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MØTEREFERAT - MODUM UNGDOMSRÅD 26.9.2013
Kommunestyresalen kl 9-13
Til stede:
Sondre Martinsen, Marie Myhren, NMU
Erik Gunbjørnsen, Erlend Rønvik-Møien, Amanda Sire, SMU
Martine Oldebråten, Rosthaug vgs
Veronika Pedersen, Arbeidsinstituttet
Audun Mjøs, sekretær. Hilde Øverby, Eivind Kopland deler av møtet
Oppstartsmøte for Modum ungdomsråd med fokus på opplæring og informasjon om
påvirkningsmuligheter for ungdomsrådet.
Informasjon om saksgang fra kommunen får en idé / finner et problem, og frem til politisk
vedtak – se bilde på neste side. Anbefalt at ungdomsrådet kommer tidlig inn i arbeidet.
Rådet hilste på ordfører Terje Bråthen. Han omtalte kommunen som en serviceorganisasjon
for innbyggerne med alle sine ansatte som yter forskjellige tjenester. Ordføreren anbefalte
ungdomsrådet å sortere hvilke saker de velger å bruke tid og energi på, for å gjøre en
skikkelig jobb der de ser muligheter for å nå frem.
Helsesøster Hilde Øverby snakket om det å være Ung i Modum, hva kommunen gjør for å
bidra til bedre helse og trivsel for unge. Snakket også om frafall fra videregående
skole (30%). Hilde sa at ALLE VIL HØRE PÅ DET UNGDOMSRÅDET HAR Å SI!
Vi drøftet deretter hva ungdomsrådet skal jobbe med. I vedtektene heter det at ungdomsrådet
skal fremme barn og unges fellesinteresser i Modum. Noen eksempler som kom opp:
Idrett
Kollektivtrafikk/buss
Skole
Hopp
Gang-/sykkelvei
Bredbånd
Helse
Samlingssteder
Jobbmuligheter
Gjøre ungdomsklubben mer attraktiv for flere / eldre
Unges holdninger til hverandre og til bostedet sitt

Vi drøftet også forskjellige måter for å få frem saker til rådet:
• Kommunen tar opp aktuelle saker som er under utredning
• Kommunen tar opp aktuelle saker som skal behandles politisk
• Ungdommer, elevråd, rådet selv kan ta opp saker de brenner for
Arbeidsmåter:
• Ungdomsrådet har møter med kommunen ved sekretær Audun Mjøs, evt. også andre
fagfolk
• Sekretær og leder samarbeider om saksliste og informasjon om sakene, sendes ut ca
en uke før møtet
• Saksliste med dokumenter legges ut på Ungdomsrådets hjemmeside, Facebook-gruppa
og sendes elevrådslærerne
• Den som ikke kan komme på et møte har ansvar for å gi beskjed til sekretær og kalle
inn vara fra sin skole til møtet
• Møtedatoer i høst:
o Onsdag 30.10, kl 09-12 i rådhuset
o Fredag 29.11, kl 09-12 i
rådhuset

Audun Mjøs
sekretær

Figure 1: Saksgang og
påvirkningsmuligheter - illustrert

