
1 
 

 

 

Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 02.02. 2015, kl. 16.00-19.00 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune Tilstede 

1 Maling Saue Johansen Gol Nei 

2 Tonje Lauvdokken Gol Nei 

3 Hedda  Mørk Saggau Holm Gol Ja 

4 Nytt medlem etter 12.02.15 Hemsedal  

5 Nytt medlem etter 12.02.15 Hemsedal  

6 Linde Aga Hol Ja 

7 Erlend Rygg Hol Ja 

8 Otilie Røer Tvedt Ål Ja 

9 Karianne Sato Ål  Nei 

10 Anita Kleppen Nilsen Nes Ja 

11 Linn Marlene Tørrissen Nes Ja 

12 Thea Mæhlum Flå  Nei 

13 Heidi Reiersgård Hommedahl Flå Nei 

14 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal Ja 

15 Tor Egil Buøen  Ordfører i Flå syk 

 

SAKLISTE 

Sak 02/14 Canada besøk 5-16 august 2015  – GUR v/Malin 

Status på aktiviteter og innlosjering. Malin var ikke tilstede på dagens møte og 

dermed var det vanskelig å gå videre med sakene. Vi hadde en runde på ulike 

aktiviteter som kan være aktuelle under besøket. Forslag fra HUR:  

- Lordemarsen 

- Prestholseter opp trappa 

- Langedrag 

- Bjørneparken 

- Rafting i Dagali 

- Hallingdal feriepark Høyt og Lavt 

- Ridetur fra støl 

- Trolltunga 

- Kultur Ingebjør Sørbøen/Frikar 
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Sak 03/14   Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget. 

Det er ikke mulig å få spille Minitinget denne våren, men vi kan få til en 

omvisning. Ønsker vi det? Og evnt når kan det passe?  

HUR ønsker å invitere med seg alle ungdomsrådene i Hallingdal og leie en 

felles buss og dele utgiftene.  

I tillegg til omvisning på Stortinget ønsker HUR besøk i FN bygningen, rådhuset 

eller besøke et ungdomsråd i Oslo eller omegn.  

  Ønsker besøk i operaen. Kunne vi få til å møte et annet ungdomsråd.  

  Ungdommens storting. Ungdomsråd eller fylkesting.  

 

  Vedtak: 

Vi inviterer ordførere og alle ungdomsråd i Hallingdal på dagstur til Oslo. 

Målet er en omvisning på Stortinget, få til et møte med noen av «våre» 

politikere – Martin Kolberg eller Trond Helleland.  Får vi til et møte med Erna 

Solberg er det helt optimalt. Vi leier buss og sjåfør fra Hallingdal.  

Ulrikke sjekker buss/transport, datoer og politikere.  

 

Sak 05/14 HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal  

Kontaktperson: Thomas Wrigglesworth – Rådgiver v/Ulrikke 

Ulrikke har vært i kontakt med kontoret hos barneombudet, men det viserseg 

at det er viktig at dette kommer fra ungdommene selv.  

 

Vedtak: Linde skriver brev sammen – tar med Tonje.  

 

Sak 06/14 Ungdommens fylkesting i Buskerud. Representert fra Hallingdal? v/Ulrikke 

HUR ønsker egen representant på tinget. I dag er det litt tilfeldig hvordan 

Hallingdal er representert gjennom de ulike ungdomsrådene i Hallingdal. 

Malin sjekker om dette er mulig. Inntil videre tar Otilie ansvar. Hun er på 

tinget gjennom ungdomsrådet i Ål.  

 

Ikke alle kommunene har deltagere i BUFT, grunnen til dette er at det blir 

håndtert ulikt. Som utgangspunkt kan det kan sitte 2 representanter fra hver 

kommune. Vi innser at vi ikke kan få flere deltagere i BUFT, men HUR har som 

mål at minst 2 av medlemmene fra Hallingdal også er representert i HUR. 

 

Vedtak: BUFT skal være en fast sak på sakslisten til HUR gjennom året. Dette 

er både for å sikre at vi får informasjon om hva som er aktuelt, men også for å 

følge opp at vi har 2 representanter som både stiller i HUR og BUFT.   

 

Sak 08/14 www.hallingdal.no  v/Ulrikke 

http://www.hallingdal.no/
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Ung Halling vil få sitt eget område på den nye web portalen for Hallingdal.  

Her ønsker vi oss engasjement fra HUR og noen som er mer dedikert og kan 

jobbe frem sidene sammen med regionrådet og være våre kontaktpersoner. 

Vi skal velge 2 HUR «redaktører» til denne siden.   

 

Vedtak: Hedda og Otilie er web redaktører til Ung Halling på 

www.hallingdal.no.  

 

Sak 01/15  Møte med Hallingdal Folkehøgskule 

HUR ønsker et møte med elevrådet på skolen for å se på hva vi sammen kan 

gjøre for at ungdommene på skolen blir bedre integrert i samfunnet i 

Hallingdal.  

 

Ulrikke er i dialog med rektor ved skolen og finner en eller flere datoer for 

felles møte. Det kan være et møte hvor de kommer til oss og så et hvor vi 

kommer til dem.   

 

Sak 02/15 Status Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter 

henne for å få dette. Utsatt til neste møte.   

 

Sak 03/15  UKM. Saken ble fremmet på forrige møte. Hvordan kan vi jobbe for at UKM 

blir tydeligere og likere i Hallingdal. I dag er det slik at det er veldig forskjell fra 

kommune til kommune. Dette opplever ungdommen som urettferdig.  

Det har nå ordnet seg og Nes får også UKM i år. Men UKM fungerer utrolig 

forskjellig fra kommune til kommune. Hva kan vi gjøre for at det blir likere 

vilkår for ungdommene i Hallingdal?  

 

Vedtak: Vi inviterer kulturkoordinator, Sigurd  Tunestveit til et møte og tar 

opp dette.  

 

Alle tar med til sine ungdomrsåd at det finnes en 

Kinoreklame/annonse/filmsnutt som sier «Er UKM noe for deg?».  

Gå inn på UKM.no eller få denne fra Anita for å vise i ditt ungdomsråd.  

 

Gamle saker vi må ta stilling til: 

Sak 11/11 Trafikktryggleik i Hallingdal. Bilbelte filmen ble vist på kino i Hallingdal. 

Evaluering – utsatt til neste møte fordi vi vet for lite.  

 Hvor mange ganger er den blitt sett og hvilke kinoer.  

 Ulrikke legger ut filmen som link på HUR insider slik at alle får se den.   

  

http://www.hallingdal.no/
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Sak 05/10 Busskort for ungdom i Hallingdal 

Ungdomsgrensen er satt opp 20: 

http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2015/Ungdom-far-billigere-

bussbilletter/  

 

Vedtak: Saken er avsluttet etter at ungdomsgrensen nå er satt opp. Hallingdal 

har gjort en god jobb i denne saken.  

  

Sak 5/12 Opphør av Kulturkortordningen for ungdom i Hallingdal.  

 

Vedtak: Saken er avsluttet. Om kultrukortordningen blir savnet må vi evt 

opprette ny sak og gi denne en annen vinkling. Enighet om at ordningen evnt 

må endres.  

  

Sak 16/12  Trygt hjem for en femtilapp.  

 

Vedtak: Saken er avsluttet. Vi lager evnt en ny sak som omhandler transport 

for ungdom i Hallingdal. Nese møte.   

 

Sak 22/12  Skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol. Evaluering. Så vidt vi vet 

ble ikke dette gjennomført. Men det er enighet om at det er en god ide og vi 

ønsker fokus på aldresgrenser på alkohol og tobakk.  

   

Vedtak: Vi vurderer om vi skal gjennomføre kontroller etter neste møte.   

Anita lager forslag til plakat og sender oss. Vi trykker opp og gir til butikkene 

som består testen. 

 

Bør en slik kontroll avklares med politiet?  

 

Saker til neste møte: 

1. Fordi vi også i dag hadde relativt dårlig oppmøte tok vi en runde på hvordan ungdomsrådene 

i de ulike kommunene våre fungerer. Konklusjon: 

Det er veldig ulikt hvordan ungdomsrådene våre fungerer, hvor hyppig vi har møter, når på 

dagen møtene er og om ungdommene får betalt eller ikke.   

2. HUR insider. Skal denne være åpen for alle eller kun HUR medlemmer i dag.  

3. Valg av nestleder og leder.  

4. Trafikktryggleik Hallingdal.  

HUR ønsker å skape en alkohol kampanje: «Ikke kjør i fylla»  

Kan Media linja på Gol ha dette som prosjekt?   

http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2015/Ungdom-far-billigere-bussbilletter/
http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2015/Ungdom-far-billigere-bussbilletter/
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Ideer: Øystein og Gjermund Bråten og Tiril Sjåstad Christianseni en film. Anita sjekker 

med medialinja om de kan ta oppdrag på film. Kjersti Dalseide kan kanskje ha regien? 

Hva om Malin Strandberg lager musikk?  

 

 

Nesbyen 11.02.15 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

 


