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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 09.11.2021
Til stede: Olea Hildrum, Einar B. Stengrundet, Simen Lindstad, Kristian Stengrundet, Ona
Buflod Bovollen, Sanna Berg, Malene Xie, Sara Blixt, Samuel Lutnæs, Jo Magnus
Solvang, Åsmund Kristiansen, Thea Haugen, Stine Akre og Beathe Sande.
Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea ønsket velkommen og åpnet møte.
Godkjenning av referat fra opplæringsdag 21.10.2021
Referat fra opplæringsdag 21.10.2021 ble godkjent
Godkjenning av innkalling
Innkalling 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.: 1813 45 96011
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

Saksliste
1. Saker til behandling i hovedutvalg og kommunestyre
Ungdomsrådet gikk gjennom sakene som skal til behandling i hovedutvalgene og
kommunestyremøte i november.
Rådet drøftet følgende saker:
PS 2021/33 Gratis måltid i den kommunale grunnskolen i Trysil
Ungdomsrådet ønsker at det skal innføres en ordning med gratis måltid i
grunnskolen. Rådet foreslår at det i første omgang gjøres et pilotprosjekt på Jordet
skole som kan evalueres før en utvidelse til de andre skolene vurderes.
I forbindelse med at det foreslås at det skal utarbeides rutiner for måltidsituasjonen i
grunnskolen mener ungdomsrådet at det er viktig at elevrådene blir høringsinstans
for disse rutinene.
Einar møter i kommunestyre for å presentere innspill om han har mulighet. Dersom
han ikke kan legger Stine det fram på vegne av rådet.
PS 2021/38 Opprettelse av søknad om midler til utstyrsordning BUA
Ungdomsrådet ønsker at Trysil kommune skal få en BUA ordning og at det derfor
bør søkes om midler. En slik ordning vil kunne bidra til at mange barn og unge får
mulighet til å prøve ulike aktiviteter. Trysil har mange barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier og en BUA ordning bidrar til at mange av disse får tilgang på
aktivitets-utstyr helt gratis. Flere får mulighet til å komme ut og være i aktivitet.

PS 2021/39 Opprettelse av styringsgruppe til Frivillighetens år 2022 i Trysil
Ungdomsrådet ønsker at styringsgruppen også skal tenke på barn og unge om og
når det evt søkes midler til aktiviteter dette året. Dersom styringsgruppen får saker
med som berører barn og unge kan ungdomsrådet være høringsinstans.

Endring av oppholdstid som grunnlag for brukerbetaling for SFO
Noen av medlemmene mente at økning i pris for kjøp av ekstra dag på SFO var
høy. Ungdomsrådet ønsker likevel ikke å komme med noen uttalelse vedrørende
dette.
PS 2021/19 Tilstandsrapportering fra barnevernet 2021
Ungdomsrådet har ingen innspill til saken, men ønsker å invitere leder fra
barneverntjenesten til et møte for å informere om tjenesten.
PS 2021/22 Trysil kommunes frivillighetspris 2021
Rådet hadde ingen innspill til saken, men vil neste høst vurdere om det kan være
aktuelt å foreslå kandidat.

Budsjett 2022
Ungdomsrådet gikk gjennom kommunedirektørens salderingstiltak for budsjett 2022
Ungdomsrådet er generelt det er problematisk å kutte i tilbud som rammer barn og
unge.
Rådet vil be om at kommunestyret ikke vedtar salderingstiltak hvor det foreslås å
redusere bemanning på skolene, dette gjelder både elevveiledere og lærere. Det
samme gjelder det foreslåtte tiltaket om å kutte 100% stilling innenfor kultur. Dette
kuttet vil kunne ramme både kulturskole, junior/ungdomsklubb og bibliotek. Tiltak
som vil bidra til å redusere aktivitetstilbud til barn og unge. Viktige tilbud.
Ungdomsrådet vil heller be kommunestyret om å øke rammen for kulturskolen slik
at alle barn og unge som ønsker å gå på kulturskolen kan få tilbud om det.
Ungdomsrådet syns det er vanskelig å vurdere eventuell nedleggelse av Vestre
Trysil oppvekstsenter. Rådet ser utfordringer med at mange får lang reisevei, og ser
at det kan bli utfordrende for familier som for eksempel jobber i Elverum om de ikke
kan ha barna i barnehagen i vestre. Rådet mener at det fortsatt er grunnlag for
skole og barnehage og mener det er for tidlig å legge ned og vil derfor be
kommunestyret om ikke å prioritere tiltaket.
Ungdomsrådet gikk også gjennom kommunedirektørens liste over ikke-prioriterte
tiltak.
Rådet vil be kommunestyret om å prioritere midler til BUA ordning jfr de samme
argumenter som ungdomsrådet kom med i sak som skal behandles i hovedutvalg
for oppvekst og kultur 16. november.
De vil også at det prioriteres midler til
Sommerskole, stolpejakt og utvidelse av kinosjef-stilling slik at det kan blir mer
aktivitet og tilbud i kulturhuset.
Av tiltak i investeringsbudsjettet støtter ungdomsrådet at det satses videre på midler
til Sentrumsprosjektet som kan bidra til å skape aktivitets og møteplasser i sentrum.
Olea får hjelp av Beathe til å skrive innspill til budsjettsak. Forslag til innspill legges
på gruppe-siden rådet har på FB slik at alle kan komme med evt kommentarer
innspill før det sendes til formannskapet som har møte 30. november.

2. Get out Trysil 2021
Ungdomsrådet arrangerer Get out Trysil lørdag 4. desember. Det blir
kanonballturnering for 5.-7. klasse og volleyballturnering for 8.klasse til 3.klasse på
vgs.
Etter turnering blir det julegrøt og kino i kulturhuset.









Oppgavefordeling
Turneringsoppsett volleyball og kanonball og utstyr - Sara
Dommere kanonball – Simen og Kristian
Dommer volleyball – Åsmund og Jo Magnus
Konferansier/informasjon - Einar
Grøt i kulturhuset – Samuel og Ona
Chips og juice/inngang film – Thea og Sanna
Premieutdeling – Sara og Malene

Informasjon/annonsering
 sendes til barneskoleelevene i Visma (mail til foresatte på den privat skolen) i tillegg
til plakat på skolen. Ber kontaktlærere informere i klassene.
 Til elevene i ungdomskolen foreslås det at det legges ut informasjon på teams i
tillegg til plakater og at kontaktlærere anmodes om å informere.
 På videregående skole legges det ut på teams i tillegg til plakater
 Informasjon om arrangementet sendes til kommunens nettside
 Olea kontakter avisene for å få publisitet om arrangementet.
 Beathe utarbeider plakat og påmeldinging – sendes til bhs@trysil.kommune.no











Kino
Gratis kino som er åpen for barn og unge fra 5.klasse til 3. klasse vgs.
Tre nøtter til askepott
Utdeling av chips og juice til alle (bestiller til 200 personer) Olea undersøker og ber
om pris fra Kiwi.
Gratis julegrøt til dem som melder seg på. Bestille litt ekstra i tilfelle ikke alle husker
å melde seg på.

Premier
Premie turnering - pengepremie. 1. plass – 1800,-, 2. plass 1200,- og 3. plass –
600,- Dette gjelder både kanonball og volleyball
Fairplay-pris i begge turneringene – 600,- til laget som viser best fairplay
Gavekort fra Sport 1 a 250,- trekkes blant alle som deltar på de ulike lagene denne
dagen
Premie «mandel i grøten» (hjerte under tallerken) – gavekort sport1 500 og
twistpose.

3. UKM 2022
Sak utsatt til møte 6. desember

Med hilsen
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:
Stine Akre
Olea Hildrum
Einar Bekkvang Stengrundet
Kristian Bekkvang Stengrundet
Ona Buflod Bovollen
Malene Xie
Åsmund Kristiansen
Sanna Berg
Simen Lindstad
Thea Haugen
Jo Magnus Solvang
Samuel Lutnæs
Sara Blixt
Eksterne kopimottakere:
Erik Fjellltveit Nyhuus
Even Eriksen
Nelly Åkesson
Interne kopimottakere:
Jan Sævig
Erik Sletten
Hanne Stolt Wang
Grete Myrvold Rydje

Postboks 200
Oppigardsvegen 30
Løkjavegen 12F
Løkjavegen 12F
Storvegen 25
Storvegen 26
Nyslåttvegen 5
Stenfloåsen 1
Skredderbakken 33
Ensrudvegen 64
Villavegen 24
Synnaåvegen 68
Korsbergsvegen 30

Vestsjøbergsvegen 426
Østre Trysilvegen 2008
Kongsbakken 3
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Kommunedirektøren
Ordføreren
Sektor for oppvekst og kultur
Kommunikasjonsavdelingen
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TRYSIL
TRYSIL
TRYSIL
SLETTÅS
TRYSIL
TRYSIL
TØRBERGET
ØSTBY
PLASSEN
TRYSIL

NYBERGSUND
ØSTBY
Jordet

