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Kopi: Audun Mjøs, Ivar Ødegaard, Per Einar Løvdal, Aud Stormoen og Mette Bogen
Fra:
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Sted
VIKERSUND

Dato
16.02.2018

Tilstede: Ståle M. Halvorsen, Andreas S. Stensby, Amanda Østebø, Vilde Larsen, Henrik
Hørlüc Berg, Petter Hidalgo, Kjell Sundhaugen
1. Gjennomgang av referatet fra siste møte
Referatet godkjent.
2. Valg av representanter til Ungdommens fylkesting
Buskerud fylkeskommune inviterer til vårmøte i Ungdommens Fylkesting i Buskerud 1416. april 2018.
Kjell sitter i Ungdomspanelet og deltar på vårmøtet, det samme gjør Andreas S. Stensby
siden han var med på årsmøtet høsten 2017. Henrik setter seg på venteliste.
3. Referat fra møte i ungdomspanelet i BUFT (UP møte) v/Kjell
Referat ligger vedlagt.
Kjell fortalte litt om en app de jobber med som skal belønne de som er miljøvennlige.
4. Internasjonale prosjektmidler v/Kjell
Bfk inviterte til et møte om Erasmus midler. Ingen fra Ungdomsråd/kommune hadde
anledning til å delta.
5. Behandling av Likestillings og mangfoldsplanen
Ungdomsrådet behandlet planen og ble enige om følgende uttalelse:
Nytt tiltak under pkt 3.2, kommunen som tjenesteyter;
Kommunen skal gi en lettfattelig oversikt på sosiale medier over aktuelle saker for
kommunens innbyggere, med fokus på saker som er av interesse for ungdom og unge
voksne.
Det følger av Ungdomsrådets reglement pkt 3:
Rådets uttalelse skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som
viderebehandler og avgjør saken.

6. Eventuelt
Fritid 123

Petter Hidalgo har vært Ungdomsrådets representant i lanseringen av Fritid123. Han har
deltatt både på pressekonferanse og under presentasjonen i kommunestyret med veldig
gode tilbakemeldinger.
Det ble diskutert i møtet om det finnes regler for ungdomsråd.

Merknader fra Hege etter møtet vedr. dette:
Ungdomsråd er ikke et lovpålagt råd, men det ble sommeren 2017 vedtatt et lovforslag
om at det skal innføres et råd eller en annen form for medvirkningsordning for ungdom
(kommunelovens § 10 b). Når bestemmelsen trår i kraft vil det bli behov for å fastsette
forskrifter for ordningen.
Dersom man er interessert kan man lese mer om Ungdomsråd på:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-oginnbyggerne/ungdomsrad/id2425384/
Videre ble det tatt opp spørsmål om ungdomsrådets medlemmer kan delta på
Inspirasjonskonferansen på Modum Bad den 22. mars.
Merknader etter møtet:
Hege har sjekket opp og Ungdomsrådets faste medlemmer kan melde seg på konferansen
den 22. mars. Modum kommune dekker kostnadene. Hver og en melder seg på selv via:
https://www.kildehuset.no. Fint om de som melder seg på skriver Modum kommune på
arbeidsted. Stilling: Ungdomsråd og fakturaadresse: Modum kommune. Ta kontakt med
Hege hvis noe er uklart.
Kjell oppfordrer medlemmene til å følge BUFT – Buskerud ungdommens fylkesting på
Snap og Insta.
Ungdomsrådet brukte resten av tiden i møtet til å jobbe med retningslinjer for elevråd.
Målet er å ha noe klart før sommeren som kan deles ut i forkant av valgene av
elevrådsrepresentanter til høsten.
Vedlegg:
Referat fra møte i Ungdomspanelet januar 2018.

