PROTOKOLL
fra styremøte 26. mai i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Tilstede via mail: Hedda Johansen, Karoline S. Jordet og Rune Jørgensen (sekretær)

1. Vårmøte 2020
Vårmøtet var planlagt fredag 17. april, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien.
Sekretær Rune har undersøkt mulighetene, og møtet kan gjennomføres fredag 12. juni på
Tynset med deltakelse fra Trygg Trafikk med tema trafikksikkerhet og ta kloke valg.
Sekretæren foreslo følgende plan:

Kl 09 møtestart
- Rapport om aktivitet i Ungdomsrådet for Fjellregionen med flere orienteringer
- Handlingsplan
- Valg av ny leder og nestleder
- Eventuelt
Pause
KL 11: Tema trafikksikkerhet og gode valg v/Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk.
Kl 1215 Lunsj
Vedtak:
Vårmøtet gjennomføres fredag 12. juni med plan som foreslått.

2. Rapport fra styret om aktiviteten siden høstmøtet 2020
Sekretær Rune la fram et forslag til rapport, som ble gjennomgått og justert under
behandlingen.
Vedtak:
Justert rapport legges fram for vårmøtet og gjengis i denne protokollen.

3. Eventuelt
Ingen saker til behandling

Rapport Ungdomsrådet for Fjellregionen
Fra styret til vårsamling 2020
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. Nytrøen 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.
På høstmøtet 5. oktober 2018 ble Hedda Johansen fra Tynset valgt til ny leder og Karoline S. Jordet
fortsatte som nestleder. De ble gjenvalgt på høstmøtet 18. oktober 2019, og stiller ikke til gjenvalg på
vårmøtet i 2020.
Styret har siden høstmøtet i 2019 gjennomført tre styremøter og i tillegg holdt løpende kontakt om
aktuelle saker og deltakelse på flere arenaer.
Arbeidet i «Fjellungdom i klimaskiftet» har fortsatt etter høstmøtet med fokus på klima i
entreprenørskapsarbeidet i skolene fram til Skapende Ungdomsmesse på Røros onsdag 5. februar.
Tre ungdomsbedrifter ved Nord-Østerdal videregående skole kvalifiserte seg for Norgesmesterskapet,
som ble avviklet digitalt etter et koronapandemien rammet landet vårt og resten av verden i mars. De
tre oppnådde ikke topplasseringer, men fikk med seg gode opplevelser og nyttig lærdom.
Koronapandemien gjorte at markeringen av verdens forbrukerdag på Røros 19.mars ble utsatt til
høsten, og det må avklares hvordan ungdommen kan delta på dette arrangementet.
UE Innlandet, som har ansvar for å gjennomføre arbeidet i «Fjellungdom i klimaskiftet», planlegger
foreløpig med utgangspunkt i at klimatoppmøte for ungdom med deltakelse fra alle 1. klassingene ved
de tre videregående skolene i regionen (Storsteigen vgs og Røros vgs i tillegg til Nord-Østerdal vgs)
kan gå som planlagt med mat som tema i oktober 2020 og at det etter dette blir normal aktivitet i
skolene.
Historiens første Ungdomskonferanse i Innlandet, LoggINNlanet, ble arrangert på Gjøvik 13. og 14.
november. Ingen ungdommer fra regionen deltok, men sekretær for Ungdomsrådet for Fjellregionen,
Rune Jørgensen, var med. Det var en lang rekke interessante foredrag med innledere som også kan
benyttes ved arrangementer i Fjellregionen, og på vårmøtet 2020 er Trygg Trafikk gjest for å snakke
om trafikksikkerhet og gode valg.
De voksne ungdomskontaktene i kommunene i Fjellregionen ble invitert til et fellesmøte i januar for
erfaringsutveksling og snakke om aktuelle saker. Dette initiativet ble godt mottatt og bidrar
forhåpentligvis positivt til arbeidet i ungdomsrådene i kommunene.
Styret leverte 1. mars et innspill til Kulturdepartementet om likestillingsarbeidet blant jenter og gutter.
Dette er første gang Ungdomsrådet for Fjellregionen har behandlet en såkalt høringsuttalelse. Dette
skjedde ved å uttale seg om en offentlig utredning som heter «NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og
mulighetsrom».
Styret skrev at de viktigste tiltakene etter deres mening er:
Styrke seksualundervisningen i skolene og dermed forståelsen av kjønn og bidra til økt
respekt for at vi mennesker er forskjellige. Dette krever økt kompetanse hos mange lærere.
Styrke skolehelsetjenesten både i grunnskolene og videregående skolene. Dette krever økte
ressurser til kommunene og fylkeskommunene.
- Flere tiltak som gjør at flere unge velger praksisuke i ungdomsskolen og andre muligheter for
å få kunnskap om yrker som det tradisjonelt er vanskelig å rekruttere ansatte til fra ett av
kjønnene. Flere gutter bør for eksempel stimuleres til å lære seg mer om helseyrker, og
rollemodeller kan bidra lokalt. Dette krever mer samarbeid og god involvering av

mange aktører.

Flere ungdommer fra Fjellregionen skulle etter planen delta på en konferanse for fjellungdom i Valdres
13.-15 mars sammen med ungdom fra Lierne nord i Trøndelag til Agder i sør. Denne måtte utsettes på
grunn av koronapandemien, og det er foreløpig ikke tatt stilling til når den kan gjennomføres.
Det samme skjedde med Hematt i Oslo 27. mars, som ble arrangert første gang i 2019, der det var
ventet flere hundre ungdommer til en hyggelig kveld med informasjon om jobb- og bomuligheter og
gode musikkopplevelser gjennom samarbeidet med Livestock. Det er foreløpig heller ikke tatt stilling til
når dette arrangementet eventuelt kan gjennomføres.
Styreleder Hedda Johansen og nestleder Karoline S. Jordet leverte…… innspill til regjeringens
ungdomspanel. Dette er ti ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen ti råd
om fremtidas distriktspolitikk. Det betyr at de skal gi råd om hva regjeringen bør gjøre for det skal
være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge også i framtida.
Innspill kan legges inn her.

På vårmøtet i 2019 ble det under diskusjon om inkluderingstiltak lovt at Ungdomsrådet for
Fjellregionen skal følge opp innspillene om aktivitetskort/kulturkort og spørsmålet om det i stedet eller i
tillegg kan gis rabatter på medlemskap. Første steg var å få oversikt over hvilke ordninger som er i de
forskjellige kommunene og i fylkeskommunene – og så sammen diskutere muligheter.
Dette arbeidet er fulgt opp og vil fortsette gjennom samarbeidsprosjektet «Sammen om rett aktivitet for
alle», som drives i samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, internasjonalt råd i Tynset kommune og
Regionrådet for Fjellregionen.
Alle kommunene i Fjellregionen skal nå inviteres inn i dette arbeidet, og det skal arbeides med
aktivitetskort/inkluderingskort som en av oppgavene for å få flere unge – spesielt jenter – til å ta del i
en eller annen aktivitet. Dette arbeidet har akkurat startet.

Vårmøtet i 2020 var opprinnelig planlagt til 17. april, men også dette måtte utsettes cog gjennomføres
i stedet fredag 12. juni.

Tynset 26.mai 2020
Hedda Johansen (leder), Karoline S. Jordet (nestleder) og Rune Jørgensen (sekretær)

