Referat fra vårsamling i Ungdomsrådet for Fjellregionen
- 05. mars 2018 kl 09.30-12.00
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1. Orientering om arbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen siden starten og til nå
Erlend K. Nytrøen orienterte om aktiviteten siden etableringen i 2015 og kommenterte blant annet
arbeidet med kollektivtransport, integrering, det grønne skifte, elektrifisering av Rørosbanen og
tilbudsstrukturen i videregående skole.
2. «Ungdom og miljø» - med fokus på hva skolene og kommunene kan gjøre
Innledning v/ avdelingsingeniør Hilde Aanes i Tynset kommune. Hennes presentasjon er
tilgjengelig hos sekretariatet. Hennes oppsummering av hva ungdommen kan gjøre:
•Mase, og være utålmodige.
•Være aktive, og uttale seg i saker som gjelder miljø, og barns fremtid.
•Spørre politikerne hvordan de har tenkt å nå sine miljømål.
•Delta på Earth hour og Mobilitetsuka.
•Komme med forslag til tiltak – eller gjennomføre tiltak som får oppmerksomhet.
•Ta buss – og tog – og sykkel til skole og trening.
•Oppfordre skolen til å ta opp unødvendig kjøring til skolen.
•Andre ting? Ta gjerne kontakt med oss i kommunen!
Tre grupper arbeidet med spørsmålene:
Hva kan skolene og kommunene gjøre?
Hvordan kan ungdommen påvirke politikerne?

Oppsummering gruppe 3 (Erlend)
- Obligatorisk kildesortering ved skolene
- Oppfordringer om å gå mer og/eller samkjøre
- Gå mer enn i dag til og fra parkering
- Markeringer ved skolene som «Gå til skolen» og annet som kan påvirke dårlig samvittighet
- Bedre samspill mellom skole og næringsliv
Oppsummering gruppe 1 (Kristine)
- Resirkulering – bedre tilgjengelighet og flere stasjoner/søppelbøtter
- Bevisstgjøring på skolene (plakater, foredrag, «klimatoppmøte», tur til søppelplasser, lengre
åpningstider hos FIAS, klesbyttedag, flere Fretex-stasjoner, loppemarked hele året)
- Fornybar energi- bedre skolebygg
- Bruke elevrådene for å få kommune til å tenke mer fornybart
- Kommunenemå ta initiativ for mer tenking om fornybart i jordbruket
- Kortreist mat med grønn energi og økologisk produksjon
- Bedre inndeling av «jordlapper» på gårdene for å redusere transport
Oppsummering gruppe to (Ola)

•

Hva kan kommune og skole gjøre?

-Integrere miljøspørsmål inn i undervisning. Naturfag, biologi, samfunnsfag osv
-Fortsette miljøsertifisering av kommunale bygg
-Forelesninger for HELE kommunen- øke bevissthet også blant eldre (miljøkonservative er ingen
tapt sak)
-Integrere næringslivet inn i prosessen. Hva kan bedriftene gjøre i samarbeid med familier og
enkeltpersoner for å bruke mindre energi?
-Grønne kantinedager i kommunale bygg- Eks: en dag i uka med der burgeren blir byttet ut med
vegetarburger kan gi studenter og ansette ett annet syn på grønn «skummel» mat
• Hva kan ungdom gjøre for å påvirke?
-Påvirke gjennom UFT, dette rådet, elevråd, UR, russestyre
-Være beviste generelt
-Prøve å aktivt påvirke fritidsklubber til å ta «rette» valg- mase angående samkjøring osv

Informasjon om innovasjonscamp på Savalen v/Ingrid Eide, UE Hedmark
Ingrid Eide informerte om at alle i Ungdomsrådet kan bli med på campen for elever, studenter og
næringsliv på Savalen 18. og 19. april, der hovedtemaet er bioøkonomi.
Alle kostander til transport og opphold dekkes gjennom Regionrådet for Fjellregionen.
Det er fortsatt mulig å melde seg på, og Ingrid kan gi mer informasjon.
Hun fortalte også at det er startet et arbeid med avfallshåndtering ved større arrangementer i
Fjellregionen, der det skal jobbes med bedre løsninger. Det blir innovasjonscamp med FIAS
(selskapet som håndterer avfallet i Fjellregionen) i juni.
Styret vil vurdere alle forslagene og prioritere noen tiltak som Ungdomsrådet kan arbeide
videre med.
3. Valg av leder og nestleder
Kristine Herfjord Feragen stilte som kandidat til ledervervet og presenterte seg.
Karoline S. Jordet stilte som kandidat til ledervervet og presenterte seg.
Siden valget nå er et halvt år forsinket, ba Rune Jørgensen om at valget ble gjort for halvannet år
– noe møtedeltakerne sluttet seg til:
Vedtak:
Kristine Herfjord Feragen veges som leder.
Karoline S. Jordet velges som leder.
Begge valgene gjelder for perioden fram til høsten 2019.

4. Eventuelt
Ungdomsrådene ga en kort status om det viktigste arbeidet i sine kommuner:
Tynset:
- Kollektivtilbudet
- Fritidsaktiviteter for de som ikke er med i organiserte tilbud
- Har presentert seg for kommunestyret
Folldal
- Har hatt ett møte siden skolestart
- Alkoholpolitisk plan – der det ble foreslått 18-års aldersgrense på fester – noe som ble avvist
- Kulturtilbud
Røros
- Har deltatt på UFT i Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen fra nyttår)
- Fakkeltog mot mobbing
Os
- Bedre samarbeid mellom skolene og kommunen
- Omsorgstjenesten
- Mer aktivitet for ungdom
Ola Bakkom orienterte i tillegg om arbeidet i UFT Hedmark, som det i det siste har engasjert seg
blant annet i ordningen «Hjem for en 50-lapp», der prisen nå øker til 69 kroner…..,
miljøsertifisering av skoler og omstilling i forbindelse med at Hedmark og Oppland slår seg
sammen.
Karoline S. Jordet måtte forlate møtet, som hun deltok på via Skype fra Rendalen, uten å få
rapportert, mens Alvdal, Tolga og Holtålen ikke deltok.
Nyvalgt leder takket for tilliten og avtroppende leder og nestleder for innsatsen, som de fikk
overbragt en symbolsk takk for av sekretæren.

