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  Veronika Pedersen, AI 

SMU meldte forfall til møtet. 
 
Sak 1: Kort referat fra forrige møte.  
 
Sak 2: Helsesøster Hilde Øverby la frem noen trekk fra ungdomsundersøkelsen som ble 
gjennomført på ungdomsskole og vgs. i Modum i vår. Tema som utpeker seg er forhold 
knyttet til psykisk helse, lite søvn hos mange unge og viktigheten av foreldrene som 
rollemodeller. Undersøkelsen gir også informasjon om rusbruk hos forskjellige 
aldersgrupper.  Undersøkelsen viser også at mange unge trener regelmessig. Resultatene er 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Konkret kom det innspill fra ungdomsrådet å gi økt tilbud om elevsamtaler i skolene til alle 
elever, gjerne med helsesøster.  
 
Sak 3: Bente Røste i kulturetaten informerte om arbeidet med kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet. Det skal lages ny plan, prosessen vil ta mer enn ett år før planen er 
endelig vedtatt. Planen beskriver både hva kommunen skal prioritere fremover, og den er et 
krav for å få tippemidler til anlegg. 
 
Barn og unge skal involveres i planarbeidet. Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at 
kulturetaten bør ha møte med elevråd på hver skole for å høre hva unge er opptatt av i sitt 
nærområde. Man bør også sende til videregående skole. Kulturetaten sender ut brev i forkant 
slik at klassene kan diskutere saken. 
 
Motocross: NMU har sendt brev om at de ønsker at kommunen skal jobbe videre med å lage 
bane for motocross i Modum. Bente Røste sa at dette har vært viktig for kommunen i 20 år, 
men at det ikke kar vært mulig å få til på grunn av protester fra naboer og grunneiere. 
Motocrossbane er med i dagens plan.  
 



Sak 4: MOT-koordinator Lisbeth Hansen fra SMU fortalte om planer for en 
Folkehelsetur til våren. Kommunen skal lage en stor aktivitetsdag for hele Modums 
befolkning den 24. mai 2014, for alle aldersgruppere. Lisbeth Hansen er med i arbeidsgruppa 
og har ansvar for tilbud for ungdom denne dagen. Det er forslag om å bruke MOT, Aktiv 
365, lag og foreninger, skoleklasser mv, og gi dem konkrete oppgaver i løpet av dagen. 
 
Det skal lyses ut navnekonkurranse for arrangementet i høst, hun oppfordret alle til å bli med.  
 
Lisbeth ønsket unge til å være med i en arbeidsgruppe for å formidle ungdommens syn inn i 
forberedelsene. Dette ble 

Sondre Martinsen, NMU 
Kristian Gravermoen, Rosthaug 

 
 
Sak 5: Kommunens budsjett for 2014 var ikke lagt frem til møtet, settes opp på neste møte.  
 
NESTE MØTE er fredag 29. november kl 9-12. 
 
 
Audun Mjøs 
Referent 
 
 
 
 


