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Referat fra arbeidsmøte i Trysil ungdomsråd
Til stede: Olea Hildrum, Einar B. Stengrundet, Kristian Stengrundet, Madeleine Lyseggen
Aas, Erik Fjelltveit Nyhuus, Ona Buflod Bovollen, Ida Skoglund, Nelly Åkesson, Malene
Xie, Stine Akre og Beathe Sande.
Forfall: Simen Lindstad, Sanna Berg, Signe Storsnes og Frida Nordnes Bækken
Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea ønsket velkommen og åpnet møte
Godkjenning av referat fra møte 08.06.2021
Referat fra møte 08.06.2021 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. Besøk fra helsestasjonen og helsesykepleierne
Ungdomsrådet har tidligere avtalt to møter pr år med helsesykepleierne.
De informerte om at det nå er helsesykepleier på ungdomsskolen 5 dager pr uke og 2
dager pr uke på videregående. Ungdomsrådets innsats overfor politikere har bidratt til at
dette har vært mulig å få til.
De ønsket innspill på tema som de bør ha fokus på ut mot ungdom i Trysil. Ungdomsrådet
kom med følgende innspill på tema:
 Ungdom og fest/alkohol
 Seksuell lavalder og seksuell debut og alkohol
 Motivasjon til skole
 Søvn
 Narkotiske stoffer
Helsesykepleierne ønsket at ungdomsrådet skulle mene noe om hvilke plattformer/digitale
medier de bør være tilgjengelige på:
Ungdomsrådet var tydelige på at Innstram var veldig bra og riktig og at det der kan ligge
informasjon de kan finne over tid.
Snap er også fortsatt ønskelig spesielt for elevene på ungdomsskolen – her er det viktigste
å si noe om når og hvor de er tilgjengelige.
Ettersom ungdomsskolen nå er mobilfri vil helsesykepleierne kommunisere med elevene
på ungdomsskolen gjennom teams.
Telefonnummer, instakonto og snapkonto bør gjøres kjent gjennom plakater på skolen.
Kanskje også ukeplan på ungdomsskolen
Det ble informert om en ny prosjektstilling knyttet til tjenesten som skal jobbe ut mot
ungdom. Rådet ble spurt om hva de ønsket av en slik stilling.
Innspill som kom var at det vil være en fordel om en person i en slik stilling først jobber seg
inn mot ungdommer gjennom ungdomsklubb og skole før evt ut i miljø.
Helsesykepleierne ønsker at ungdomsrådet tar kontakt dersom de har saker, spørsmål
eller ting de mener tjenesten bør ha fokus på.

2. Trysil kommune samfunnsplan av kommuneplan 2021-2033 - høring
Kommunens samfunnsplanlegger Jarand H. Dugstad deltok på arbeid med innspill til
planen.
Ungdomsrådet bruket opplegg med dialogspill da de så på målene i planen og hvordan det
tenkes at de skal nås.

Ungdomsrådet opplever at planen generelt har et veldig byråkratisk og vanskelig språk.
De mener at planen kan bli bedre og mål komme tydeligere fram med et enklere språk og
at tiltak bør bli litt mer konkret. Skriv mer tydelig hva det faktisk er som skal gjøres.
Ungdomsrådet gikk gjennom hvert enkelt innsatsområde.
Innsatsområdet 1. attraktiv og fremtidsrettet
Rådet var enig i det meste av hva planen sier at vi skal og slik det skal gjøres.
 Trysil skal være en miljøbevisst og klimavennlig kommune
Her foreslår ungdomsrådet et nytt punkt for slik gjør vi det - det bør stå at det skal skiltes
bedre til sykkelstier og veier. Dette for at det skal være enklere å velge sykkel som
transportmiddel.
Innsatsområde 2. Inkluderende og trivelig
 Trysil skal være et aldersvennlig samfunn med gode boområder og boforhold
som fremmer velferd og samfunnsdeltakelse
Her foreslår ungdomsrådet at dette endres til at Trysil skal være et samfunn med gode
boområder og boforhold som fremmer velferd og samfunnsdeltakelse for alle aldre.
Dette da ordet aldersvennlig oppleves som at det tenkes mer på eldre enn yngre.
Under det samme punktet mener ungdomsrådet at det bør komme fram at det skal
legges bedre til rette for botilbud til studenter. Hybler.


I Trysil skal innbyggerne i alle livsfaser delta i helsefremmende aktiviteter og
arbeide for at alle har en sosial tilhørighet
Punktet om slik skal det gjøres; det skal være bærende prinsipper å arbeide for tidlig
innsats....... oppleves som komplisert. Dette bør forenkles. Eksempelvis kan det stå
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid skal følge innbyggerne fra vugge til grav.
Under samme punkt mener ungdomsrådet at et tiltak under slik gjør vi det bør være å
sikre transporttilbud slik at ungdommer har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter eks
ungdomsklubb.


Kulturbygda Trysil skal tilby mangfold og kvalitet, og ha attraktiv kulturinfrastruktur til innbyggerne i Trysil
Ungdomsrådet mener at E-sport bør tas med i punktet :Satse på grunnpilarene
kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb, museum, kunst, idrett, kulturhus/kino, arrangement
og støtteordninger.


Gi trygge rammer for barn og unge, alle skal bli sett og få være seg selv

Ungdomsrådet var opptatt av at det er bra og riktig med digitale ferdigheter, men at det
fortsatt bare bør være et hjelpemiddel. Alt må ikke bli digitalt. Man lærer eksempel bedre
det man skriver.
Ungdomsrådet mener at det bør legges til et punkt til under slik gjør vi det : Tilrettelegge
for at barn og unge kan påvirke politiske prosesser – medvirkning.

Innsatsområde 3. Skapende og kreative
Rådet var enig i det meste av hva planen sier at vi skal og slik det skal gjøres

Neste møte i ungdomsrådet blir 15. september kl16.15 – da skal det gjennomføres valg av
representanter som skal sitter videre i UR for 21/22.

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.
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