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Møteinnkalling til møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 02.02. 2015, kl. 15.30-19.00 
(15.30-16.00 er det mat i kantinen) 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune 

1 Maling Saue Johansen Gol 

2 Tonje Lauvdokken Gol 

3 Hedda  Mørk Saggau Holm Gol 

4 Nytt medlem etter 12.02.15 Hemsedal 

5 Nytt medlem etter 12.02.15 Hemsedal 

6 Linde Aga Hol 

7 Erlend Rygg Hol 

8 Otilie Røer Tvedt Ål 

9 Karianne Sato Ål  

10 Anita Kleppen Nilsen Nes 

11 Linn Marlene Tørrissen Nes 

12 Thea Mæhlum Flå  

13 Heidi Reiersgård Hommedahl Flå 

14 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal 

15 Tor Egil Buøen  Ordfører i Flå 

 

SAKLISTE 

Sak 02/14 Canada besøk 5-16 august 2015  – GUR v/Malin 

Status på aktiviteter og innlosjering.  

 

Sak 03/14   Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget. 

Det er ikke mulig å få spille Minitinget denne våren, men vi kan få til en 

omvisning. Ønsker vi det? Og evnt når kan det passe?  

HUR ønsker å invitere med seg alle ungdomsrådene i Hallingdal og leie en 

felles buss og dele utgiftene.  

I tillegg til omvisning på Stortinget ønsker HUR besøk i FN bygningen, rådhuset 

eller besøke et ungdomsråd i Oslo eller omegn.  

 

Spørsmål: 

1. Skal vi invitere med oss ordførerne? 

2. Hva med «våre» politikere: 

- Martin Kolberg, representant for Buskerud - Arbeiderpartiets  
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- Per Ola Lundteigen, representant for Buskerud Senterpartiet 

- Trond Helleland, representant for Buskerud – Høyre 

Er det en idè å møte en eller flere av disse når vi er på Stortinget og høre 

litt om deres arbeidsdag.  

 

Tanken var at alle ungdomsråd i Hallingdal ble invitert til å være med og at vi leide 
felles buss og delte utgiftene på hver kommune. 

  

 

Sak 05/14 HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal  

Kontaktperson: Thomas Wrigglesworth – Rådgiver v/Ulrikke 

 

Sak 06/14 Ungdommens fylkesting i Buskerud. Representert fra Hallingdal? v/Ulrikke 

HUR ønsker egen representant på tinget. I dag er det litt tilfeldig hvordan 

Hallingdal er representert gjennom de ulike ungdomsrådene i Hallingdal. 

Malin sjekker om dette er mulig. Inntil videre tar Otilie ansvar. Hun er på 

tinget gjennom ungdomsrådet i Ål.  

 

Sak 08/14 www.hallingdal.no  v/Ulrikke 

Ung Halling vil få sitt eget område på den nye web portalen for Hallingdal.  

Her ønsker vi oss engasjement fra HUR og noen som er litt mer dedikert og 

kan jobbe frem sidene sammen med regionrådet og være vår/våre 

kontaktpersoner. Vi skal velge 2 HUR «redaktører» til denne siden.   

 

Sak 01/15  Møte med Hallingdal Folkehøgskule 

HUR ønsker et møte med elevrådet på skolen for å se på hva vi sammen kan 

gjøre for at ungdommene på skolen blir bedre integrert i samfunnet i 

Hallingdal.  

 

Sak 02/15 Status Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter 

henne for å få dette.  

 

Sak 03/15  UKM. Saken ble fremmet på forrige møte. Hvordan kan vi jobbe for at UKM 

blir tydeligere og likere i Hallingdal. I dag er det slik at det er veldig forskjell fra 

kommune til kommune. Dette opplever ungdommen som urettferdig.  

 

Gamle saker vi må ta stilling til: 

Sak 11/11 Trafikktryggleik i Hallingdal. Biltbelte filmen ble vist på kino i Hallingdal. 

Evaluering 

Sak 05/10 Busskort for ungdom i Hallingdal 

http://www.hallingdal.no/
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Sak 5/12 Opphør av Kulturkortordningen for ungdom i Hallingdal 

Sak 16/12  Trygt hjem for en femtilapp 

Sak 22/12  Skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol. Evaluering 

 

Nesbyen 29.01.15 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

 


