Til ungdomsrådene i Fjellregionen,
Ungdommens Fylkesting i Innlandet
og Ungdommens Fylkesting i Trøndelag
Dato:

08.11. 2021

Arkiv:A-2021/U-råd

Jrn: 10282

Invitasjon til samling i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Ungdomsrådet for Fjellregionen inviterer med dette til samling onsdag 1. desember 2021 kl 08.3012.45 med lunsj inkludert i Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset, i tråd med varsel til de fleste
av dere 1. oktober.
I tillegg til sakene som skal behandles (se under), vil sommerjobber og debatt-teknikk være
dagens tema. Statsforvalter i Innlandet og tidligere justisminister Knut Storberget vil delta med
råd og vink til ungdommene, og det vil bli gjennomført øvelser.
Ungdomsrådene i Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal inviteres til denne samlingen.
Alle ungdomsrådene kan i utgangspunktet delta med så mange representanter de ønsker, og
voksenkontaktene til ungdomsrådene i kommunene og ordførerne er også hjertelig velkomne og bes
forberede seg på å gi en kort orientering om sommerjobber for ungdom i sine kommuner.
Ungdommens Fylkesting Innlandet og Ungdommens Fylkesting Trøndelag inviteres også til å delta.
Av hensyn til bestilling av lunsj, må påmelding sendes sekretær Rune Jørgensen senest
torsdag 25. november kl 12.00 på mail til rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller på telefon
95110577. Han har for øvrig sin siste arbeidsdag i regionrådet denne dagen, og det blir leder og
nestleder, Os-ordfører Runa Finborud og Folldal-ordfører Kristin Langtjernet, som bistår under
gjennomføringen av samlingen.
Kjøreplan:
Kl 08.30-09.15 Behandling av saker
Kl 09.15.09.45 Sommerjobber for ungdom - orientering v/Hege Hoel i Tynset kommune og
voksenkontaktene i de andre kommunene
Kl 09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-12.00 Debatt-teknikk v/statsforvalter Knut Storberget
Kl 12.00-12.45 Lunsj
Saker til behandling:
1. Rapport om arbeidet siden høstmøtet 2020
Leder Ole Einar Dalen vil kommentere skriftlig rapport om arbeidet som er gjennomført i forhold
til styrets vedtatte handlingsplan etter høstmøtet i 2020.
Den skriftlige rapporten er gjengitt bakerst i dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
2. Valg av styre
Vedtektene til Ungdomsrådet for Fjellregionen sier at styret skal bestå av leder og nesteleder,
men er ikke til hinder for at flere kan velges inn i styret.
På vårmøtet i 2020 var vi så heldige å ha fire kandidater som ønsket plass i styret, og
følgende ble vedtatt:
Ole Einar Dalen velges til leder og Jørgen Langbakkhei til nestleder fram til vårmøtet
2021 med Nour Hubous og Ronja Svendsen som styremedlemmer.

Alle styremedlemmene signaliserte tidligere i år at de kunne ta gjenvalg på vårmøtet, som ikke
ble gjennomført på grunn av koronapandemien.
Styremedlemmene må nå enten bekrefte at dette står ved lag, eller om det må velges nye
medlemmer til styret.
Siden Ungdomsrådet for Fjellregionen ikke har valgkomite, må valget skje uten et forslag fra
en valgkomite.
Sekretæren foreslår uansett at valget gjelder fram til vårmøtet 2022, slik at normal
framgangsmåte kan følges etter dette.
Forslag til vedtak:
……………..velges til leder og ……………..til nestleder fram til vårmøtet 2022
med…………..som styremedlem(mer).
3. Orienteringer om status og viktige saker i ungdomsrådene i kommunene og for
Ungdommens Fylkesting (UFT) i Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner
Ungdomsrådene i kommunene oppfordres til å forberede orienteringer om status og viktige
saker de er opptatt av og arbeider med.
Det samme gjelder for UFT, der det er varslet at Jørgen Langbakkhei representerer UFT i
Innlandet.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
4. Eventuelt
Deltakerne står fritt til å ta opp saker de ønsker.
Dersom ungdomsrådene i kommunene har saker de ønsker å ta opp under eventuelt, er det fint om
sekretær Rune Jørgensen får beskjed på tlf 95110577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vi håper på mange deltakere og ønsker vel møtt til en spennende dag!

Med vennlig hilsen
Ole Einar Dalen (leder)
Ungdomsrådet for Fjellregionen

Rune Jørgensen(regionrådgiver)/sekretær

Rapport fra styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen
-perioden fra høstmøte 27.november 2020 til 1. desember 2021
Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen har siden høstmøtet 27. november 2020 hatt fire styremøter,
avgitt tre høringsuttalelser og vært aktive både i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen og på
en rekke andre arenaer.
På høstmøtet orienterte det regjeringsoppnevnte Ungdommens Distriktspanel om sitt arbeid med å gi
10 gode råd til regjeringen og viktige tiltak for ungdommen, som ble diskutert.
Styret fulgte opp dette i sitt møte 2. januar, og leverte etter dette et innspill til panelet, som i stor grad
fulgte opp dette i sine endelige forslag til regjeringen.
Dette og andre innspill fra Ungdomsrådet for Fjellregionen kan leses på nettsiden
https://fjellregionen.no/ungdomsradet-pagaende-arbeid
På sitt neste møte 6. april behandlet styret blant annet et innspill til Handlingsplanen til Regionrådet for
Fjellregionen med fokus på landbrukspolitikken, ungdomsmedvirkning og rekruttering og tilflytting.
Flere av forslagene ble ivaretatt under regionrådets behandling av handlingsplanen, men må følges
opp siden Regionrådet for Fjellregionen nå avvikles og erstattes av Interkommunalt politisk råd for
Nord-Østerdal. Det er ikke avgjort om og hvordan ungdomsrådet kan delta i arbeidet i den nye
organisasjonen, som skal være i drift fra nyttår og overtar ansvaret for sekretariatet til ungdomsrådet.
På det samme møtet ble også vårmøte 7. mai detaljplanlagt, men dette måtte avlyses på grunn av
koronapandemien.
På møtet 19. august behandlet styret blant annet en høringsuttalelse om tilbudsstrukturen ved de
videregående skolene.
Både styret i ungdomsrådet og arbeidsutvalget i regionrådet ba blant annet om at alle dagens tilbud
ved Nord-Østerdal og Storsteigen videregående skoler utlyses for skoleåret 2022-2023, og at det ble
vurdert om denne utlysningen skulle gjelde i to år.
Begge understreket også at det er nødvendig å fortsette og utvikle samarbeidet med Trøndelag om
Røros videregående skole, som også er viktig for ungdommen i hele Fjellregionen.
Fylkestinget i Innlandet lyttet til innspillet om utlysninger av tilbud, men bare for ett år.
På møtet 15. september behandlet styret blant annet en høringsuttalelse om Ung kultur i innlandet, og
hadde en rekke innspill som altså kan leses på nettsiden. Både kultursjefene i regionen og
arbeidsutvalget i regionrådet har støttet disse synspunktene i sine egne innspill til fylkeskommunen.
På alle styremøtene er det orientert om status i forhold til handlingsplanen for 2020/2021, som styret
vedtok i oktober 2020 og må fornye etter dagens samling for de kommende årene.
Her er en status-gjennomgang:
-«Fjellungdom i klimaskiftet» gjennomføres i tråd med prosjektplan
Status: Prosjektplanen følges med noen koronavrier for entreprenørskapsarbeidet i skolene,
klimatoppmøte for alle 1. klassingene med transport som tema nå i oktober og planlegging av
Skapende Ungdomsmesse (SUM) på Røros på nyåret.
-Styret leverer innspill til UE Innlandet om Skapende Ungdomsmesse 2021
Status: Innspill levert både til arbeidet med messen i 2021, som ble gjennomført med koronavri og
skolemesterskap, og til SUM 2022.
-Styret deltar på møte med distrikts- og digitaliseringsministeren på Tynset 29. oktober med
høyskoleutdanning og entreprenørskapsarbeidet i skolene/Fjellungdom i klimaskiftet som tema
Status: Ole Einar Dalen skulle delta, men møtet ble avlyst på grunn av pandemien.
-Høstmøte gjennomføres fredag 27. november med det regjeringsoppnevnte Ungdommens
distriktspanel som gjester for innspill til ny distriktspolitikk
Status: Møtet ble gjennomført høsten 2020 med gjester og fulgt opp av styret som beskrevet
tidligere i denne rapporten.

-Klimaarbeidet utvides med følgende:
o Dagligvarebransjen inviteres til styremøte for dialog om videre arbeid med
matsvinn
o Tynset kommune inviteres til styremøte for dialog om bedre tilrettelegging for å
bruke sykler
o Styret deltar aktivt i regionrådets arbeid med strategi og tiltak for å gjennomføre
FNs bærekraftsmål gjennom deltakelse på møter
Status: Fellesmøte med DUR på Tynset gjennomført 17. mars med deltakelse fra Ole Einar Dalen,
Jørgen Langbakkhei, Nour Hubous og Rune Jørgensen.
Tre representanter fra dagligvarebransjen (Coop Extra og Rema 1000) deltok, dialog om mange
temaer med direkte innspill til alle. Enighet om at det er viktig å fortsette dialog om dette, og at ved
senere anledning kan også restauranter/kafeer inviteres.
Orientering og dialog om sykler og trafikksikkerhet hadde fokus på tiltak i Tynset, og kommunen fikk
med seg en rekke forslag både om sykkelstier og parkeringsmuligheter flere steder – også med
mulighet for å lade elsykler.
Styret må diskutere videre oppfølging av dette i tiden som kommer.
-Styret deltar aktivt på møter om Kollektviltilbudet i regionrådet og på andre arenaer
Status: Ronja Svendsen deltok på møte om jernbanetilbudet 20. oktober (før høstmøtet) 2020 på
Røros. Innspill til «Smart transport i distriktene», et prosjekt der Folldal kommune, Innlandet
fylkeskommune og SINTEF deltar, fikk mange innspill under klimatoppmøtet for ungdom nå i høst.
Sekretæren har fulgt opp dette i mange sammenhenger, blant annet i arbeidet med mobilitetsstrategi i
Innlandet fylkeskommune. Det busstilbudet som faktisk finnes er utsatt på grunn av for lite penger i
fylkeskommunen, og dette må det fortsatt arbeides med.
Det blir et bedre togtilbud mellom Hamar og Røros og Trondheim og Røros fra 12. desember 2021.
-Styret ber om å bli involvert i arbeidet med «Smart transport i distriktene», der Folldal kommune og
Innlandstrafikk deltar sammen med SINTEF
Status: Dette ble altså tema under klimatoppmøtet, og må følges opp i det videre arbeidet.
-Opplæring i debatt-teknikk gjennomføres på høst- eller vårmøte – tema for vårmøte og dato
fastsettes i god tid
Status: Gjennomføres på dagens samling med hjelp av statsforvalter Knut Storberget.
-Forslag til oppdaterte nye vedtekter legges fram på vårmøte etter behandling i styret
Status: Dette er ikke gjort, og må tilpasses hvordan Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal vil
sørge for ungdomsmedvirkning og deltakelse fra ungdomsrådet. Dette må følges opp gjennom
vinteren sammen med innspill til handlingsprogrammet rådet skal vedta og jobbe ut fra.

Tynset 8. november 2021
Ole Einar Dalen (styreleder), Jørgen Langbakkhei (nestleder), Nour Hubous og Ronja Svendsen.
Rune Jørgensen (sekretær)

