
   

 

 

  

 

 

Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 14.10.2019, kl. 16.00-19.00  

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen  

 

 Deltakere: 

Nr  Navn  Rolle 

1  Jonatan M. Johansen  Gol                      Tilstede                        

2  Synne Bjørnebråten  Gol                      Tilstede                        

3  Elida Wiken Wilson  Hemsedal           Tilstede 

4  Bastian Andersson Herland Hemsedal           Tilstede  

5  Olav Solhaug Hol                       Tilstede 

6  Kristian Lerberg  Hol                       Tilstede       

7  Mari Kaslegard  Ål                          Tilstede         

8  Cecilie Skrindo   Ål                          Tilstede 

9  Otylia M. Kajda  Nes                       Tilstede        

10  Vilde R. Johansen  Nes, nestleder    Tilstede           

11  Magnus Evenstuen  Flå                        Tilstede                                          

12  David Ngabu  Flå                         Tilstede 

13  Linda Dalene Bjerke Regionrådet Hallingdal  Tilstede         

14  Merete Gandrud Ordfører Flå                     Tilstede  

15 Regina Dobrzhanskaya Sekretær for Flå Ungdomsråd      

   

  

  

 

  



   

 

 

Saker: 

Sak 09/19 Valg av leder og nestleder 

Leder: Synne Bjørnebråten. 

Nestleder: Jonatan M. Johansen 

  

Sak 10/19 

 

 

Sak 11/19 

Reflekskampanje – hvilke tiltak skal vi gjøre?   

Vi ønsker å dele ut reflekser på videregående og ungdomsskolene – vi gir 

oppdraget til kontaktlærer som får eksakt antall fordelt til alle klassene.  

 

Yrkesmessa 2020 

Linda informerte om yrkesmessa som holdes 8. – 9. januar på Storefjell.  

 

 

Eventuelt 

 Elida tok opp ønske fra Hemsedal Ungdomsråd om en tidligere buss hjem. Det er kun 

to busser som går kl. 15.40 og den ene er veldig full da det er reisende med tog som 

også går på denne bussen. I tillegg må mange av elevene vente inntil 2 timer etter 

avsluttet skoledag. De ønsker en buss som går 14.35 hver dag. Dette ville også gitt 

bedre kapasitet på den ene bussen som går kl. 15.40. 

 Cecilie informerte om Grønn vekst – prosjektleder Kristian Akervold kommer på 

møtet i november. Cecilie ønsker at vi tenker gjennom hvilke tiltak man kan gjøre og 

hvordan man kan påvirke bedrifter til å bli mer miljøvennlig og hvordan man kan 

jobbe for å gjøre boliger mer grønne.  

 ID-kontroll har fått mye oppmerksomhet i Hallingdølen. Samtidig så registreres det 

fortsatt at ungdom under 18 får kjøpt alkohol og tobakk både på bensinstasjoner og 

butikker. Dette er virkelig ikke akseptabelt. Ål kommune har tatt tak i dette og 

kontaktet sine butikker og bensinstasjoner. Vi oppfordrer også de andre kommunene 

til å følge opp sine butikker og bensinstasjoner. 

 Innspill til Viken – Heidi Granli og Tore Haraldset tar med seg våre innspill til Viken. 

- Kollektivtransport  

- Hent meg må settes opp utenfor sentrum. Hvordan skal dette finansieres?  

- Skoletilbudene må ikke bli borte i Hallingdal.  

- Miljø – ha bærekraft i fokus ved utvikling av planer.  

- Ønske om å beholde blålysetatene i Hallingdal 

 

Gol 14.10.19 

For leder i HUR 

Linda Dalene Bjerke 

Sekretær  


