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Sak nr :

RS 4-/-20

Valdres Ung

Bakgrunn:
Valdres Ung er en del av er et Europeisk junior Ranger – konsept
(https://www.europarc.org/nature/young-people/junior-ranger-programme/). Junior
Rangers fungerer som et ungdomsfelleskap med egen nettside og årlige samlinger rundt om
i Europa. Målgruppa er ungdom som søker kunnskap og gjennomfører tiltak og aktiviteter
for – og i naturen, primært innenfor nasjonalparker, men også biosfære parker og
regionalparker. Gjennom deltakelsen blir du en «ranger», eller forvalter, med og bruker
feltklær og rekvisita med egen logo. Deltakelsen er basert på lyst og frivillighet
Hensikten er
1. Kunnskapsutvikling
2. Inspirasjon og sosiale nettverk
3. Tiltak og aktiviteter som tar vare på naturen
Engasjementet skal bidra til økt kunnskap om natur og kultur, trivsel og konkrete tiltak som bidrar til
å bruke og ta vare på naturverdiene for framtida. De som er med i Valdres Ung skal både få noe – og
bidra med noe. Tilbud og aktiviteter skal være mer variert enn ordinær undervisning,
lekent/lystbetont, ha et gjennomgående miljø – og klimaperspektiv som å bidra til undring og
refleksjon. Det meste er praktisk læring. Tema skal være knyttet til lokalmiljø og lokalkunnskap

I Norge er dette startet som et samarbeid mellom regionalparkene, der Valdres, Vefsna og
Finnskogen er pilot for å utarbeida en tilpasset modell. Junior ranger konseptet har lik
profilering Ung med logo, men individuelle navn, som Valdres Ung. I Norge har vi utvida
prosjektet til å inkludere kulturaktiviteter som har gir kunnskap tradisjon, kretsløp og
bærekraft og/eller som kan være ute/fysisk aktivitet.
Valdres er en veldig aktiv region med sterke fagmiljø både innenfor skole, institusjoner,
organisasjoner og privat. Valdres Ung bør ikke konkurrere eller komme i tillegg til – men
heller knytte seg til å eventuelt heller supplere eksisterende aktiviteter og miljø.
Regionstyret vedtok i 2017 å starte en prosess for å etablere et Ungdomsråd for Valdres. I
2019 ble ungdomskontaktene, Ung i Valdres, Ungdommenes fylkesting m.fl. involvert. Det
ble holdt workshop og utarbeida forslag til mandat, se vedlegg. Mandatetforslaget er et
utkast som synliggjør arbeidet som er gjort. Prosessen viste det seg at ungdommene selv har
et stort engasjement for Valdres og ønsker å være med å utvikle regionen – for framtidige
generasjoner. Regionstyret har også holdt av en ledig plass i Valdresrådet for ungdom.
Saksutredning:
Det er utarbeida en prosjektskisse for arbeidet. Forslag til tilnærming er at det ikke etableres
et separat/parallelt prosjekt – men at søkes bygge videre og forsterker eksisterende tiltak,
sign.
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aktiviteter, kompetansemiljø og tilbud. Det tilbys øremerkede midler fra Norske parker i
2020, og det kan søkes ytterligere midler til definerte aktiviteter knytta til
demokratiseringsprosesser, naturkunnskap og kommunikasjon rette mot unge. De fleste
tiltak krever en egeninnsats og forutsetter at det brukes ressurser fra VNK og aktøren
vi/tiltaket vi søker samarbeid med.
For å treffe målgruppa best mulig er det aktuelt å bruke et regionalt ungdomsråd /møteplass
for ungdommer i kommunene til å være med å definere aktuelle aktiviteter. Til en slik
møteplass er det naturlig at de kommunale ungdomsrådene og VGS/Ung i Valdres inviteres
til «Works shop» for å være med å utvikle Valdres Ung.
Vurdering:
Det viktigste er å ta ungdommene på alvor og bruke deres engasjement til å skape og ta vare
på og utvikle sin egen framtid, både gjennom demokratiske prosesser og konkrete tiltak.
Tiltaket inneholder flere nye og positive element for Valdres. Gjennom et slikt prosjekt får vi:







Økt engasjement hos ungdommene
Økt fysisk aktivitet hos ungdommene
Økt kunnskap om natur og lokalt miljø og kultur hos unge
Økt medvirkning av unge
Økt loka tilhørighet hos unge
Forsterket og videreutvikla eksisterende tiltak

Tiltaket forutsetter at alle som har en rolle i utviklingen av Valdres også ser positivt på
tiltaket og vil samarbeide om et felles løft for Valdres Ung
Når det gjelder å etablere regional møteplass for ungdom / de kommunale ungdomsrådene
vil mandat og vedtekter for dette måtte justeres og vedtas seinere. Forslaget som ligger ved
saka nå er ment som orientering om arbeidet som har pågått og det synliggjør
engasjementet som er hos de unge.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til resonnementet og gir sin støtte til arbeidet for en regional møteplass /
regionalt ungdomsråd og Valdres Ung under forutsetning at tiltaket utløser ekstern med
finansiering.

Vedtak:

Vedlegg:
Prosjektskisse Valdres Ung
Forslag til mandat fra prosessen 2017-2019
sign.
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