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REFERAT MØTE I UNGDOMSRÅDET 08.03.22

Sak 1 Sommerjobber og sommeraktiviteter, informasjon og drøfting
Hege ga informasjon om bevilgning og organisering




Kommunestyret har bevilget 400 000 til sommerjobber 2022
Prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge» har bevilget 200 000
Dette til sammen betyr at vi kan tilby 30 sommerjobber til ungdommer i
alderen 15-18 år i 3 uker hver
 Jobbene tilbys til ungdommer som ikke tidligere har arbeidserfaring

Drøfting: Målgruppe, søknadsprosess, hvordan gi informasjon


Ungdomsrådet vil bidra aktivt med å dele utlysningen gjennom sine
kanaler og fremsnakke jobbene og er enige om målgruppe.
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Informasjon ut ang søknad, Instagram, Snap, avis. DUR blir med og sprer
informasjon, lage et innslag m.m. Gøril, Bertine og Thea hovedansvar.

Sommeraktivitet:


Ønske om skyss muligheter for Kvikne og evt. aktiviteter der.

Sak 2 Møteplass for ungdom, informasjon fra befaring.
 Medlemmer har vært på befaring til de nye lokalene for e-sport på Holmen
og hadde gode tilbakemeldinger. Sergio informerte.
 Behovet er der for et fast sted, egent kjøkken, sofaer, tv, et sted å henge og
/eller mellom-lade. Lavterskel møtested for ungdom er sterkt ønsket.

Sak 3 Fjellfri/pride, informasjon fra Halvor
-

Representant fra ungdomsgruppa i arbeidsgruppa i Fjellfri/pride blir
Nadia.

Sak 4 Eventuelt saker,
-

Sergio fra Kultur innhenter ungdomsrådets innspill til plassering av
dagsturhytte.

Sak 5 Informasjon om høring reguleringsplan Savalen
I sammenheng med pågående planarbeid for kommunedelplanen for Savalen
ønsker PGB ved Einar Skadberg å gjennomføre et medvirkningsmøte med de
unges råd i både Tynset og Alvdal kommune. Saken blir tatt opp på neste møte.
Alvdal ungdomsråd blir invitert.
Sak 6 Innlegg til kommunens FB side.
Saken blir tatt opp på nytt i et senere møte.
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