Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 16.03. 2015, kl. 15.30-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
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Navn
Maling Saue Johansen
Tonje Lauvdokken
Hedda Mørk Saggau Holm
Eigil Karlsen
Hanne Intelhus Markegård
Linde Aga
Erlend Rygg
Otilie Røer Tvedt
Karianne Sato
Anita Kleppen Nilsen
Linn Marlene Tørrissen
Thea Mæhlum
Joana Vaz
Ulrikke Ytteborg
Tor Oscar Magnussen

SAKER
Sak 02/14

Sak 03/14

Kommune
Gol
Gol
Gol
Hemsedal
Hemsedal
Hol
Hol
Ål
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Regionrådet for Hallingdal
Ordfører i Nes

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

Canada besøk 5-16 august 2015 – GUR v/Malin
Status på aktiviteter og innlosjerin.
 Malin fortalte kort om hva dette innebærer og litt om bakgrunnen for
besøket.
 GUR vil invitere med HUR på de aktivitetene som kan være aktuelle
 Vertsfamilier. Det er et ønske fra GUR at flest mulig av studentene bor
i Gol området. Dette gjør logistikken enklere. Om det er noen i HUR
som kunne tenke seg å være vertsfamilie så kan de kontakte Malin
eller andre i GUR.
Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget.
Status
Ulrikke jobber med å finne en god dato for besøket.
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Sak 05/14

HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal
Status
Vedtak fra møte 2.februar:
Linde skriver brev sammen – tar med Tonje.
Linde har laget et utkast til et brev. Tonje og Linde jobber videre med dette og
sender til Ulrikke. Viktig at vi argumenterer godt og forklarer hvorfor vi ønsker
dette besøket.
Malin kontakter barnevernet og skolen for å se om det er noe vi kan
samarbeide om slik at vi legger større trykk på forespørselen.

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
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.
Vedtak:
Kulturkoordinator Sigurd Tunestveit blir invitert til møte i løpet av våren. Vi
ønsker da og ta opp om det kan være en ide om alle lederne for UKM i hver
kommune samles og danner et forum slik at erfaringer og kompetanse kan
deles og vi kanskje kan oppnå er jevnere tilbud. Ulrikke inviterer Sigurd.

Sak 04/15

Transport for ungdom i Hallingdal
Ordningen «Trygt hjem for en femtilapp» er avviklet, men vi er fortsatt ikke
fornøyd med transport tilbudet i Hallingdal. Hva kan vi gjøre med dette?
Vi hadde en god diskusjon rundt bordet som avdekket at det er flere
problemstillinger knyttet til transport:
1. Bussene korresponderer dårlig
2. Avgangene passer dårlig til ungdoms behov
3. Det er dyrt
4. Ungdom har krav på å komme seg til og fra skolen med buss, dette er ikke
alltid tilfelle at skjer.
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For at vi skal komme videre og ikke kaste løse påstander ut i luften må vi gjøre
et grunnarbeid.
Vedtak:
På neste møte lager vi en oversikt over de reelle problemene. Til neste møte har
alle i oppgave å notere busstider og annet som konkret ikke fungerer i tillegg til
hvilke avganger vi har til/fra de ulike kommunene.
Ulrikke sjekker om Taxinæringen har noen møteplass slik at vi kan gå i dialog
med dem. Går det ann å få til en «ungdomspris»?

Sak 22/12

Vurdering skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol.
Det kan være en god ide med en kontroll med fokus på aldersgrenser ved kjøp
av alkohol og tobakk.
Vedtak:
Dette er aktuelt, men må sjekkes med politiet og andre.
Malin kontakter politiet.

Sak 05/15

I møte 2. februar opplevde vi et relativt dårlig oppmøte. Etter en runde på hvordan
ungdomsrådene i de ulike kommunene våre fungerer ser vi at det er veldig ulik praksis i
forhold til hyppighet på møtene, når på dagen møtene er og om ungdommene får
betalt eller ikke. I dag tar vi en ny runde når alle er tilstedet for å avdekke realitetene.
Vedtak:
Det er store forskjeller i praksisen rundt hvordan ungdomsrådene fungerer. Vi ønsker
derfor å invitere med ungdomssekretærene i HUR møtene slik at de skal få en tettere
relasjon til ungdomsarbeidet på regional nivå. Vi inviterer derfor heretter
ungdomssekretærene sammen med sine ordførere slik at dette vil gå på rundgang.
Ulrikke informerer kommunene og inviterer.

Sak 06/15

HUR insider
Skal denne være åpen for alle eller kun HUR dagens medlemmer?
Vedtak:
HUR insider skal være åpen for alle gamle HUR`ere. For det sittende HUR er dette en
fordel da det kommer innspill til saker fra gamle medlemmer. I tillegg ønsker de selv å
følge med hva HUR i dag er opptatt av. Kun fordeler ved åpenhet.

Sak 07/15

Valg av nestleder.
Vedtak:
Utsatt til neste møte.
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Sak 08/15

Trafikktryggleik Hallingdal.
HUR ønsker å skape en alkoholkampanje: «Ikke kjør i fylla»
Kan Media linja på Gol ha dette som prosjekt?
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? Veien videre.

Vedtak:
Vi ønsker å lage en film og setter av ekstra tid til dette i neste møte.

Saker til informasjon:
 Leder er blitt spurt om å stille på møte i Nesbyen Rotary klubb den 23. mars for å
snakke om «Hva bør kjennetegne en kommune langt frem i tid?» Malin stiller, men
bør ha med seg noen.
 Kommunestrukturen. Dette er en viktig sak i det politiske liv i Hallingdal. Hvordan bør
HUR forholde seg til dette?

Nesbyen 30.03.15
For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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