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MØTEREFERAT DE UNGES RÅD 26.02.19  
  

Sak 7 18/19 Informasjon fra ordfører 

Ønsker innspill fra DUR på hva som er viktig for ungdommen. Eksempel på områder som 

DUR kan engasjere seg i: 

 Møteplasser ute, for eksempel Tynset torg. 

 Wifi-punkter på viktige møteplasser for ungdom. 

 Hvordan kan disse områdene brukes av unge: Tynset torg, området ved gamle 

Tronstua barnehage, aktivitetsområde ved Tjønnmosenteret 

 

Planer DUR kan engasjere seg i: 

 Folkehelse 

 Klima- og energiplan 

 Kultur- og idrettsplan 

 Integreringsplan 

 

Det er viktig at det er god dialog mellom DUR og politikerne, slik at DUR får gitt innspill på 

de sakene som engasjerer ungdom. DUR kan stille spørsmål om det de er opptatt av. 

 

Saker som ble diskutert: 

 Temadag for elevrådene på barneskolen: Tegne Tynset sentrum (avklares i neste møte 

i DUR). 

 Areal ved Tufteparken ved ungdomsskola. 

 Nettsted for utleie av hybler. 

 Ha annerledes-dager for å inkludere nye innflyttere/flyktninger. Vi må være 

interesserte i å tenke hva flyktningene har behov for. 
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Sak 8 18/19 Informasjon fra Ungdommens Fylkesting ved Johanne Dalsbø  

Se vedlagt presentasjon. 

De som er interessert i arbeidet i UFT kan delta som observatør på vårmøtet (3. til 5. mai).  

 

Sak 9 18/19 Vårmøte i ungdomsrådet for Fjellregionen  

Se eget vedlegg.  

Enighet om at alle deltar på vårmøtet (fredag 22.mars kl 0900-1245, på Kompetansesenteret) 

 

Sak 10 18/19  

DUR drøfter framtidige saker som de bør engasjere seg i : 

 Gode innspill fra ordfører. Innspillene vurderes på neste møte for DUR som er tirsdag 

26.mars. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Morten B. Often 

ass.rådmann 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


