Referat Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 18.03.2019, kl. 16.00-19.00
(pizza i kantinen 15.30 – 16.00)

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen

Deltakere:
Nr

Navn

Rolle

1

Jonatan M. Johansen

Gol

Ja

2

Synne Bjørnebråten

Gol

Ja

3

Nora Wiken Wilson

Hemsedal

4

Ola Andrè Grøthe

Hemsedal

5

Brage Neslein Korsnes

Hol, leder

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, nestleder

Ja

11

Magnus Evenstuen

Flå

Ja

12

David Ngabu

Flå

13

Solveig Vestenfor

Ordfører Ål

14

Anne Berit Gudbrandsgård Ungdomskonsulent Ål

15

Iselin Haugo

Viken

16

Hanne Haatuft

Politiker

Saker:
Sak 04/19

Norsk reiselivsskole. Status og dialog.
Saken skulle ikke være med

Sak 05/19

Brukermedvirkning av elever ved helsestasjoner. Diskuterer
Hva synes vi om skole helsetjenesten?
Konklusjonen fra forrige møte med Hanne Holm Høva var at
skolehelsetjenesten ikke er synlig nok i skolen og ofte vanskelig å få tak i.
Helsesykepleiere er ikke alltid tilgjengelig på skolen alle dager
Positive til appen
VIKTIG med informasjon om helsesykepleieren, hvor kontoret er ol.
Om et minimumskrav dettes til antall helsesykepleiere settes, vil det være
lettere å få tak i en helsesykepleier når man trenger det.
Gol og kanskje Hemsedal? tok opp dette med det lokale ungdomsrådet. Gol
var veldig positive til Elevtjenesten.no.
Ta opp dette med det lokale ungdomsrådet:
Hva mangler i skolehelsetjenesten i dag?
Hva tenker du kan gjøres for å bedre skolehelsetjenesten?
Frist: 13.mai. Skriv ned konkrete forslag

Sak 06/19

Workshop sammen med Iselin Haugo for å få HUR sine innspill til Viken
Iselin Haugo er på vakt, ikke til stede på HUR-møtet.
Hva kan Hallingdal bidra med inn i Viken?

Kultur og fritidstilbud – Bizzyappen smart og BUFT og Bizzy skal jobbe for at
dette fortsetter inn i Viken. Billige kulturopplevelser for ungdom er viktig.

Kollektivtilbud - Kanskje mulighet for et bedre kollektivtilbud? Viktig med
kollektivtilbud for at ungdom skal komme seg rundt. Ungdomskort for hele
viken, også for regionaltog? Ungdomskort kan ikke erstatte den ordningen
med gratis skoleskyss. Det er lange distanser og vi må legge vekt på at vi
trenger kollektivtransport.

Videregående – Burde i utgangspunktet være gratis og den økonomiske
tilstanden til familien skal ikke legge føringer for hvilken linje man skal velge.
Det er ikke alle linjer som er gratis å gå på og ikke alltid stipendet fra
Lånekassen som dekker alle utgifter som skolen legger opp til (eks.
Restaurant og matfag som må betale ca. 4000kr ut av egen lomme)

Sentralisering – Tilbud burde ikke kuttes ut og legges inn i byer eller større
områder.
Det er viktig at Hallingdal tilbyr et bredt utvalg av varierte jobber slik at det
er fler som flytter tilbake til Hallingdal.

Vi må sende dette videre til Iselin Haugo og Anne Sandum @bfk.no. Disse
sitter i fellesnemda og er de personene som kan representere oss best.

Sak 07/19

Ulrikke borte. Ny sekretær
Ny sekretær fra April og hvertfall ut 2019, Linda
Ordførerne så på alt Ulrikke gjorde, og mente det var viktig å ikke sette HUR
på «pause».

Er det noe vi tenker skal være annerledes?
Oppbyggingen av HUR er bra. Ny logo og nylig gjennomgang av reglement
og valg.
De lokale ungdomsrådene burde bli mer aktive og komme med mer innspill
til saker og «være mer ungdomsråd». Vi må ta styringen og foreslå
møtedatoer. Det blir lovfesta ungdomsråd, dette vil hjelpe.

Aktuelt:
Regionrådet har sendt inn en søknad på et prosjekt for å berge dialekter.
Dagens ungdom er kanskje den siste generasjonen som kan berge
hallingdialekta før den detter helt ut. Regionrådet har søkt om et program
med et opplegg der man øver seg på å lære halling. Dette skal ikke være
noen karakter eller lignende men et tilbud for de som vil lære seg halling,
men uten at foreldre retter og lignende. Lærere og barnehagelærere skal få
hjelp av dette programmet til å lage program med leik med hallingdialekt.
Kommunalsjefer for oppvekst er positive til dette.
Dette er en åpen søknad og Solveig ønsker å ha med noen av ungdommene i
HUR om dette blir til et møte med Trine Skei Grande, kulturministeren.
Kristian Lehrberg, Otylia Kajda, Synne Bjørnebråten, Jonatan Maurnagsnes
Johansen, Vilde Rolland Johansen, Cecilie Skrindo, Mari Karslegard, Magnus
Evenstuen og Brage Neslein Korsnes ønsker å være med på dette.

Besøk av Hanne Haatuft
Det passet ikke for Hanne Haatuft å komme på dette møtet, hun har sendt en mail
om hva hun ønsket å snakke om
Hva bør politikerne være oppmerksomme på? Hvilke saker bør kommunene se på og
hva kam man gjøre på tvers av kommunene?
Siden Høyre ikke har noen politikere, kan de ikke gjøre store utslag annet enn på det
nasjonale nivået ved å påvirke gjennom partiet, som er i regjeringen.
Vi sender en kopi av sak 06/19.
Det er viktig å være partipolitisk nøytrale i denne situasjonen, og om man takker ja til
en partipolitiker, kan man ikke utelate andre.
Valg til høsten
Det blir valg i fylkestinget og kommunevalg til høsten.
09.09.19. Hvordan bør vi introdusere oss best mulig måte?
Noe sånn som på Nes med møte med regionrådet?

Skjærgård live
10.klassefestival. Dette er et rusfritt, gratis arrangement som lager et opplegg som en
avslutning for alle i 10.klasse i hele Hallingdal. Skjærgårds live er en kristen
organisasjon, men dette kommer ikke fram under arrangementet. De søker om
penger for at Skjærgårds live skal klare å få råd til dette pga. en del utgifter. Ål og Gol
ungdomsråd har snakket om dette og sponset. Nes ungdomsråd har ikke fått noen
søknad. HUR har et budsjett, men pleier ikke å støtte arrangementer som dette.

Burde vi støtte dette arrangementet?
Vi mener at dette arrangementet ikke burde være «halvveis» ferdig og det er derfor
Skjærgårds live søker om inntil 15000kr fra hver av kommunene. Ved å sponse vil
kanskje flere bli oppmerksomme på at HUR finnes og
HUR mener også at dette virker som et bra arrangement og er positive til å støtte
dette, men vi venter med å vedta dette til det neste møtet.

Vi må ta dette med videre til de lokale ungdomsrådene.

Eventuelt
Vårmøte i BUFT! Hol og Nes burde også sende to delegater. BUFT ber inn to fra hver
kommune i ungdomsrådene. BUFT-møtet er 26.-28. april. Pass på at ditt lokale
ungdomsråd fyller opp begge plassene 😊

Neste møte 13. mai

Geilo 10.03.2019
Brage Neslein Korsnes
Leder

