Protokoll fra styremøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen 21. januar 2021
Tilstede på Teams: Ole Einar Dalen, Jørgen Langbakkhei, Nour Hubois, Ronja Svendsen og Rune
Jørgensen (sekretær)

1. Godkjenning av protokollen fra styremøtet 22. oktober
Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøtet 22. oktober godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 22. oktober godkjennes.
2. Orientering om arbeidet sisten høstmøte i forhold til handlingsplanen
Rune Jørgensen og Ole Einar Dalen utdypet noen av stikkordene fra innkallingen:
«Fjellungdom i klimaskiftet» gjennomføres i tråd med prosjektplan
Arbeidet går sin gang, men utfordringer med SUM.
Nour Hubous deltar på arrangement om mat og helse på Røros 11. mars.
Styret leverer innspill til UE Innlandet om Skapende Ungdomsmesse 2021
Pandemien har gitt nye utfordringer, men det ligger nå an til at alle ungsombedriftene ved de
videregående skolene samles til skolemesterskap på NØVGS 18. februar.
Det er ønskelig med deltakelse fra ungdomsrådet, og Ingrid Eide tar kontakt om dette.
Styret deltar på møte med distrikts- og digitaliseringsministeren på Tynset 29. oktober med
høyskoleutdanning og entreprenørskapsarbeidet i skolene/Fjellungdom i klimaskiftet som tema
Dette møtet ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, kan bli senere – vet ikke når.
Høstmøte gjennomføres fredag 27. november med det regjeringsoppnevnte Ungdommens
distriktspanel som gjester for innspill til ny distriktspolitikk
Meget stor deltakelse og engasjement. Følges videre opp med behandling av innspill i dag og
fellesmøte med DUR Tynset (se under)
Klimaarbeidet utvides med følgende:
- Dagligvarebransjen inviteres til styremøte for dialog om videre arbeid med matsvinn
- Tynset kommune inviteres til styremøte for dialog om bedre tilrettelegging for å bruke
sykler
Disse to sakene følges opp i fellesmøte med DUR på Tynset, som planlegges gjennomført 17. mars
med fysisk oppmøte til kl 09.
Styret var positiv til dette, og trolig kan alle utenom Jørgen delta. Rune følger opp dette videre.
- Styret deltar aktivt i regionrådets arbeid med strategi og tiltak for å gjennomføre FNs
bærekraftsmål gjennom deltakelse på møter
Arbeidet har ikke startet opp, regionrådet arbeider nå med handlingsplan som må klargjøre oppgaver.
Diskuteres igjen 3. februar.

Styret deltar aktivt på møter om Kollektviltilbudet i regionrådet og på andre arenaer
Ronja Svendsen deltok på møte om jernbanetilbudet 20. oktober på Røros.
Har også vært berørt i AU-møter, der Ole Einar har deltatt.
Styret ber om å bli involvert i arbeidet med «Smart transport i distriktene», der Folldal
kommune og Innlandstrafikk deltar sammen med SINTEF
Initiativ er tatt med positiv respons, venter på avklaringer om hvordan dette skal gjøres. Ibngen
kontakt i januar.
Opplæring i debatt-teknikk gjennomføres på høst- eller vårmøte – tema for vårmøte og dato
fastsettes i god tid
Tidligere justisminister og nå Statsforvalter (tidligere Fylkesmann) Knut Storberget har sagt ja til å
delta med dette på vårmøte fredag 7. mai. Rune anbefaler at det takkes ja til dette.
Statsforvalteren vil i tilfelle kombinere det med å be ungdommene om råd i forhold til aktuelle saker
på samme måte som fra et råd de har etablert, der Ronja er med og kan informere om.
Styret var positiv til dette, og Rune følger opp videre.
Forslag til oppdaterte nye vedtekter legges fram på vårmøte etter behandling i styret
Arbeidet med dette har ikke startet.
Andre aktuelle saker:
-Marius Krokhaug ny prosjektleder etter Sergio Chavez i «Sammen om rett aktivitet for alle»,
foreløpig i 40 prosent stilling – som det vil bli arbeidet for at kan utvides til høsten.
-Støtte til temadag om psykisk helse ved NØVGS. Elevrådet har tatt initiativ, og dette er koblet
sammen med «Sammen om rett aktivitet for alle» - som kan bidra økonomisk og med innslag på
arrangementet.
-Leiemuligheter fotballhall Tynset. Rune redegjorde for svar fra TIF, som oversendes Ronja for videre
informasjon i Rendalen
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Vårmøte gjennomføres fredag 7. mai med opplæring i debatt-teknikk
som tema i tillegg til saker til behandling.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Vårmøte gjennomføres fredag 7. mai med opplæring i debattteknikk som tema i tillegg til saker til behandling.

3. Innspill til Ungdommens distriktspanel
Styret diskuterte flere av punktene i forslaget, og var enige om følgende konklusjoner:

-

-

Flere av tiltakene kan slås sammen, blant dem regional jobbkoordinator og punktene
om å gi ungdomsrådene reel innflytelse og samarbeidet mellom skolene og
næringslivet og rundt digitalisering
Styret er positiv til at 16-åringer kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg, mens
stortingsvalg kan vurderes etter erfaringer

-

Styret sier nei til førerkort for 16-åringer
Punktene 4 og 5 i forslagene tas ut (Statsråd for bærekraft og Nærhet til naturen gjør
distriktene attraktive)
Ole Einar og Rune lager ferdig et forslag som sendes styret for endelig godkjennelse

Forslag til vedtak:
Styreleder og sekretær får fullmakt til å utarbeide et endelig forslag basert på diskusjonen, som
ferdigbehandles på mail.
Vedtak:
Styreleder og sekretær får fullmakt til å utarbeide et endelig forslag basert på diskusjonen, som
ferdigbehandles på mail.
4. Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Tynset 21. januar 2021
Rune Jørgensen

