
 

 
 

 

Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 04.02. 2019, kl. 16.00-19.00 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

 

Nr Navn Kommune Tilstede 

1 Jonatan M. Johansen Gol Ja 

2 Synne Bjørnebråten Gol Ja 

3 Nora Wiken Wilson Hemsedal Ja 

4 Ola Andrè Grøthe Hemsedal Nei 

5 Brage Neslein Korsnes Hol, leder Ja 

6 Kristian Lerberg Hol Nei 

7 Mari Kaslegard Ål Nei 

8 Cecilie Skrindo  Ål  Nei 

9 Otylia M. Kajda Nes Ja 

10 Vilde R. Johansen Nes, nestleder Ja  

11 Magnus Evenstuen Flå Ja 

12 David Ngabu Flå Nei 

13 Tore Haraldset Ordfører Nes Nei 

14 Tor-Even Lysfjord Ungdomskonsulent Nes Ja 

15 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal Ja 

 

 

SAKER 

Sak 01/19  Godkjenning av årsplan, se vedlegg 1 

Vedtak: godkjent 

Sak 02/19 Evaluering reflekskampanje   

Vi bestilte 2000 gule reflekser med Hallingdal på høsten 2018. Disse ble delt ut 

på ungdomsskoler og videregående skoler i hele dalen i oktober.  

Vi hadde en runde på hvordan dette hadde gått, og hvordan den enkelte hadde 

fulgt opp på skolene. Generelt så ser vi at de som gjør dette med engasjement og 

et tydelig budskap klarer å skape entusiasme, noe som fører til at refleksene blir 

brukt. Det å be om ordet under maten, ved et annet arrangement eller når folk i 

utgangspunktet er samlet, ser ut til å fungere godt. Samtidig er det viktig at HUR 

medlemmer som deler ut forteller at refleksene kommer fra HUR og at 

trafikksikkerhet til ungdom står i fokus. Alt i alt var dette svært vellykket også i 

2018. Refleksene blir stort sett brukt og HUR ønsker å følge opp med en ny 

kampanje i 2019. Rosa/lilla ble diskutert som en ny farge. Reflekser må evnt 

bestilles rett etter sommeren.  



 

 
 

Sak 03/19 ID kontroll 

Dennes utsettes til vi har en ny koordinator på plass etter Ulrikke.  

Sak 04/19 Norsk reiselivsfagskole.  

Ulrikke fortalte om status ved skolen. Spennende og viktig prosjekt for Hallingdal 

som skaper mye engasjement.  

Sak 05/19  Brukermedvirkning av elever ved helsestasjoner.  

Vi fikk besøk av helsesykepleier ved Nes Helsestasjon Hanne Holm Høva.   

Hanne har skrevet en master med fokus på ungdomspåvirkning ifht 

helsestasjonen. Ifht skolehelsetjenesten ville hun høre hva ungdommen selv sier 

de har behov for. Hun har gjennomført flere fokusgruppemøter og ga oss en kort 

innføring i sine funn.   

Vi hadde også besøk av helsesykepleiere Gunhild Veen Helberg og Hilde Bakke 

Jensen som har 3 hovedmål for regionalt samarbeid i helsetjenesten:  

3 hovedmål:  

- Øke kompetansen 

- Jobbe mer tverrfaglig  

- Øke kvaliteteten 

De mener at alle ungdommene i Hallingdal skal ha samme tilbudet og vil gjerne 

ha innspill på hvordan man best mulig kan oppnå brukermedvirkning hos 

ungdom. De vurderer å ta i bruk appen Elevtjenesten.no som er en app som kan 

være en digital dialog plattform mellom helsesykepleiere og elever ved 

videregående skole.  

 Hvordan ønsker HUR at elevene kan påvirke skolehelsetjenesten?  

Alle i HUR tar dette med tilbake til sine råd og tar dette opp som sak. Vi følger 

dette opp i neste møte.  

I neste møte tar vi også opp om vi i Hallingdal kan få til at i vår region er den 

statlige normen ikke bare en norm, men et minimum. Kan dette sees i 

sammenheng med prosjektet om Livskvalitet i Hallingdal? Om det er slik at «Det 

er folka som teller» så bør vi kunne sette normen som et minimum. Dette tar vi 

opp igjen i neste møte.  

Er skolehelestjenesten noe dere synes er viktig for ungdom, kan dere bidra til å 

gjøre en forskjell også her!  

 Eventuelt: 

HUR har fått en forespørsel fra Hallingdal unge Høyre ved Hanne Haatuft. Hun 

har sendt en mail og spurt om HUR vil komme på møte i unge Høyre. Vi 

diskuterte dette og er enige om at dette er en prinsippsak. HUR kan 



 

 
 

ikke dra på møte i unge Høyre, men de er velkommen til å 

komme til HUR og fortelle om sitt arbeid så lenge dette ikke blir en verve 

kampanje. Ulrikke melder dette til Hanne Haatuft.  

 Ulrikke takker for veldig koselig hilsen i forbindelse med at hun slutter som 

sekretær for HUR.  

Torpomoen  11.02.19 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1. 



 

 
 

 

Årsplan for Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 2019 
 

Møte nr Dato Ukedag Aktivitet Ordfører og 
ungdomssekretær fra 
følgende kommune stiller 

1 04.februar Mandag Møte Nes 

2 18.mars Mandag Møte Gol 

3 13.mai Mandag Møte Hemsedal 

4 02. september Mandag Møte Hol 

5 14.oktober Mandag  Møte Flå 

6 25. november Mandag  Møte Ål 

7     

8     

 

Møtene blir holdt i kommunestyresalen i Gol kommunehus mandager kl. 16.00-19.00.  

 


