PROTOKOLL MØTE I UNGDOMSRÅDET 20.11.20
Til stede: Markus, Vebjørn, Marte, Tom Andre, Minda, Sunniva
Andre til stede: Åse, Kristin
Forfall: sekretær for rådet, Jens-Jørgen
Sak 1. Høring
Nye politivedtekter i Folldal
Ungdomsrådet er en høringsinstans som kommunestyret ønsker innspill fra.
Selve høringen:
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib706ef67-da61-475c-b318-871670b59205/politivedtekt-tilhoring-271020.pdf

Saksfremstilling:
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i42e92b2f-db80-41c0-acdb-5a7b54e159a5/saksfremstillingtil-formannskapet-221020-politivedtekt-til-horing.pdf
Vedtak i Formannskapet 22.10.2020:
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i6cb4ae0f-5d56-4894-88cd-26cc0384b723/vedtakformannskapet-221020-politivedtekt-til-horing.pdf
Det ble informert om at høringsfrist er 20.desember. Videre diskuterte vi et par av de mest relevante
områdene i vedtektene. Dersom ungdomsrådet ønsker å komme med skriftlig innspill til
kommunestyret, gir de beskjed til Jens Jørgen som eventuelt bistår dem i arbeidet.

Sak 2. Valg av studieretninger
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/velg_riktig_utdanning

Yrkesfagelevene på videregående ble / er spesielt hardt rammet i fbm nettbasert
undervisning i korona-tida. Praktiske fag er lite egnet til digital undervisning.
Utprøvingsdager har i 2020 utgått pga korona-pandemien.
Generelt kunne ungdommene tenkt seg flere utprøvingsdager, da flere synes det er
vanskelig å velge retning på videregående.
Timer avsatt til studieveiledning, på ungdomstrinnet, brukes delvis til arbeid med
elevbedrifter. Er det en fornuftig prioritering?
Tema tas opp igjen. Da kan eventuelt rådgiver Bente Fossum inviteres til å delta.
Sak 3. Trafikkplan Innlandet
https://innlandetfylke.no/tjenester/samferdsel/nyheter-samferdsel/fremtidens-samferdsel-iinnlandet.18481.aspx
Ordfører orienterte om innspillet og dialogen med ungdomsskole-elev Ingrid Trønnes.
Ungdomsrådet er enig i at gang – og sykkelvei fra sentrum til Krokhaug skal ha førsteprioritet, og de

er opptatt av det uoversiktlige krysset i sentrum, fv 27 / fv 29.
Videre informerte ordfører om skissert prosess, hvor forslag til handlingsplan for fylkesveier kommer
ut på høring våren 2021, med endelig vedtak høsten -21.
Ungdomsrådet har som mål å komme med en høringsuttalelse, og Jens Jørgen bistår dem i arbeidet.

Sak 4. Lokale smittevernregler
https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/
Smittesituasjon per 27.10.20

Vedrørende besøk til Folldal bo- og servicesenter (per 07.10.20)
Ordfører og medarbeider på servicekontoret, Åse, forsøkte å informere rundt spørsmålene
ungdomsrådet kom med.
Ungdommene påpekte at det kan være vanskelig å finne fram i alle de sentrale
retningslinjene, og forstå hva som gjelder og ikke. Åse tar med seg innspillet og ser om det er
mulig å gjøre informasjonen lettere forståelig / tilgengelig.

Sak 5. Info om BUA Folldal
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bua-folldal/

Åse informerte om hensikten med BUA (BarnUngeAktivitet), samarbeidet mellom
kommunen – idrettslaget – frivilligsentralen og hvordan tilbudet er tenkt organisert.
Ungdomsrådet hilser tilbudet velkommen, synes dette er en god ide og gleder seg til å delta
på åpning.
Ungdomsrådet er allerede gode ambassadører for BUA, med fargerike buff!
Sak 6. Høstsamling i ungdomsrådet for Fjellregionen – tema Ungdommens distriktpanel
Ordfører orienterte kort om samlinga på Tynset 27.11.20, og også noe om Ungdommenes
distriktpanel og det oppdraget de har fått fra regjeringen. Leste kjapt gjennom de 15 aktuelle
politiske forslagene, som etter innspill fra ungdom, landet over, skal resultere i 10 konkrete
råd om framtidas distriktspolitikk til regjeringen.
Hvem deltar på Tynset 27.11.20:
Tom Andre (ordner skyss selv og møter oss på Tynset)
Markus (sitter på med Kristin)
Sunniva sjekker om hun kan delta og gir tilbakemelding innen onsdag 25.november
Marte sjekker om hun kan delta og gir tilbakemelding innen onsdag 25.november
Kristin stiller
Jens – Jørgen eller Kristin sender samlet, skriftlig påmelding til Rune Jørgensen i løpet av
onsdag 25.
Informerte også om muligheten for å komme med innspill til Ungdomspanelet digitalt.
Jens Jørgen sender informasjon som har kommet pr e-post til ungdomsrådet.

Sak 7. Deltagelse ungdommens fylkesting
Sunniva vurderer å delta 4.-5.desember, men vet at fristen for påmelding er ute. I tillegg
ønsker hun å ha med seg en fra Folldal, siden hun ikke kjenner noen av de andre
representantene.

Jens Jørgen eller Kristin sjekker nærmere om hva som er mulig.
Jens Jørgen har hatt dialog med Monica Gravdal, rådgiver medvirkning/Koordinator Ungdommens
fylkesting, og Sunniva er orientert.
Siden dette var siste møte før jul, ble det servert juletallerken.
Referent Kristin L

