
Modum kommune 
RÅDMANNSKONTORET                             Arkivkode 033 

____________________________________________________________ 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET  

Møtedato: mandag 10. febr. 2014 

Kommunestyresalen kl 9-11.  
 
Til stede:  
 
Øyvind A. Nordbø (NMU), Benjamin Engebretsen (NMU), Erik Gunbjørnsen (SMU), Håkon Brattholm 
Olsen (SMU), Amanda Sire (SMU), Kristian Gravermoen (Rosthaug), Martine Oldebråten (Rosthaug), 
Veronika Pedersen (AI), Lisbeth Hansen (miljøarbeider SMU) og Hege Fåsen (sekretær, 
rådmannskontoret) 

 

1) Referat fra sist møte: Godkjent 

Kristian Gravermoen deltok på årsmøte i BUFT (jfr sak 5, møte 29.11.13) og er valgt inn i 

styret i BUFT (Buskerud ungdommenes fylkesting). Modum manglet fortsatt en representant. 

Håkon Brattholm Olsen sa seg villig til å delta i BUFT. Kristian gir tilbakemelding til BUFT om 

dette. 

 
2) Informasjon om folkehelseturen MoVing, 24. mai 2014 

Lisbeth og Hege orienterte om planene så langt. Det er ønske om stor deltakelse fra 
ungdomsgruppa. MOT og Aktiv 365 er en del av arrangementet. Ungdomsrådet kom med 
følgende innspill for å trekke ungdom til arrangementet:  

 Konkurranser 

 Kjendiser 

 Underholdning og konkurranser både underveis og når man kommer fram, kjedelig å 
gå hvis det ikke skjer noe 

 Viktig at alle føler seg velkomne 

 Alle må kunne ha mulighet til å vinne noe, selv om man ikke er god i noe 

 Lærerne involveres og informerer, info om MoVing inn på skoletavlene 

 Bygdeposten må skrive om arrangementet 

 Konkurranse mellom klassene med premiering 

 TV Modum annonsering 

 «Selge» det inn i nabokommuner også 

 Arbeidet med å mobilisere ungdommen intensiveres etter at MOT turneen er over 
Det er satt ned ei egen arbeidsgruppe som skal jobbe videre med planleggingen av 
arrangementet for ungdom. Ungdomsrådet er representert i denne gruppa. 

 
3) Informasjon om KORK 

«Da kork kom til bygda» - ny programserie på NRK til høsten. Kringkastingsorkesteret 
kommer til Modum mandag 3. mars. Lørdag 8. mars skal de, sammen med 3 lokale amatører, 
holde en konsert i Vikersund hoppsenter. Hva greier Modums befolknings å mobilisere på 
disse dagene? 
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Hege informerte om KORK og viste også til info på hjemmesiden: 
http://modum.custompublish.com/hurra-kringkastingsorkesteret-gjester-modum.5402007-
103694.html 
 
 

4) Innbyggerundersøkelse 2014 

Modum kommune skal i løpet av 2014 gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse. Den 
forrige ble gjennomført høsten 2011. De fleste spørsmålene er standardspørsmål, men 
kommunen har anledning til å utforme tilleggsspørsmål.  
 
Det er ønskelig med innspill fra ungdomsrådet på evt. tilleggsspørsmål i undersøkelsen. 
Evt. forslag til spørsmål sendes Hege i løpet av våren.  
 
I møtet kom det opp spørsmål om aldersgrense for besvarelser. Man må være 18 år for å 
kunne bli trukket ut i utvalget som skal svare på spørsmålene. 

 
 

5) Reglement for grunnskolen  

Kommunestyret skal tirs. 11. febr. behandle ordensreglement for grunnskolen i Modum,  
K-sak 5/14. IKT-reglementet har tidligere vært behandlet i ungdomsrådet. I saksfremlegget 
ligger reglementene til alle grunnskolene i kommunen. 
 
I møtet ble reglementene for NMU og SMU gjennomgått i sin helhet. Det kom ingen forslag 
til endringer av betydning for disse reglementene. Når det gjelder reglement for 
videregående skole er dette utenfor kommunens ansvarsområde.  
 
Ungdomsrådet ønsket også å se på reglementene for videregående skole. Dette blir således 
en sak på neste møte. 
 

6) Neste møte 

Onsdag 26. mars, kl 9, formannskapssalen i 8. etg. på rådhuset. 

 

Hege Fåsen 

11.2.14 
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