Møtebok fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 09.11. 2015, kl. 15.30-19.00
(15.30-16.00 er det mat i kantinen)

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Navn
Tonje Lauvdokken
Georg Slåtto
Eigil Karlsen
Hanne Intelhus Markegård
Linde Aga
Erlend Rygg
Otilie Røer Tvedt
Karianne Sato
Anita Kleppen Nilsen
Linn Marlene Tørrissen
Thea Mæhlum
Joana Vaz
Tor Egil Buøen
Martha Kristin Gaptjern
Ulrikke Ytteborg

Kommune
Gol, leder
Gol
Hemsedal
Hemsedal, PR sjef
Hol, nestleder
Hol
Ål
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Ordfører Flå
Ungdomssekretær Flå
Regionrådet for
Hallingdal

Tilstede
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

Ordfører i Gol, Heidi Granli, var tilstedet under sak 13/15 og ved informasjon om
Arbeidsinstitutt.
SAKER
Sak 04/15

Transport for ungdom i Hallingdal
HUR vil lage en samlet oversikt over de avganger som er problematiske i
Hallingdal. Dette er både avganger som savnes og avganger de ikke ser meningen
med. For å involvere og få mest mulig korrekt bilde vil vi foreta en
spørreundersøkelse blant videregående elever ved Ål og Gol vgs. Dette vil vi
gjøre gjennom en questback som vi ønsker å legge på It`s learning. Tonje
kontakter begge rektorene for å høre om dette er mulig. Ulrikke lager forslag på
spørsmål.
Trygt hjem for en 50 lapp
HUR ble invitert av Brakar ved Randi Fosse til å delta på et møte. Vi har ikke hørt
noe og Tonje vil nå kontakte henne for å få en avtale.
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Sak 08/15

Trafikktryggleik Hallingdal
Film – HUR ønsker å lage en «ikkje kjør i fylla» kampanje film. Anita har stått som
projektleder, men har litt for mye. Hanne tar over ansvaret med Anita som
støttespiller.
I møte ble det laget et rå utkast til manus. Hanne tar dette videre i med sin klasse
på medialinja. Maren har takket ja til å stå for filmingen.
Tidsramme:
Filming i januar/februar
Lansering april ifm russefeiringen

Sak 11/15

Skummelt oppdrag
GUR har tatt ansvaret, men ønsker innspill fra HUR.

Sak 13/15

Stikkprøver for legitimasjonskontroll
Stikkprøver gjennomført 31.08.15. Brev med informasjon er sendt ut til alle
kommunene våre. Vedlegg 1.
Vi ønsker å følge opp saken og Linde skriver et brev som Ulrikke sender til alle
kommunene. Her vil vi spørre om hvordan de har tatt tak i problemstillingen og
følger opp.

Sak 14/15

hallingdal.no v/Ulrikke
Kort gjennomgang av hvordan nettsiden er bygget opp. Det ble liten tid og vi tar
saken opp igjen på neste møte.

Sak 15/15

Ungdomskonferanse 2016
Ungdomskonferansen har vært gjennomført ca hvert annet år med stor suksess.
Konferansen blir også denne gangen lagt til Torpomoen og datoene er: 15-17
januar 2016. Tema for konferansen vil overordnet være trafikksikkerhet. Vi
ønsker en foreleser og muligens jobbe med filmen med samme tema se sak 8/15.
Konferansen vil bli lagt i mer detaljer på neste møte.

Sak 16/15

Arbeidsinstitutt
Fordi dette var en hastesak for ordfører Heidi Granli, valgte HUR å behandle
denne i møte etter at Heidi hadde gått. Heidi holdt et kort innlegg og fortalte om
hva et Arbeidsinstitutt var, for hvem og hvorfor.
Stikkord her var:
- En alternativ hverdag for ungdom på vgs
- Hva er du god på?
- Hva skal til for at du opplever mestring?
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-

Hva gjør deg glad?

Målet med arbeidsinstituttet er alltid at eleven skal tilbake til vgs, enten til sin
tidligere linje eller annen.
HUR gjorde følgende vedtak:
Hallingdal ungdomsråd støtter politikerne i Hallingdal i arbeidet om å se på
mulighetene for et Arbeidsinstitutt ved Gol vgs.
Sak 17/15

Yrkesmessa
Yrkesmessa vil bli arrangert 8. og 9. desember i år. Regionrådet v/Ulrikke skal ha
en stand her for å snakke med ungdommene. Ulrikke ønsker hjelp av HUR til å
bemanne messa. Følgende meldte seg: Hanne, Anita, Linn Marlene, Erlend og
Tonje.

Sak 18/15

Logo HUR
Hvilket forhold har vi til HUR sin logo? Det viser seg at ingen av oss som er i HUR i
dag kjenner historien bak eller vet betydningen av den. Bør den byttes?
Vi har i HUR i dag kompetanse gjennom Hanne som driver en bedrift som jobber
med profilreklame. HUR ønsker å teste på hennes bedrift hvilke muligheter vi
har. Kanskje skal vi lage en ny logo for HUR. Tonje sender en forespørsel.
Vi skulle tatt bilder, men dette utsetter vi til neste møte. Da må alle møte presis
kl 15.30 utenfor Gol kommunehus slik at det fortsatt er lyst. Dato for neste møte
er mandag 23. november.

Eventuelt:
Regionrådet vurderer en reflekskampanje mot ungdom i Hallingdal. Vi diskuterte
litt hva slags type refleks som evnt må bestilles slik at ungdommene faktisk vil
bruke dem. Alle ble oppfordret til å sende Ulrikke eksempler (bilder) om de
kommer over en type de liker.

Nesbyen 12.11.15
for leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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Vedlegg 1.
Hallingdal ungdomsråd
Torpomoen
3579 TORPO

Kommunene i Hallingdal

10.09.2015

Stikkprøver på legitimasjonskontroll ved kjøp av alkohol og tobakk
Mandag 31. august gjennomførte Hallingdal ungdoms råd (HUR) stikkprøver på legitimasjonskontroll
ved kjøp av alkohol og tobakk i Hallingdal.
Bakgrunnen for stikkprøvene er at ungdommene mener det er for enkelt å få kjøpt alkohol og tobakk
uten å vise legitimasjon. Stikkprøvene ble i forkant avklart med politiet.
Stikkprøvene ble gjennomført ved at 2 ungdommer på 16 år gikk inn i ulike dagligvarebutikker og
bensinstasjoner for å prøve å kjøpe øl og snus. De var innom 3 kommuner i Hallingdal. Prosedyren var
avtalt med en voksen i forkant som også var med under hele seansen, riktignok i bakgrunnen, men
tilgjengelig om det skulle være noe. Etter et gjennomført «prøvekjøp» ble det opplyst om hvorfor vi
var der og hensikten med besøket. Det ble også opplyst om at hverken ansatt eller butikk ville bli
navngitt. Ingen kjøp ble gjennomført, men stoppet før en faktisk transaksjon.
Målet med stikkprøvene var å sette fokus på at det alltid skal sjekkes legitimasjon om man er i tvil ved
salg av alkohol og tobakk. Dessverre viste det seg at de to 16 åringer ville ha fått kjøpt både øl og
tobakk denne dagen. Selv om det var et relativt lite antall steder som ble besøkt så er det allikevel
svært alvorlig at 50% av stedene ikke sjekket legitimasjon og dermed ville har solgt til mindreårige.
Kommunene er ansvarlige for alkohol- og tobakksalg i egen kommune. Vi sender dere derfor dette som
en informasjon og anser det som deres ansvar å ta tak i problematikken og sette fokus på
legitimasjonskontroll. HUR vil følge opp saken etter en tid for å høre hvordan dere jobber med
legitimasjonskontroll i dere kommune.
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål i saken.
Med vennlig hilsen
Hallingdal ungdomsråd
Leder Tonje Lauvdokken
For leder
Ulrikke Ytteborg

Sekretær HUR
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