likestilingsutfordringer blant barn og unge er sendt på høring med
frist 2. mars. Styret vil gjerne levere et innspill om denne utredningen.
Hedda og Karoline gjennomgår spesielt tiltakene som er foreslått innen 25. januar,
leverer innspill til Rune som lager utkast etter dette som behandles via mail.
Vedtak:
Videre arbeid gjennomføres i tråd med det som er oppsummert i denne protokollen.

3. Eventuelt
Ingen saker til behandling.

