NOTAT
Til:
Fra:
Sak:

Modum ungdomsråd, Skolene i Modum
Ordfører Ståle Versland
Rådgiver Audun Mjøs
REFERAT OPPSTARTSMØTE MODUM UNGDOMSRÅD 28.9.2016
Formannskapssalen kl 09-12.30

Arkivsak - Arkivkode
16/3275 - 033

Sted
VIKERSUND

Dato
29.09.2016

Til stede:
NMU:
Kjell Sundhaugen, Elise M Finnerud, Andreas S Stensby, Evita Henriksen
SMU:
Amanda Østebø, Marius Rosenlund, Sivert Brenna
Rosthaug:
Ingvild Bekkeseth, Petter Hidalgo
AIM:
Felix Persen, Mikkel Hauge Nilsen
Andre møtende: Rådgiver Audun Mjøs ledet møtet. Fjorårets leder Sondre K. Glesne deltok.
Ordfører Ståle Versland besøkte møtet underveis.
Forfall:
Kristine Helskog (SMU), Steffen Wagner, Solveig Garnås (Rosthaug/Buskerud),
Madelen Bergdahl Hjerthen (AIM)

1. Velkommen, presentasjon
Audun Mjøs er sekretær for ungdomsrådet og ønsket alle velkommen. Både faste medlemmer og
varaer var invitert til oppstartsmøtet for å få felles start. De aller fleste medlemmene er nye i
høst. Audun beskrev muligheter for påvirkning i Modumsamfunnet og sa at kommunen trenger en
tydelig stemme fra ungdommen.

2. Informasjon om Modum kommune med omvisning i rådhuset
Audun Mjøs gikk gjennom kommunens oppgaver og utfordringer fremover, og fortalte hvordan
kommunen jobber for å levere tjenester til innbyggerne. Etterpå gikk rådet på omvisning i
rådhuset og besøkte de ulike etatene: Sentraladministrasjon, undervisning, teknisk, helse- og
sosial, kultur.
Organisasjonskartet ligger vedlagt og forteller mer om hvilke oppgaver etatene har.

3. Info om arbeidet tidligere år og BUFT
Sondre K. Glesne var leder av ungdomsrådet i fjor og sitter i ungdomspanelet i
Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT), som tilsvarer ungdomsrådet i fylkeskommunen.
Sondre fortalte om arbeidet tidligere år og gav gode råd til årets medlemmer. Han mente at
ungdomsrådet har store muligheter til å nå frem dersom man tror på en sak og er villig til å stå på.
Han fortalte også om mulighetene i å hente kunnskap of erfaring fra BUFT.

BUFT består av et styre med fem og et ungdomspanel med ni medlemmer som jobber med årets
saker. I tillegg er det årsmøte i oktober og halvårsmøte i april, der alle kommunene i Buskerud kan
stille med to representanter. BUFT jobber med fem områder:
1. Skole/utdanning
2. Samferdsel
3. Kultur
4. Internasjonalt
5. Helse/miljø

4. Gruppearbeid: Tema som engasjerer årets medlemmer
Ungdomsrådet løftet frem ulike tema som erngasjerer. Rådet må bestemme på neste møte hvilke
saker en jobber videre med:









Skolefrukt
Faget utdanningsvalg bør fast inn i timeplanen
Kollektivtransport: Buss i og utenfor Modum, togtilbud, busskort som også virker på tog,
buss til internatet på Buskerud
Leirskole/Polentur
Psykisk helse
Besøke Arbeidsinstituttet
Rus og narkotika i Modum
Ungdomsklubben

5. Besøk av ordfører
Ordfører Ståle Versland var på besøk og snakket om verdien av ungdomsrådet. Han var særlig
opptatt av ungdoms psykiske helse og å forhindre frafall fra videregående skole. Han fortalte også
fra ungdomskonferansen #Skamløs som Buskerud fylkeskommune og BUFT arrangerte sist helg.
Videre fortalte ordføreren at det er en krevende budsjettsituasjon og man jobber med
prioriteringer for 2017. Han var også opptatt av å få utflyttet ungdom tilbake til Modum.

6. Valg
Leder: Kjell Sundhaugen (NMU)
Nestleder: Ingvild Bekkeseth
To representanter til årsmøte i BUFT: Sondre K. Glesne, Petter Hidalgo

7. Møtekalender
Møter i Ungdomsrådet i høst blir
Tirsdag 18. oktober og mandag 14. november. Møtene starter kl 0910 og varer til kl 12.

Audun Mjøs, møtesekretær

