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Tilstede: Linnea Sofie Øye Sekse, ingeborg Renslo, Fredrik Asplin, Marius Engelstad, Sara

Beugelsdijk, Kusai Khaled Aloklah, Otylia Maria Kajda, Vilde Rolland Johansen, Bjørn-Egil

Tørrissen

Saker:

01/20 Konstituering av nytt Barn- og unges kommunestyre (BUK)

Nye medlemmer i BUK fikk informasjon om arbeidsoppgaver og saker som BUK skal jobbe

med.

Valg av leder og nestleder - vedtak:

Leder —Vilde Rolland Johansen

Nestleder —Otylia Maria Kajda

02/20 Tildeling av tiltaksmidler — 2020

Til fordeling: kr 15.000. Det var mange søkere og derfor ble det ikke mulig å tildele de

beløpene det var søkt om.

Vedtak.

Følgende tildeles tiltaksmidler i 2020:

*Nesbyen ungdomsskole —inntil kr 1.000 til kjøp av diverse utstyr (smashball, volleyballnett

ute, bordtennisutstyr, kortstokker/småspill)

*Hallingen 4H —inntil kr 3.010 til drift av foreningen.
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*Nes spel og dansarlag— inntil kr 4.300 til lausdanskurs i 2020.

*Bromma ungdomslag —inntil kr 3.500 til kjøp av høyttaler/forsterker.

*Nesbyen barneskole —inntil kr 3.190 til kjøp av smashballstativ.

Merk! Tildelte midler må brukes i 2020. Kvittering/faktura på kjøp/aktivitet må være utstedt

før 01.01.2021 og må sendes til tjenesteleder kultur før midlene utbetales.

Kvittering/faktura på kjøp/aktivitet må være tjenesteleder i hende senest 11. januar 2021.

03/20 Aktiviteter/anlegg/oppholdssteder for barn og unge.

Medlemmene i BUK jobbet i grupper med forslag til aktiviteter/anlegg/oppholdssteder for

barn og unge.

Følgende forslag ble lagt frem:

*Et sted å få mekke på biler og div., med voksne og sertifisert «personell» til stede.

*Aktivitetsgruppe i idrettshallen. Møtes f.eks. en gang i uka og det rulleres med aktiviteter

(volleyball, innebandy, badminton, slåball, basketball osv.) Det bør være aktiviteter som det

ikke allerede er tilbud om: Fotball, håndball m.m.

*Samlingssted i idrettshallen

*Form for samlingspunkt (innendørs)

*Må åpne juniorklubben igjen

*Møteplass i nærheten av senteret

*Oppholdssted som brukes hele året (Storetoppen, gamle Nes)

*Sted der man kan «chille»: Med musikk, kioskautomat, wi-fi

*Ungdomsklubben bør være åpen mer enn to ganger pr. uke —helst i helgene.

*Pusse opp idrettshallen

*Ishall

*Trampoline i idrettshallen

04/20 Orientering om saker i Hallingdal ungdomsråd.

Vilde Rolland Johansen og Otylia Maria Kajda informerte om hva Hallingdal ungdomsråd er

og hva de har jobbet med det siste året:

Hallingdal ungdomsråd HUR): Består av 2 representanter fra hver kommune. Rådet møtes

fast en gang i måneden og behandler viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal.

HUR har jobbet med:

Hallingdalsreflekser. Det er en kampanje for å få flest mulig til å bruke refleks. Refleks kan

forhindre alvorlige skader/redde liv.

Livskvalitet. Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom i Hallingdal har det?

Hvilke tilbud vil ungdommen ha?

HUR gir økonomisk støtte til aktiviteter i lag/foreninger.



Kampanje for å få salgssteder for alkohol til å praktisere strengere håndheving av kravet om

legitimasjon. Undersøkelse har vist at det er for lett å få kjøpt alkohol for de som er yngre

enn aldersgrensen.

Samarbeid mellom fjellregioner. Hva har vi felles og hva kan vi lære av hverandre.

-Kollektivtilbudet (gjelder hovedsaklig buss). Dette må bli bedre. HUR er i kontakt med bus-

selskaper for å få disse til å øke antall avganger og bedre koordinering av avganger mellom

de ulike kommunene.

Prøver å forbedre jobbtilbudet til unge mennesker, slik at disse kommer tilbake til

Det er viktig at medlemmene i BUK melder til Otylia og/eller Vilde om saker som ønskes tatt

opp i Hallingdal ungdomsråd.

05/20 Eventuelt.

*Hallingdal regionråd har bedt HUR om å spørre ungdommene i de forskjellige kommunene

om følgende:

1.Hva er det viktigste for ungdommene i Hallingdal?

BUK svarer følgende: Idrettsanleggene må bevares og vedlikeholdes.

2.Hva skal til for at ungdom skal trives?

BUK svarer følgende:

At det er aktiviteter for ungdom

Gode idrettsanlegg som er gratis å bruke

3. Hva skal til for at ungdom som har forlatt Hallingdal kommer tilbake?

BUK svarer følgende:

At det finnes jobb for unge mennesker

At det går an å skaffe seg en bolig som ikke er for kostbar

Barnehageplass til alle

At det er et godt barne-/ungdomsmiljø

Kollektivtilbudet må bli bedre

4. Hvordan kan regionrådet nå frem til barn/unge?

BUK svarer følgende:

Ta kontakt via grunnskolen/videregående skoler

Kom på besøk til oss: På skolen og på fritidsaktiviteter

Send meldinger (e-post, sms) til kulturleder og politikere i den enkelt kommune

Legg ut spørsmål til barn/unge på snapchat. Det må være mulig å svare anonymt.



* BUK ønsker at følgende gangveg sperres slik at det ikke mulig å kjøre der med bil: Gangveg

mellom Turivegen og Lyngvegen —den siden som vender mot byggefeltet. Det har vært flere

farlige situasjoner der.

*Det er mange rånere i Nesbyen som kjører slik at det farlig for andre trafikanter. Rånerene

er veldig dårlige forbilder for barn/unge!

Det bør holdes en «Trygg bilkjøring-kampanje» i Nesbyen. Ønskelig at politiet har en slik

kampanje og at de kommer på besøk til grunnskolen og videregående skole. Det er ønskelig

at det er med en ung person som selv har vært i bilulykke og som forteller om hvordan det

skjedde og hvordan livet har vært etter ulykken. Det kan virke avskrekkende på

ungdommen.

Det må bli flere politikontroller og mer politi ute blant folk. Både sivil- og uniformert politi.

*Det skal lages til en ny logo for BUK. Navnet «Nesbyen kommune» og «BUK» må være

med. Skal ha samme farger som i nåværende logo og det skal være samme «kunstner» som

har laget nåværende logo. Må lage til tre ulike versjoner av logo som legges frem for BUK.

Underskrift leder underskrift nestleder
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Vilde Rolland Johansen Otylia Maria Kajda

Tor-Even Lysfjord

Tjenesteleder kultur

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, kommunalsjef oppvekstenheten, Nesbyen

ungdomsskole, Nesbyen barneskole og folkehelsekoordinator Bettina Langenes Efjestad.

Kopi til: Lag/foreninger som er tildelt tiltaksrnidler, jf. sak 02/20


