Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 25.11.2019, kl. 16.00-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen

Deltakere:
Nr

Navn

Rolle

1

Jonatan M. Johansen

Gol, nestleder

Ja

2

Synne Bjørnebråten

Gol, leder

Ja

3

Elida Wiken Wilson

Hemsedal

Ja

4

Bastian Andersson Herland

Hemsedal

Ja

5

Olav Solhaug

Hol

Ja

6

Kristian Lerberg

Hol

Ja

7

Mari Kaslegard

Ål

Ja

8

Cecilie Skrindo

Ål

Ja

9

Otylia M. Kajda

Nes

Ja

10

Vilde R. Johansen

Nes

Ja

11

Magnus Evenstuen

Flå

Ja

12

David Ngabu

Flå

Nei

13

Linda Dalene Bjerke

Regionrådet for Hallingdal Ja

14

Heidi Granli

Ordfører Gol

15 Anne Berit Gudbrandsgard

Tilstede

Ja

Sekretær for Ål Ungdomsråd Nei

Saker:
Sak 12/19

Livskvalitet «koss har du det?», Folkehelseforum Hallingdal 19.11.
Orientering ved Olav og Jonatan som deltok på konferansen.

Sak 13/19

Informasjon om nedleggelse av BUFT og veien videre v/ Jonatan og Synne
BUFT har vært et organ med formål at ungdom skal kunne være med å
påvirke saker de synes er viktige og være et bindeledd mellom ungdom i
Buskerud, politikere og administrasjonen i Buskerud. Cecilie har hatt plass i
styret sammen med 5 fra de andre regionene.
BUFT ble lagt ned for en uke side. Det er per nå et midlertidig styre med blant
annet Jonatan og Synne. Det skal nå jobbes med et ungdomsfylkesting i Viken
som skal være på plass innen 2021.

Sak 14/19

Tori Snerte informerte over telefon om arrangement for ungdom i Hallingdal.
UKM har et Rusfritt arrangement på Fausko i august hvert år. Viken ønsker å
satse på dette som et regionalt ungdomsarrangement. Lørdag 18. januar i
kultursalen i Hemsedal inviteres artister mellom 14-19 år til å opptre. Det blir
DJ og fest.
De ønsker å sette opp gratis buss fra alle kommunene. Kan HUR være med å
støtte dette og vil ungdommen være med å arrangere. De har 35 000,- i
budsjett, har nå 10 000,- og håper HUR kan støtte med 10 000,HUR støtter med 15 000,- med et sterkt ønske om at det er viktig for HUR at
det er et åpent arrangement for hele Hallingdal, og at det blir satt opp gratis
buss og gratis inngang.
De lokale ungdomsrådene blir oppfordra til å bidra i markedsføringen via
HUR. Bruke samme strategien.

Sak 15/19

Årsplan 2020, se vedlegg 1
Vedtak: Godkjent

Orientering


Ungdommens distriktspanel v/ Cecilie
Kommunal og moderniseringsdepartementet har bestemt
at det skal opprettes et panel som skal jobbe med 10 råd til
regjeringa om hvordan man kan gjøre distriktene attraktive

for å bo å jobbe der. Elida og Cecilie har meldt seg som interesserte.
Første uken i september 2020 blir det avgjort hvem som skal sitte i
panelet. https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/


Hallingdal som bærekraftig reisemål v/ Linda
Det foregår nå et avklaringsprosjekt for å se om Hallingdal kan bli et bærekraftig
reisemål.



Møtegodtgjørelse – møtegodtgjørelse for antall møter i 2019, kjøring inngår i
møtegodtgjørelsen.



Yrkesmessa 2020 8. – 9. januar gir gyldig fravær. Synne, Jonatan, Olav, Vilde, Cecilie,
Otylia, Elida, og Bastian blir med å bemanne regionrådsstanden.



UKM – Rebus strukturen blir med Viken gjort om slik at det vil bli underavdelinger
med blant annet Rebus Nord der Kristian blir leder. Det ønskers 2 personer fra hver
kommune til å bidra i ulike arrangement. Ønsker at HUR tar dette med tilbake til
hvert råd for å høre om det er noen med erfaring innenfor arrangering og media fra
UKM og har lyst til å være med. Kristian velger ut de som er mest passende til rollen.
Bidra til UKM, få en større rolle av lokalmønstringene, etablere sine egne grupper i
hver kommune for å kunne bidra til UKM. Ta kontakt med Kristian for personer som
vil være med.



Hent meg ordning. Heidi orienterte litt om Gol og Geilo. Prosjektet var i første
omgang finansiert med 1/3 av kostnadene fra fylkeskommuna. Samarbeid med
Brakar, Vy og GoMobile. På Gol ser de på løsning for innbyggerne, på Geilo ser de på
løsning for turisten. Ordningen går i et veldig begrensa område med 16 seters buss,
med bestilling i fra nærmeste holdeplass og ikke hjem. Grunnen til dette er å ikke ta
næringen fra drosjeselskapene. Men det vil være mulig å opprette virtuelle
holdeplasser. Forbrukerne bestemmer hvor det skal være holdeplasser. I Gol er det
så små avstander at det kun vil være tett på sentrum.
Gol kommune har gitt signal om at de ikke blir med dersom det ikke blir fullfinansiert.
Ønsker å bruke testen til å markedsføre bygderuta. Det er foreløpig uvisst om når og
hvordan.



Natur og ungdom i Hemsedal har en ide om å redusere fossilt bilbruk i Hallingdal ved
å ha en ordning der bilbransjen stiller disponibelt 2-3 el-biler på togstasjonene i
Hallingdal, der hyttefolk eller turister kan leie en el-bil for eks. helga. Kunne
ungdommen bidratt i engasjement rundt dette mot
bilbransjen, med tanke på ungdommens fremtid. Kom med
innspill til dette frem mot neste møte.

Gol 25.11.2019
For leder i HUR
Linda Dalene Bjerke
Sekretær

