Referat fra høstmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen 2019
18. oktober, Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
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1. Rapport om arbeidet siden høstmøtet 2018
Leder Hedda Johansen orienterte om rapporten fra styret som var sendt ut på forhånd.
Maiken K. Andersen orienterte om arbeidet i UFT Hedmark og at det blant annet er noe uklart
hvordan arbeidet blir organisert når Innlandet fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
2. Orientering og dialog med flerkulturelt råd i Hedmark og status for arbeidet med
inkluderingsprosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle» på Tynset
Prosjektleder Sergio Chavez og Rune Jørgensen orienterte om arbeidet med inkludering i
Tynset Idrettsforening gjennom «Sammen om rett aktivitet for alle». Prosjektet har oppnådd
bedre resultater enn forventet, og blant annet har 70 unge fått hjelp til å søke Tynset kommune
om aktivitetskort, en rekke aktivitetstilbud er testet ut og aktiviteter er presentert gjennom
«åpen dag» både i 2018 og 2019. I øyeblikket følger prosjektleder opp 34 unge spesielt.
Presentasjon kan fås ved kontakt med administrasjonen.

Leder av flerkulturelt råd og fylkesvaraordfører Gunn Randi Fjæstad i Hedmark fylkeskommune
orienterte om det flerkulturelle rådets arbeid, og hennes presentasjon kan også fås ved kontakt
med administrasjonen.
Hun utfordret i tillegg møtedeltakerne til å reflektere over flere problemstillinger, og stikkord fra
refleksjonene er gjengitt under.
Hva tenker du på når begrepene mangfold og inkludering benyttes?
- Å møte forskjellige og nye kulturer
- Barnas verdensdager på Tynset med en rekke aktiviteter som indisk dans, afrikansk kaffe
og mat fra andre land
Lærdom (voksenopplæring, kulturer, holdninger til mennesker)
- Tidlig lærdom om andre kulturer
- Ikke ha fordommer – få være en del av samfunnet uansett
- Alle skal bli med
- Berikelse for samfunnet
- Akseptere forskjellige kulturer
- Gi meg alt av nye opplevelser og nye mennesker
- Vi blir ensfarget uten flere kulturer
Er det mangfold i ungdomsrådene og fokus på å få med flere?
- Spennende spørsmål som vi bør reflektere mer over
- Vi bør ha større fokus på mangfold
- Vi vil ha med flere med samisk bakgrunn i Røros
- Ungdommens Hus i Rendalen er viktig for alle uansett hvor de opprinnelig kommer fra og
bakgrunn
- Tolga rekrutterer fra ungdomsskolen og Tolga og Vingelen er FN-skoler (en ide for flere)
Hvilke utfordringer og muligheter ser dere i forhold til det flerkulturelle?
- Fordommer er en utfordring og arrangementer som Barnas verdensdager en mulighet
- Vi trenger å lære oss å gi slipp på fordommer
- Arbeidet med å gi kunnskap bør starte i barnehagene
Konklusjon:
Ungdomsrådene tar med seg informasjonen og innspillene og vurderer om det er tiltak
de bør arbeide for/gjennomføre i egen kommune.
3. Kulturkort/aktivitetskort
Rune Jørgensen orienterte om hva som er gjort etter at det på vårmøtet ble lovt å sette fokus
på aktivitetskort/kulturkort i kommunene for å se om det er mulig å finne felles og bedre
løsninger.
Kartleggingen av hvilke ordninger som finnes og muligheter for videre arbeid krever litt mer
arbeid, men deltakerne ble utfordret til å si noe om hva som er viktig å ha med om det kan
etableres bedre ordningerFølgende framkom:
-

Rabatt i Hammran
Alle arrangementer det koster penger å være med på
Rabatt i Hummelfjell
Fritidsklubb
Rabatt på forestillinger i Storstuggu
Rabatt på idrett
Rabatt Renåfjellet
Rabatt til sportsarrangementer
Åpner opp for flere arrangementer – gjør det mindre skambelagt

Det ble også pekt på at det er til dels svært ulike priser på aktiviteter i kommunene, som
det kanskje kan gjøres noe med. Det ble blant annet nevnt at det skal koste langt mer
å delta på fotballaktiviteter i Tynset enn andre steder.

Rune Jørgensen lovte å gjøre undersøkelser også i forhold til dette før styret ta stilling til det
videre arbeidet.
Konklusjon:
Det arbeides videre med kartlegging og styret tar stilling til framdrift.

4.

Valg av styre
Hedda Johansen og Karoline S. Jordet ble valgt som leder og nestleder på høstmøtet 5.
oktober 2018.
Ingen nye kandidater har meldt seg for å ta verv.
Styret hadde opprinnelig et forslag om å utvide styret fra to til fire medlemmer, men besluttet på
siste møte at dette bør utsettes i påvente av at det skal bli enklere å få kandidater til å stille til
valg og at ikke alle kommunene har gode nok rutiner for aktivitetene i sine råd.
Alle ble oppfordret til å vurdere om kandidater ved neste valg.

Vedtak:
Hedda Johansen og Karoline S. Jordet gjenvelges som leder og nestleder for ett år.

5. Arbeidet framover
Klima og integrering er hovedstikkordene for arbeidet styret har prioritert så langt, og dette vil
fortsette sammen med arbeidet kulturkort/aktivitetskort.
Røros kommune har meldt seg ut av Regionrådet for Fjellregionen, men har bestemt at de vil
være med i arbeidet med «Fjellungdommen i klimaskiftet» og har bevilget penger til det de tre
neste årene.
Rune Jørgensen opplyste at dette arbeidet derfor går som planlagt, og oppfordret
ungdomsrådet i Røros til å avklare om de vil være med i arbeidet i Ungdomsrådet for
Fjellregionen framover. Invitasjoner vil bli sendt om det ikke blir bestemt noe annet.
Vedtak:
Styret får fullmakt til å godkjenne handlingsplan for 2019/2020.
6. Eventuelt
Ungdomsrådene i Tolga, Os og Røros opplyste at de har penger som rådet selv disponerer til
tiltak, mens situasjonen i de andre kommunene er noe uklar.
Rune Jørgensen undersøker dette nærmere og tar det med i dokumentet som det arbeides med
i forhold til kulturkort/aktivitetskort.
Ungdomsrådene informerte om at de stort sett er i gang etter sommerferien uten at det så langt
er lagt mange planer om hva det skal arbeides med.

