
 

 
UNGDOMSRÅDET I MODUM 

Referat fra møte i Ungdomsrådet i Modum 15.12.2011 

Formannskapssalen kl 0900 - 1230 

Til stede:  

Hanna Løvstad Bye, Daniel Skage Schou, Vegard Berget, Camilla Flesaker Jansen (NMU), 

Sanna Evje, Liv Anne Trulsrud, Kristine Buxrud (SMU),  

Andrea Svendsen (Rosthaug),  

Audun Mjøs (Modum kommune, sekretær) 

Ordfører Terje Bråthen og rådmann Aud Norunn Strand deltok i starten av møtet. 

Forfall: Nadia Skorta (SMU), Dina Bondø, Emilie Brekke, Andreas Kvale (Rosthaug) 

Saker: 

Presentasjon – med fanfare for at Ungdomsrådet i Modum er etablert! 

 

Informasjon om Modum kommune og saksgang 

Ordfører gjennomgikk kommunens organisering og sa at hans dør alltid var åpen for dem 

som ville snakke med ham. Etterpå gikk vi på tur i rådhuset og snakket med flere ledere om 

hva de gjør i kommunen. 

 

Gjennomgang av bakgrunn for og formålet med ungdomsråd 

Audun snakket om arbeidet som Ungdommens kommunestyre har gjort for å lage 

ungdomsråd, og at dette er viktig både for kommunen og for de unge. Audun påpekte at han 

kun er sekretær og veileder, og at det er ungdomsrådet med leder som velger ut saker og 

selv bestemmer hva og hvordan.  

 

Idéverksted: Ungdomsrådets arbeid første arbeidsår 

Medlemmene i rådet tok ikke opp konkrete saker som de vil jobbe for, men satte fokus på 

organisering: 

• Kommunikasjon utenom møtene skal foregå i Facebook-gruppe (type hemmelig). 

Innkallinger, sakspapirer mv. skal ligge her. Faste medlemmer, varaer og sekretær er 

medlemmer i gruppa. Vegard er administrator.  

• Møter ca en gang pr. måned, på ulike dager hver gang. 

• Møtene kan gjerne holdes i rådhuset 

• Faste medlemmer som ikke kan møte må gi beskjed til sin vara og til leder 

• I ungdomsrådet skal det være lett å ta ordet og festlige omgivelser! 



 

Liste med adresse og telefonnr ble levert til sekretær. 

 

Valg av leder og nestleder 

Leder: Andrea Svendsen ble valgt ved akklamasjon 

Nestleder: Velges på neste møte 

Sekretær: Audun Mjøs 

 

Vi drøftet hva som er leders oppgave: 

• Delegere! 

• Sette opp sakslister sammen med sekretær 

• Representere ungdomsrådet i media og i kommunestyre mv.  

• Har dobbeltstemme i ungdomsrådet 

 

Oppsett av møteplan 

Neste møte er onsdag 18. januar kl 09-1130 i rådhuset. Audun avtaler aktuelle saker med 

Andrea på forhånd. 

 

 

Audun Mjøs 

Sekretær 

 

 


