Årsmelding Trysil ungdomsråd 2015/2016
Trysil ungdomsråd har i perioden 2015/2016 bestått av følgende medlemmer:
Synne Jørgensen (leder), Nora Simone Sande (nestleder), Asbjørn Haugestad, Camilla
Kristiansen, Eli Koller, Frida M.Myhr, Jesper Nohr, Marthe Tystad, Mats Åsheim, Thea
Lutnæs Jonsson, Sivert Baastad og Vilde Fallet
Inger Johanne Fuglamoen og Sandra Nguyen har vært vararepresentanter.
Linn Rundfloen har vært oppnevnt og møtt som representant fra Kommunestyret, med Even
Eriksen som vara.
Sekretær for ungdomsrådet har vært Beathe Sande, Koordinator for byggende barne- og
ungdomsarbeid Trysil kommune
Møter i ungdomsrådet
Ungdomsrådet har hatt 12 møter.
De startet med opplæringsdag i oktober. Denne dagen besto av et bli-kjent-opplegg,
gjennomgang av retningslinjer, informasjon om kommune administrasjon v/økonomisjef,
informasjon om den politiske organiseringen og ungdomsrådets påvirkningsmuligheter
v/ordfører, informasjon om hovedutvalg for oppvekst og kultur v/kommunalsjef, informasjon
om planarbeid i kommunen v/ungdomsrådets sekretær, ide-utviklingsprosess på saker
ungdomsrådet vil jobbe med i perioden og valg av leder og nestleder. Dagen avsluttet med
tale – og debatt teknikk kurs med Bernt Torp.
Saker ungdomsrådet har jobbet med
Ungdomsrådet har drøftet saker som har vært oppe til behandling i kommunestyret og
hovedutvalg for oppvekst og kultur i perioden i tillegg til saker rådet selv har kommet med.
Rådet har engasjert seg i saker som de har ment å være av betydning for barn og unge.
Dette har vært; helsesøster-tilbudet, leksehjelp i skolen, lærlingeplasser, kollektiv tilbud,
aktivitetsskole, svømmehall, utbygging og renovasjon av Innbygda skole, SFO og Trysil
ungdomsskole, Ordfører og varaordfører - stillingsstørrelse og avlønning, asfaltering av
Fladhagenparken, klippekort kino, Trysil kommunes budsjett 2016, kommunereformen,
nasjonal transportplan, Snowteam Trysil, renovasjon av kulturhuset Hagelund, korps i skolen,
tilstandsrapport i grunnskolen og SFO tilbud Vestre Trysil skole.
Ungdomsrådet gjennomførte i forbindelse med Kommunereformen en medvirkningsprosess
med elevene på Trysil ungdomsskole. Her lagde medlemmene i rådet et skoleopplegg med
informasjon og oppgaver/diskusjon for elevene. Medlemmene i rådet stod selv for
gjennomføringen og kjørte opplegget i alle klassene på ungdomsskolen.
Ungdomsrådet har også behandlet saker som har vært til behandling i ungdommens
fylkesting (UFT); nedleggelse av videregående skoler og linjer, fraværsgrense og
fylkesmønstring UKM.

Innspill og deltakelse.
Ungdomsrådet har deltatt og hatt innlegg på 3 kommunestyremøter og 3 møter i
hovedutvalget for oppvekst og kultur. Rådet har i tillegg kommet med to skriftlige innspill til
KS-saker da ungdomsrådet ikke har kunnet møte.
Ungdomsrådet har hatt representanter som har deltatt i møter vedrørende renovasjon og
utbygging av skolene og lærlingearbeidet i kommunen. De har vært med på dialogmøte i
forbindelse med forprosjekt for arena for etablerere, innovasjon og næringsutvikling.
Rådet har også kommet med innspill til Trysilgutten i forbindelse med renovasjon av
idrettslagets klubbhus.
Ungdomsrådet har hatt representanter som har deltatt på samlinger/møter i ungdommens
fylkesting i perioden.

Arrangement/oppgaver
Ungdomsrådet har i perioden jobbet med ulike arrangement som UKM, Get-Out-Trysil,
arrangement for ungdom med skyssordning og Hold Trysil Rent-aksjon.
UKM ble arrangert i februar med rekordstor deltakelse. Nærmere 100 ungdommer deltok
med sceneinnslag, utstilling og ulike arrangøroppgaver. UKM i Trysil ble i flott
mønstringshelg, hvor det var aktiviteter for ungdommene hele helga; utstillingsåpning, kickoff, workshops, lydprøver og forestilling. Ungdomsrådet anbefaler at UKM videreføres etter
samme mal neste år. Årets mønstring ble gjennomført med prosjektmidler fra UKM Norge.
For å kunne videreføre mønstringen i samme form er det nødvendig med noe mere midler i
budsjettet for 2017.
Fra mønstringen i Trysil ble 20 ungdommer sendt videre på fylkesmønstring. 2 bidrag fra
Trysil ble tatt ut på fylkesmønstringen og sendt videre til landsmønstring i Trondheim i juni.
Ungdomsrådet planlegger gjennomføring av Get-Out-Trysil i september i forbindelse med
Elgfestivalen i Trysil. Dette er en aktivitetsdag for barn og unge fra 5.klasse til og med
videregående. Rådet har fått midler til arrangementet over budsjett 2016, i tillegg har de søkt
og fått tilskudd på 10 000,- fra UFT. Ungdomsrådet håper på stor deltakelse og et vellykket
arrangement.
Ungdomsrådet har også arrangert ”Hold Trysil rent aksjon” hvor elever fra barne- og
ungdomsskolen rydder søppel i sentrum og nærliggende områder. Aksjonen er støttet av det
lokale næringslivet og Trysil kommune. Totalt plukket 659 kg søppel.

Ungdomsrådet for 2015/2016 har vært svært aktive og fungert særs godt.
Trysil 20.06.16

Synne Jørgensen
Leder Trysil ungdomsråd

Nora Simone Sande
Nestleder Trysil ungdomsråd

