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Hallingdal Ungdomsråd (HUR)

Dagens HUR består av:
Flå: Daina Kliknaite og Andreas Evenstuen
Nes: Vilde Rolland Johansen og Tomas Lundberg
Gol: Jonatan M. Johansen og Synne Bjørnebråten
Hemsedal: Amelia Gomez Snerte og Nora Wiken Wilson
Ål: Otilie R. Tvedt og Cecilie Skrindo
Hol: Brage Neslein Korsnes og Taleheid Aga 



Hallingdal ungdomsråd tok initiativet og inviterte 2 ungdommer fra hver kommune i 

Fjellnettverket (Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark). 

Målet med konferansen var å skape en felles arena for Fjellungdom. Vi opplever 

mange av de samme utfordringene og bør samarbeide om gode løsninger og 

påvirkning. Vi bør jobbe sammen og gjøre hverandre gode.

Verdens første konferanse 

for fjellungdom 27.-29. januar 2017  

Oset i Hallingdal. 



HUR 

- det gode 

eksempelet

Vi ble svært godt mottatt og de satt stor pris på å høre om arbeidet som blir gjort 

i Hallingdal. Det at vi har en kontinuitet og klarer å ha medlemmer fra alle 

kommunene synes det var imponerende. 

De har nå etablert lokale ungdomsråd og kommer til oss på studietur til høsten 

når de skal etablere sitt regionale ungdomsråd. 

9. – 10. februar reiste  

leder og nestleder til 

Setesdalen for å fortelle 

om arbeidet i HUR.



Frivilligheit

Fra handlingsprogrammet, dette 
er HUR engasjert i: 
- Livskvalitet
- Det grønne skiftet
- Hallingdal 2020

- Bulyst
- Regional profilering
- Kollektivtilbud 
- Åpen hall

- Ungdom 
- Ungdomskonferanse
- Hallingambassadører
- Yrkesmessa
- Skyssordning
- Deltidsjobber 

Stragisk plan for Hallingdal 2017 -2020



Holdningskampanjer –

HUR jobber kontinuerlig med flere 

holdningskampanjer:

- Reflekskampanje

- Bussbelte

- Ikke kjør i fylla 

- Legitimasjonskontroll 



- Hallingambassadører

- HUR, en viktig referansegruppe  

- HUR viktige ambassadører

- Ny logo for HUR?

Profilering



Fagseminar 30. oktober! 

Leder og nesteleder var med i hele 

prosessen og la frem tall fra Ung Data 

undersøkelsen for 150 fagpersoner 

som jobber med barn og unge i 

Hallingdal. 

Arbeidet med å gjøre livskvalitet til en kvalitetsmålestokk i Hallingdal er 

godt i gang og HUR vil være en del av dette arbeidet også fremover.    

LIVSKVALITET


