Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 28.02.2020
Ungdomspanelet er skuffa over at Mål 4: Samarbeid vart kutta ut. Dette er eit mål
som verkeleg treff dei viktigaste moglegheitene og utfordringane i samfunnet Møre
og Romsdal. Samarbeid er eit viktig aspekt på fleire område:


Samarbeid på tvers av fylkeskommunar og kommunar kan bidra ikkje berre
til nye idear og løysningar, men også til økonomiske fordelar. Til dømes ulike
appar, som FRAM-appen, har lenge eksistert i andre fylker. Med auka
samarbeid kunne ein til dømes brukt dei same løysingane og spart både tid
og pengar på utvikling av eit nytt konsept.



Samarbeid på tvers av sektorar, som utdanning og næringslivet er eit
langsgåande perspektiv i Møre og Romsdal sine utdanningsplanar. Betre
dialog innanfor enda fleire sektorar, samt kommunar og fylkeskommunen vil
kunne føre til kunnskap om utfordringar som fylkeskommunen står ovanfor,
og meir spissa løysningar.



Samarbeid inneberer også medverknad, noko som absolutt bør vere ei
satsing for Møre og Romsdal framover og inkorporerast i regional
planstrategi. Særleg no som rådgjevande organ har blitt lovpålagt, må det
sikrast at desse skal kunne innverke tidleg i dei ulike prosessane.



Slik som ungdomspanelet la vekt på under nyttårskonferansen, er
«fogderistriden» reell. Den hindrar samarbeid og utvikling i heile fylket
samla. Bitterheit retta mot ein anna region, og konkurranse på tvers av
fylket hindrar effektivitet og inkorporasjon av nye løysningar. Vår
generasjon ser ikkje på fylket som på ulike regionar, men som ein
heilskapleg Møre og Romsdal. Det er på tide at dei andre generasjonane gjer
det same.

Eit tema som gjerne kunne ha kome fram, særleg jamfør mål 2 om eit attraktivt og
mangfaldig fylke, er fråflytting frå fylket. Det er ei utfordring at særleg unge
kvinner flyttar frå fylket, og ikkje kjem tilbake. For å kunne vere eit berekraftig
fylke må Møre og Romsdal legge til rette for at ungdom vil bli verande, og eventuelt
flytte tilbake.
Elles er ungdomspanelet positive til at likestilling blir vektlagt, både i næringslivet
og i det offentlege. Forenklingane som vart gjort i plansystemet er også veldig
nyttige og gjer dokumentet brukarvennleg.

Møtet vart heva 19.00.

