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Til stede: 
NMU:   Daniel Skage Schou, Anette Wold, Benjamin Engebretsen (vara) 
SMU:  Sanna Evje, Liv Anne Trulsrud (vara), Live Bendiksby, Amanda Sire (vara) 
Rosthaug:  Andrea Svendsen, Silje Grimnes (vara), Martine Oldebråten,  

Hanne Kristin Andersen (vara) 
AI  Andre Thon Rasmussen, Malin Tatiana Larsen 

Sekretær: Audun Mjøs 

Forfall:   Hanna Løvstad Bye (NMU) 

 

Sak 1: Velkommen!  

Ordfører Terje Bråthen, rådmann Aud Norunn Strand og sekretær Audun Mjøs ønsket velkommen. 

Det ble informert kort om kommunens organisering med politikere og administrasjon, og hvordan 

ungdomsrådet kan påvirke:  

• Drøfting av saker som utredes  

• Drøfting av saksfremlegg i forkant av politisk behandling 

• Ta opp saker selv 

Alle tre la vekt på at kommunen ønsker og trenger et aktivt ungdomsråd som kan gi gode innspill til 

saker som gjelder kommunen. Ordfører tipset om at tidlig engasjement gir større mulighet for 

å lykkes. Han sa også at hans dør alltid er åpen for den som vil ta opp en sak – også for 

ungdomsrådets medlemmer.  

 

Sak 2: Presentasjon av hverandre 

 



Sak 3: Bakgrunn for ungdomsrådet og info om arbeidet forrige skoleår 

Arbeidet for å etablere ungdomsrådet ble startet mai 2010 i Ungdommens kommunestyret. 

Rådet ble godkjent av kommunestyret i mai 2011, første møte avholdt desember 2011. Nå er det 

sesong to som er i gang! 

 

Sak 4: Arbeidsmåter og tema for 2012/13 

Arbeidsmåter: 

Det skal være trygt for alle å ta ordet i møtene. 

Åtte medlemmer oppfattes som en passe stor gruppe. Litt mange i dag (14) når alle varaene er med. 

Åpen dialog om konkrete saker fungerer godt. 

Sakslister og referater legges på modum.kommune.no/ungdomsrad. I tillegg har ungdomsrådet en 

lukket Facebook-gruppe for dokumenter, innkallinger, drøftinger. Sanna Evje ble administrator for 

gruppa i tillegg til leder. Alle opplyste at de er på FB. 

 

Tema rådet jobbet med i fjor Forslag til nye tema for 2012/13 

PC’er i ungdomsskolene Ungdom og rus 

Høringsuttalelse om lovfestet ungdomsråd Hvordan skape samfunnsengasjement blant unge 

Høringsuttalelse Vikersund Nord Hvordan driver man elevrådsarbeid i klasser som 
mister klassens time (8. trinn)? 

Høringsuttalelse om fylkesungdomsråd  

Ung i Åmot   

Søknad fra AI om å være med i ungdomsrådet  

Opplæring  

 

Sak 5: Guidet tur i rådhuset 

På rundtur i rådhuset møtte ungdomsrådet  

Undervisningssjef Erling Barlindhaug,  

Kommunegartner Tone Hiorth fra teknisk etat,  

Nestleder i kulturetaten Bente Røste,  

Kulturhusleder Øyvind Christensen. 

 

Sak 6: Informasjon om Buskerud ungdomsråd 

Buskerud ungdomsgruppe har arbeidet ca to år med å lage et «fylkes-ungdomsråd». De har laget en 

modell som skal presenteres på en stor ungdomskonferanse på Union scene i  

Drammen 19.-21. oktober. Informasjon ble delt ut og gjennomgått. 

 

Modum kan stille med tre ungdommer pluss en ledsager. Kommunen stiller ikke med ledsager. 

Representantene må innhente godkjenning fra foreldre til å delta. Fire meldte seg i møtet, Audun 



sjekker muligheter. Andrea Svendsen, André Thon Rasmussen, Live Bendiksby og Amanda Sire 

ønsket å delta.  

 

Det er foreslått at en representant fra hver av de 21 kommunene i Buskerud skal delta i 

Ungdommens fylkesting fire ganger i året. I tillegg er det foreslått et styre med en representant fra 

hver region i Buskerud. Modum er i region med Sigdal og Krødsherad. Styret vil møtes oftere.  

Det ble foreslått at de som velges som representanter til UFT skal dra på konferansen. 

Det ble vedtatt å velge representanter til Ungdommens fylkesting under neste sak. 

Sak 7: Valg 

 

Leder  Andrea Svendsen – valgt ved akklamasjon. 

Nestleder:  Martine Oldebråten valgt med 6 stemmer.  

Live Bendiksby fikk 5 stemmer, André Thon Rasmussen fikk 2 stemmer. 

Representant til Ungdommens fylkesting: Andrea Svendsen.  

André Thon Rasmussen fikk to stemmer og ble vararepresentant 

Det ble foreslått at Andrea og André burde møte på ungdomskonferansen i oktober.  

 

Regionens representant til styret i UFT: Jonas Nikolaisen er foreslått fra Sigdal. Han har vært med i 

Buskerud ungdomsgruppe lenge. Flere kjente ham som en positiv, engasjert person.  

Modum ungdomsråd støtter Jonas Nikolaisen som regionens representant. 

 

Sak 8: Møtekalender 

Neste møte blir ca 1 november, dato avtales i god tid på Facebook.  

 


