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REFERAT MØTE I UNGDOMSRÅDET 18.11.21  

Sak 19/21 Presentasjon av nye medlemmer 

Alle medlemmene presenterte seg. 

Sak 20/21 Orientering om ungdomsrådets oppgaver 

Morten B. Often orienterte om hvordan ungdomsrådet arbeider og hva som er 
hovedoppgavene til rådet. 

Sak 21/21 Valg og konstituering 

Hva  Navn    Skole 

Leder  Halvor Dølmo   NØVGS 

Nestleder Johan E. Hauge  Tynset ungdomsskole 

Medlem  Bertine Tønder Nilsskog Tynset ungdomsskole 

Medlem  Gøril Estensgård  Kvikne skole og bhg 

Medlem  Emil Meås   Kvikne skole og bhg 
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Sak 22/21 Budsjett 2021 

Morten B. Often orienterte om budsjettarbeidet i Tynset kommune. Ungdomsrådet får 
formannskapets vedtak til uttalelse. Ungdomsrådet fulgte deretter deler av budsjettmøtet for 
formannskap og administrasjon. 

Sak 23/21 Orientering om Ungdomsrådet for Fjellregionen  

Ungdomsrådet for Fjellregionen gjennomfører samling for alle ungdomsråd onsdag 1.des kl 
0830 i Kompetansesenteret. Ungdomsrådet i Tynset kommune møter. 

Sak 24/21 Saker som må prioriteres 

Møte med ungdomsrådet for Fjellregionen og høring budsjett. 

Sak 25/21 Møteplan for 2021-2022 

  

Dag Kl.slett Hvor Merknad 

Onsdag 1.des Kl 0830-1245 Kompetansesenteret Møte med Ungdomsrådet for 
Fjellregionen 

Onsdag 15.des Kl 0900-1000 Kommunestyresalen 
(9.etg Tynset rådhus) 

Kvikne deltar via Teams 

Torsdag 
27.januar 

Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne deltar via Teams 

Torsdag 3.mars Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne deltar via Teams 

Torsdag 
31.mars 

Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne deltar via Teams 

Onsdag 27.april Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne møter på Tynset 

Onsdag 25.mai Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne deltar via Teams 

Torsdag 16.juni Kl 0900-1030 Formannskapssalen Kvikne møter på Tynset 

 

 
Sak 26/21 Kommunedelplan Tynset by 
Kristin Aasen innledet med bakgrunnen for arbeidet. Se egen presentasjon. 
 
Kristin ønsker at ungdomsrådet kommer med innspill til hva ungdommen ønsker at 
kommunedelplan for Tynset by skal handle om. Hvilken utvikling ønsker dere og hvor? 
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Spm som diskuteres 

1. Hva skal til for å beholde og skape det gode liv i Tynset? 
a. Hva er bra med Tynsetbyen? 

i. Mange idrettsbaner og idrettshaller. 
ii. God plass i sentrum 

iii. Mange gangveier og turområder. 
iv. Ok tilbud med butikker – mangfold. 
v. Mange aktiviteter de kan være med på, hele året. Tilrettelagt for 

aktiviteter for barn. 
vi. Godt tilbud til å ha så få innbyggere. 

b. Hva savner du på Tynsetbyen? 
i. Lite grønt liv og flere parker. 

ii. Gågater. Lys i sentrum. 
iii. Trafikk bør styres utenfor sentrum, gående må få mer plass i sentrum. 

Tydeligere overganger og ganglinjer. 
iv. Møteplass for unge (sosiale plasser), både sommer og vinter (med enkle 

fasiliteter). 
v. Satsing på solceller, miljøsatsing. Viktig å satse på bærekraft. 

vi. Tilrettelegging for parkering av sykler. 
 

2. Hvordan skal vi skape trivsel og attraktivitet i Tynset? 
a. Hva kan vi gjøre for at det skal være hyggeligere å oppholde seg/bruke 

sentrum, for alle aldersgrupper? 
i. Samle sentrum mer. Området rundt Domus er ikke en del av selve 

sentrum. Opplevelse av et delt sentrum. 
ii. Grønnere liv, mindre trafikk. 

iii. Skatepark/anlegg som kan brukes hele året. Sittegrupper. 
iv. Egen gågate. 
v. Flere fritids- og helgeaktiviteter. 

b. Hva skal til for at du ville tenke å bosette deg på Tynset som voksen? 
i. Må være noen jobber som er interessante. 

ii. Mulig å kunne bo uten å ha bil. 
iii. Aktiviteter for barn. 
iv. Økt eiendomstilbud. 
v. Trygge gang og sykkelstier. 

vi. Arbeidsplasser som gjør at man kan jobbe med ting i byene fra Tynset. 
vii. Bærekraftig landbruk og kortreist mat. Utvikle og utnytte bærekraftig 

teknologi. 
viii. Bra oppvekststed. God oppvekst for barn gjør at de ønsker å komme 

tilbake som voksne. 
ix. Mer bærekraftsrelatert utvikling. 
x. Grønt liv. 

xi. Mange områder som ikke blir brukt, som kunne ha blitt brukt av 
ungdommen. 

xii. Pusse opp bygninger som ikke er i bruk i sentrum. 
 

3. Hvordan påvirker spm. 1 og 2 arealutnyttelsen i Tynset? 
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a. Ønsker å ha park i Tronstua. Vdg skole og skoleområdet er i nærheten. 
Utleiebua bør være på Tronstuatomta. Bruke området til aktiviteter som krever 
plass. Gjerne aktiviteter som passer for flere aldersgrupper. Tenker på området 
som en del av sentrum. Må gjøres attraktivt, slik at ungdommen har et sted å 
være utenfor sentrum.  

b. Torget utenfor rådhuset er mulig å bruke. Nå er situasjonen slik at en del 
ungdom får høre at de bråker i sentrum og at de må fjerne seg. Pr i dag tenker 
ikke ungdommen at kulturhuset er «juvelen» i sentrum. Hvordan kan vi endre 
dette?  

c. En form for studentblokk hadde vært interessant. Fokus på miljø. Internat i 
tilknytning til skola (vdg) er spennende, slik som Storsteigen har.  

d. Tenke mer i retning av sosiale medier som ungdommen bruker. Gi ungdommen 
ansvar for distribusjon av informasjon på sine plattformer. 

e. Tilgjengelige rom/arealer for de som har behov for å sitte å jobbe med lekser i 
for eksempel 30 min.  
 

4. Hvordan skal vi ivareta bærekraft og klimahensyn i videre utvikling av Tynsetbyen? 
a. Besvart i de andre spørsmålene. 

 
5. Anbefaler at ungdommen bruker kommunens hjemmeside ift informasjon om 

planarbeid. Se link: Kommunedelplaner - Hovedportal (tynset.kommune.no) 
Alle fikk utdelt innspillene som har kommet inn tidligere i prosessen (idemyldring 
gjennomført av Ungt entreprenørskap). 

 
Med hilsen 
 
 
Morten B. Often 
Ass. kommunedirektør 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

https://www.tynset.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-deling/planer/kommunedelplaner/

