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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 30.11.2020
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Madeleine Lyseggen Aas, Einar B. Stengrundet,
Ida Skoglund, Simen Lindstad, Frida Nordnes Bækken, Kristian Stengrundet, Nelly
Åkesson, Erik Fjelltveit Nyhuus, Sanna Berg, Ona Buflod Bovollen, Stine Akre og Beathe
Sande
Åpning
Olea ønsket velkommen til møte
Godkjenning av referat fra møte 16.11.2020
Referat fra møte 16.11.2020 ble godkjent
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent.

Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Storvegen 5, Trysil
Telefon: 62 45 77 00

E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: www.trysil.kommune.no
Åpningstider: mandag-fredag kl. 9-15

Bankkontonr.: 6167 05 01328
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

Saksliste:
1.Budsjett Trysil kommune 2021 - Rådmann Jan Sævig orienterte
Rådmannen gikk gjennom forutsetninger for budsjettet og rådmannens forslag til budsjett.
Medlemmene i rådet fikk stille spørsmål
Ungdomsrådet voterte over hvilke tiltak de skal komme med innspill på.
Juniorklubb 9 mot 3 for å kommentere
Kulturskolen enstemmig for å kommentere
Lærerstilling enstemmig for ikke å kommentere
Elevveileder stillinger 10 mot 2 for å kommentere
Helsesykepleier 11 mot 1 for å kommentere
Stillinger barnehage 10 mot 2 for å kommentere
Medlemmene gikk så gjennom hvert av tiltakene og kom med innspill til kommentarer som
ungdomsrådet skulle ha i uttalelse.
Leder og nestleder utarbeidet etter dette følgende uttalelse til budsjett 2021:
Ungdomsrådet ønsker ikke at juniorklubben skal kuttes. Dette var et tiltak ungdomsrådet
jobbet for å få inn i budsjettet 2020. Juniorklubben er en fin sosial arena for 6. og 7.
klassinger i hele kommunen. Klubben gir mulighet til at ungdom fra hele kommunen kan
møtes og bli kjent før dem starter på ungdomsskolen, dette kan være med å gjøre
skolebytte mindre «skummelt». Når ungdommene møtes, skapes relasjoner og de unge
får øve seg på samhandling. Slik sett bidrar juniorklubben også til dannelse.
Juniorklubben er et uorganisert fritidstilbud uten krav til prestasjoner eller resultater.
Tilbudet er inkluderende og åpent for alle. Dette er også et gratis fritidstilbud som betyr at
man kan delta uavhengig av familiens økonomi. Vi håper at tiltaket kan videreføres i
dagens form.
Ungdomsrådet ønsker heller ikke at det skal kuttes i kulturskoletilbudet. Kulturskolen er en
viktig arena for veldig mange barn og unge i kommunen. En arena for opplevelse og
mestring. Kanskje et av de beste fritidstilbudene vi har. Her får barn og unge prøve ut ulike
ting, får opplæring, instruksjon og hjelp til å utfolde seg og utvikle talenter. Kulturskolen er
et viktig alternativ og et supplement til mere fysiske fritidstilbud som eks idrettslag. Det er
viktig med bredde i tilbud slik at det fins noe til alle. Kulturskolen er med å gjøre Trysil til et
godt sted å bo og vokse opp, og bidrar slik sett til å gjøre kommunen attraktiv.
Ungdomsrådet er redd at et kutt på kulturskolen vil medføre at flere barn og unge ikke vil
kunne få tilbud om å delta på kulturskolen på det de måtte ønske. Vi er kjent med at det er
ventelister på noen av tilbudene, og ungdomsrådet mener at det heller bør vurderes å
utvide tilbudet, slik at alle som står på ventelister får plass på det de søker.
Rådmannen foreslår å kutte i elevveileder-stillinger. Det er viktig at barn og unge med
behov for ekstra støtte i skolen får den voksen-ressursen de trenger, men vi ser også at
det er veldig mange voksne i skolen i Trysil sammenlignet med andre kommuner. Rådet
tenker at det kanskje kan være mulig å redusere noe, men ikke fullt så mye som

rådmannen foreslår. Det er som sagt viktig at de som trenger tett oppfølging får det og at
det er nok voksne til å gi det.

Ungdomsrådet er også opptatt av at det skal være nok voksne i barnehagene våre.
Rådmannen foreslår å kutte i bemanningen. Vi har forstått at kommunen fortsatt vil drive i
henhold til norm, men tenker at det vil være enda mere sårbart ved fravær og sykdom. Vi
tenker at unger i barnehagealder spesielt trenger forutsigbarhet. Det er kanskje bedre med
litt overbemanning slik at man kan klare å håndtere noe sykdom uten å måtte leie inn
vikarer. Dette gir er trygghet til unga, som kan forholde seg til de voksne de kjenner,
framfor ulike vikarer.
Ungdomsrådet har i mange år hatt fokus på viktigheten av helsesykepleiere. Vi mener at
det blir feil å kutte to stillinger i denne tjenesten når etterspørselen er så stor. Det vil ut fra
hva vi har forstått bety å halvere tjenesten.
For mange ungdom vil det å kutte i tilbudet kunne få store konsekvenser med hensyn til
den psykiske helsen. Det er viktig å ha tilgjengelige helsesykepleiere. Voksne fagpersoner
med taushetsplikt, bidrar til trygghet for dem som trenger noen. Ikke alle har store nettverk
og noen å dele tankene sine med. Hvis man sliter psykisk, har problemer hjemme eller
med venner, trenger prevensjonsveiledning og andre råd som handler om kropp og helse,
er det viktig å ha noen å snakke med. Alt dette hjelper helsesykepleierne oss med.
I forbindelse med Covid 19 er det ekstra tøft for mange og ungdomsrådet mener at det
derfor blir helt feil å kutte i dette tilbudet nå. Smittevern har redusert fritidstilbud og
ungdoms sosial omgang. Dette har igjen ført til at mange sitter mye hjemme alene og vi er
redd for at dette kan ha bidratt til dårlig psykisk helse. Vi bør derfor heller øke tilbudet og
tilgjengeligheten når det gjelder helsesykepleiere i stedet for å redusere. Vi ønsker
tilgjengelige helsesykepleiere på alle skolene i kommunen, dette gjelder også den
videregående skolen vår.

2. UKM Kommuneoverlege Hanne Rydløv kommer og kan svare på spørsmål
Kommunelegen møtte ungdomsrådet (digitalt) og orienterte om regelverket rundt
arrangement i forbindelse med covid 19.
Ungdomsrådet fikk mulighet til å stille spørsmål.
Ungdomsrådet jobber videre med UKM i neste møte 7. desember.

3. Informasjon fra DT v/Olve Norderhaug og Gudrun Sanaker Lohne om innspill til
sentrumsplan knyttet til en aktivitetspark i sentrum
Gudrun og Olve orienterte ungdomsrådet om destinasjon Trysil sine innspill til
sentrumsplanen. DT har spilt inn behov for større arealer i sentrum som kan utvikles til
aktivitetsområder. Eksempelvis skatepark. Ungdomsrådet var positive til planene og
ønsker å samarbeide videre med DT om dette.
Ungdomsrådet følger opp når sentrumsplanen skal politisk behandles.

4. Eventuelt
- Leder og nestleder har på vegne av ungdomsrådet søkt midler utlyst fra Trysil
outlet til tiltak for barn og unge. Det er søkt med tanke på behov for midler til UKM
arrangement, som vil bli litt annerledes og mer kostnadskrevende i 2021 grunnet
restriksjoner på grunn av covid 19.
-

Ungdomsrådet ble enige om at leder og nestleder skal ta kontakt med lokalavisene i
Trysil og presentere ungdomsrådets innspill til budsjettet. Dette for å få fokus på
innspillene.

-

Olea skal delta på digitalt UFT møte til helga 4.-6..des. Skal jobbes med
handlingsprogram og oppstart av UFT.

Referat er godkjent av leder av ungdomsrådet.

Referent
Beathe Helen Sande
Koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid
Tlf. 47 45 64 99
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket
2020/548.

Sendt til:
Olea Hildrum
Ida Skoglund
Simen Lindstad
Einar Bekkvang
Stengrundet
Madeleine Lyseggen
Aas
Frida Nordnes Bækken
Signe Storsnes
Stine Akre
Erik Fjelltveit Nyhuus
Nelly Åkesson
Sanna Berg
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Stenfloåsen 6
Skredderbakken 33
Setervegen 12
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2422 NYBERGSUND

Liavegen 45
C/O Ole Andre Storsnes,
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Ona Buflod Bovollen
Kristian B Stengrundet
Eksterne kopimottakere:
Malene Ru Xie
Oda Trønnes Hagebakken
Even Eriksen
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Setervegen 12

Storvegen 26
Osensjøen Øst 258
Østre Trysilvegen 2008
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