
 

 

Begrunnelse for Ung INNspirator 2022  
 

Prisvinneren skal være i alderen 15 til 35 år, være en god rollemodell og ha solid 
forankring i fylket. Juryen har bestått av representanter fra Innlandet fylkeskommune, 
LO, NHO, Sparebank1 og Statsforvalteren. 
 

Det er to dyktige og talentfulle innlendinger som deler prisen Ung INNspirator. De 
kommer fra det samme studentmiljøet og har jobbet sammen om å skape aktivitet og 
legge til rette for deltakelse og studentengasjement. 
 

Den første prisvinneren kommer opprinnelig fra Kristiansand i Agder, men bor nå på 
Lillehammer og studerer Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Hun er i 
sine verv en pådriver for samarbeid i fylket og en inspirasjon for andre studenter. 
Dette er en person som jobber dag og natt for å passe på at studenter har en 
stemme i Innlandet. Hun beskrives som en god leder med fantastiske analytiske 
egenskaper, og som ønsker å gjøre det lille ekstra. Hun er opptatt av å koble parter 
og få til ting sammen. Hun er handlekraftig og utretter mye for andre gjennom å være 
leder i Lillehammer studentsamfunn og leder i Start LHMR.  
 

Den andre prisvinneren er fra Raufoss, men har flyttet til Lillehammer og går samme 
studiet. Han har vært markedsføringsansvarlig og er ansvarlig for næringslivsgruppa i 
Start LHMR. Denne personen beskrives som interessert, lyttende og støttende, og 
som en initiativtaker og kulturbygger. Han er genuint interessert i innovasjon og 
entreprenørskap, og skaper arenaer for studenter som er interessert i dette. Han har 
en evne til å sørge for at studentene kommer i kontakt med det lokale næringslivet, 
og han har også engasjert studentene i samfunnsutviklingen i Lillehammer. 
 

Her har vi to talenter som bidrar til aktivitet og utvikling, særlig i studentmiljøet de er 
en del av, og som Innlandet forhåpentligvis kan nyte godt av i mange år framover. 
 

Det er en stor glede å avsløre at vinnerne av Ung INNspirator 2022 er: 
 

START LHMR v/ ANDREA LAURITZEN INDAHL OG MATHIAS WESTBAKKEN 


