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Modum kommune 
RÅDMANNSKONTORET 
 

Notat  
 

Til: Medlemmer Modum ungdomsråd 

 

Kopi til: Skolene, media, kommunestyret 

  

Fra: Sekretær Audun Mjøs 

 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
12/308 - 033  Vikersund 19.11.2012 

Referat fra møte i Modum ungdomsråd 8. november 2012 kl 09-12 
Sted: Formannskapssalen 

Til stede: André Thon Rasmussen, Silje Grimnes, Andrea Svendsen, Anette Wold, Hanna Løvstad 

Bye, Liv Anne Trulsrud, Live Bendiksby, Audun Mjøs. 

Fraværende: Sanne Evje, Martine Oldebråten 

Sak 1: Referat fra møte 20.9.12 
Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 2: Ungdom og rus 
Ungdomsrådet hadde invitert helsesøster Hilde Øverby til å snakke om temaet ungdom og rus. 

En student var også med.  

Hilde gikk gjennom noen av resultatene fra ungdomsundersøkelsen som har vært gjennomført i 

ungdomsskolene og på Rosthaug i årene 2000, 2003, 2006 og 2009. Noen statistikker følger vedlagt 

referatet. Hovedtrenden var at røyking og bruk av alkohol og narkotika blant unge var redusert mye 

fra 2000 til 2009. Hilde påpekte at ung alkoholdebut er helseskadelig og at yngre debut gir mer 

skader. Hun fortalte at jenter kun tåler halvparten så mye alkohol som gutter.  

Hilde fortalte også om hvordan kommunen jobber for utsatt rusdebut og mindre rusbruk. 

Det viktigste er å opprettholde forebyggende innsats. MOT er det viktigste verktøyet og brukes 

aktivt i ungdomsskolen. MOT fokuserer på hvilke drømmer den enkelte har og på at den enkelte skal 

ha mot til å si nei. I tillegg er det tiltak for dem som ruser seg og for å bedre psykisk helse. 

Fra nyttår blir det ansatt miljøterapeut i skolehelsetjenesten som skal arbeide med rusforebyggende 

tiltak for ungdom mellom 16 og 23 år. Dette betyr at Rosthaug videregående skole er sentral i tillegg 
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til Arbeidsinstituttet. Arbeidet vil bestå av både individuell oppfølging, grupperettede tiltak og 

tverrfaglig samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste, NAV, utekontakt m.fl. 

Ungdomsrådet drøftet resultatene fra undersøkelsen. Flere opplevde at det var utbredt alkoholbruk 

i ungdomsskolen, helt ned til 8. klasse. Det har vært mange fester for ungdom siden skolestart, 

arrangert av russen, der også ungdomsskoleelever deltar. Foreldres holdninger til alkohol påvirker 

også de unges vaner. Det ble sagt at mange foreldre godtar alkoholbruk når noen er konfirmert.  

Det har vært snakket en del om narkotikabruk i ungdomsmiljøet i høst. Helsesøster var usikker på 

om bruken hadde økt vesentlig i høst, eller om det nå var flere som kjente til eksisterende misbruk. 

Statistikken viste at i 2009 var det 1-4 % som hadde prøvd narkotiske stoffer. 

Ungdomsrådet brukte 1,5 time på temaet. Mange emner ble drøftet, videre arbeidsmåte tas på 

neste møte i rådet. Tema rådet var innom:  

• Problemer med alkohol og narko 

• Sammenheng med at folk faller ut av skolesystemet 

• Hvor stor plass skal alkohol ha i ungdomsmiljøet?  

• Er det riktig at det arrangeres fester for unge under 18 år, med mye alkoholbruk? 

• Hva kan unge selv og samfunnet gjøre for å redusere rusbruk? 

Sak 3: Referat fra ungdomskonferanse i Drammen 
Andrea, Live og André var på konferanse for ungdomsråd i Drammen 19.-21. oktober. Det var gode 

foredrag om ungdomsarbeid og godt opplegg. Målet for helgen var å vedta vedtekter for et 

Ungdommens fylkesting og velge folk til styre – en fra hver region.  

Vedtektene ble vedtatt omtrent som foreslått, og Live ble valgt inn i styret i Buskerud 

ungdomsgruppe! Styret består av fem personer og skal blant annet forberede saker til 

Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesting skal avholdes fire ganger årlig. Andrea skal møte i 

UFT med André som vara. 

Andrea, Live og André var godt fornøyd og syntes de hadde lært mye. 

Sak 4: Kort om forslag til budsjett 2013 for Modum kommune 
Audun orienterte om budsjettforslaget. I år er det veldig tydelige mål for hva kommunen skal 

arbeide med i 2013 og fremover. Folkehelse er på topp med stort fokus på frafall fra skole og 

yrkesliv. Kommunen skal også arbeide for å tiltrekke seg flere yrkesaktive, både moinger og andre. 

Ungdomsrådet fokuserte på PC-situasjonen i ungdomsskolene i vår. I undervisningsetatens del er 

det ikke satt av penger til tiltak for PC’er i ungdomsskolene, men det er lagt vekt på å styrke 

IT-avdelingens ressurser. Audun sjekker nærmere. 

Andrea og Live fikk budsjett til gjennomlesning. Kommunestyret behandler budsjettet 

14. desember. 
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Sak 5: Eventuelt 
Ungdomsrådet må bli bedre kjent: Gensre, plakater, Facebook, egen omtale i elevrådet m.m? 

Settes opp som sak neste gang. 

Arbeidsinstituttet inviterer til kurs: Vi prøver å legge neste møte til AI og få kursing fra dem. Skal vi 

ta med vararepresentantene også?? 

Dato for neste møte: Avtales på Facebook, ca midten av desember. 

 

 

Statistikk fra ungdomsundersøkelse i Modum 2000-2009  

- kort oppsummert fra presentasjon fra helsesøster Hilde Øverby i Modum ungdomsråd 8.11.12. 

Hvor ofte bruker du alkohol? (Ungdomsskole) 

 

Røyking i ungdomsskolen 
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Har du selv prøvd følgende rusmiddel mer enn 5 ganger?  

Fordeling 2003, 2006 og 2009, Modum-elever i videregående 

skole

I undersøkelsen hadde ungdommene også skrevet hva de ønsker: 

• Flere rusfrie fester 

• Venner som ikke drikker (u-skole) 

• Ta oss unge på alvor, vis respekt 

• Gode samtaler med foreldre  

• Foreldre bør ikke være naive, passe på 

• Vær gode forbilder 

• Bli kjent med våre venner 

 

 


