Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 29.10. 2018, kl. 16.00-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
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SAKER
Sak 04/18

Sak 05/18

Navn
Jonatan M. Johansen
Synne Bjørnebråten
Nora Wiken Wilson
Ola Andrè Grøthe
Brage Neslein Korsnes
Kristian Lerberg
Mari Kaslegard
Cecilie Skrindo
Otylia M. Kajda
Vilde R. Johansen
Magnus Evenstuen
David Ngabu
Oddvar Grøthe
Hilde Storeskar
Ulrikke Ytteborg

Kommune
Gol
Gol
Hemsedal
Hemsedal
Hol, nestleder
Hol
Ål
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Ordfører Hemsedal
Ungdomskonsulent Hemsedal
Regionrådet for Hallingdal

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

Valg
Valg av leder, nestleder og PR ansvarlig ble gjennomført.
Vi gratulerer følgende med verv for de neste 2 årene:
Leder – Brage Neslein Korsnes
Nestleder – Vilde Rolland Johansen
PR ansvarlig – Cecilie Skrindo
Fjellungdom
Ulrikke orienterte om status for Fjellungdom og dialog med Fjellnettverket. Hun
la frem forslag om å søke EU midler for å få gjennomført konferansen. Dette
etter forslag fra Fjellnettverket. Pga søknadsfrist i februar vil ikke konferansen
kunne gjennomføres før høsten 2019.
Vedtak:
HUR støtter at det søkes om EU midler for å få gjennomført konferansen for
Fjellungdom. HUR vil jobbe for at konferansen blir gjennomført i
september 2019.
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Sak 06/18

Reflekskampanje
Det ble diskutert om det også i år skal gjennomføres en reflekskampanje.
Vedtak:
Vi gjennomfører reflekskampanje også i år. Ulrikke lager forslag til årets refleks
og bestiller denne i samarbeid med leder og nestleder. Målet er å få refleksene ut
i skolene nå før jul.

Sak 07/18

VIKEN – det nye fylket.
Vi hadde besøk av Fylkestingsrepresentant i Buskerud og medlem i Fellesnemda i
Viken, Iselin Haugo. Hun ga oss en god status på dannelsen av det nye fylket. I
tillegg oppfordret hun HUR til å komme med innspill til nye Viken snarest.
HUR tar dette til etterretning.

Sak 08/18

ID kontroll
Brage fortalte om den gjennomførte legitimasjonskontrollen 14. juni i år.
Resultatene er dessverre ikke gode. De 2 ungdommene som gjennomførte
kontrollen av var innom 20 steder i 4 kommuner i Hallingdal – 14
dagligvarebutikker og 6 bensinstasjoner. I 29% av dagligvarebutikkene ble det
ikke sjekket legitimasjon og hele 100% av bensinstasjonene falt gjennom testen.
Dette er svært alvorlig og vi kan ikke ha det slik i Hallingdal.
Den 20. juni sendte HUR ut et brev til alle kommunene våre v/ordførere. Her ble
kontrollen ble beskrevet og resultatene ble lagt frem. Se vedlegg 1.
Vedtak:
HUR er tydelige på at å følge opp legitimasjonskontroll i våre utsalgssteder
fortsatt er svært aktuelt. HUR følger saken videre.

Sak 09/18

Skummelt oppdrag 2018
GUR forteller at de har kommet langt i planleggingen av Skummelt oppdrag for i
år.
Vedtak:
Skummelt oppdrag er et konsept som eies av HUR. Tanken har vært at HUR
arrangerer i samarbeid med de ulike ungdomsrådene på omgang. GUR har de
siste årene tatt mye ansvar og initiativ. GUR har allerede mye på plass for
skummelt oppdrag i år. HUR støtter GUR i initiativet og ønsker å være bidragsyter
om det er behov for det. GUR kontakter HUR ang behov for medvirkning.

2

Sak 10/18

EU og EØS – hvordan påvirker dette lokalpolitikken vår?
Regionrådet var på tur til Brussel i september i år. Oddvar og Ulrikke fortalte kort
om erfaringer og lærdom fra denne turen. At EU påvirker ca 50% av alle sakene i
kommunestyrene våre er relevant også for HUR. I tillegg hadde vi en prat om EU
midler og muligheter dette gir HUR.
HUR tar dette til etterretning.

Sak 11/18

Hettegensere HUR
HUR skal kjøpe hettegensere og vi bestemte hvordan disse skal se ut. Ulrikke
bestiller.

Informasjon fra Regionrådet:



Ulrikke fortalte om Norsk reiselivsfagskole som planlegges på Geilo med
studieoppstart høsten 2019.
Ulrikke fortalte om det store livskvalitets prosjektet Regionrådet i disse
dager jobber mye med. «Det er folka som teller» er en pilot i Norge som
skal måle livskvaliteten i Hallingdal utpå nyåret. Ulrikke ønsker å involvere
HUR i arbeidet med å forankre og markedsføre undersøkelsen. Hun vil
komme tilbake til dette på neste møte.

Torpomoen 31.10.18
For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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