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MØTEREFERAT DE UNGES RÅD 3.MARS 2020  

Sak 8 19/20 Samling for Fjellnettverket 

Ingen har meldt seg på foreløpig. Representanter fra Tynset ungdomsskole vurderer 

deltakelse. Siste frist for påmelding er torsdag 5.mars. Informasjon sendes til Morten B. 

Often. 

Sak 9 19/20 Saker som pågår i Tynset kommune 

Morten B. Often orienterte om at det snart vil starte en prosess med utvikling av 

handelstorget. DUR ønsker å engasjere seg. Er spesielt opptatt av tilgang på wifi for å skape 

møteplasser for barn og unge. 

Sak 10 19/20 Orientering fra medlem i ungdommens fylkesting (UFT) 

Hedda Røe Johansen orienterte: 

Nytt fylke gir nye forutsetninger for UFT. Hedda er valgt inn for Tynset kommune. Har 

behov for at en person til blir valgt. Medlemmene i DUR vurderer mulig deltakelse i UFT. 

Morten følger opp til våren. 

Ungdomsrådene bør gi innspill nå i starten ved byggingen av Innlandet. UFT kan dele ut 

midler til gode tiltak som igangsettes av ungdomsrådene. Hedda anbefaler medlemmene i 

DUR om å være med på dette. 2 helgemøter i året som utgangspunkt, Hamar eller 

Lillehammer. For å melde inn saker kan DUR henvende seg til leder av UFT eller lokal 

representant (Hedda). 
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Sak 11 19/20 Folkehelse 

Ungdommens innspill: 

 Bli med på fysiske aktiviteter. Godt utvalg i Tynset. 

 Snakk med andre om egen helse. 

 Helsesøstertilbudet fungerer greit. Vdg ønsker økt tilgjengelighet på helsesøster. 

Tynset ungdomsskole ønsker det samme. Kvikne er fornøyd med tilbudet. Noen 

opplever for stor terskel for å komme til helsesøster. 

 Må snakke mer om psykisk helse og livsmestring. Ungdommen ønsker at dette tas 

opp på skola. Ungdommene er usikre på hva de skal gjøre når noen kommer med 

spørsmål om psykisk helse. 

Sak 12 19/20 Framtidige utfordringer i Tynset-samfunnet 

Ungdommen er opptatt av at det må være en grunn til å bosette seg i Tynset kommune. 

Viktig å ha en attraktiv utdanning og ulike møteplasser. Mange ungdommer ønsker å flytte 

tilbake etter en periode med utdanning/jobb andre steder. Det er viktig med gode 

kollektivtilbud og at linjetilbud og fagtilbud opprettholdes på videregående skole. 

 
 

 

 

 

Med hilsen 
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