
 

 

    

MØTEREFERAT  

Til: 

 Ungdomsrådets medlemmer 

Kopi til: Skolene i Modum, elevråd 
Fra: rådgiver Audun Mjøs 
Sak: UNGDOMSRÅD 25.9.2014  
 
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
14/839 - 033 VIKERSUND 26.09.2014 

Tilstede:  

Øyvind A. Nordbø, Sondre Glesne (NMU), Erik Gunbjørnsen, Erlend Rønvik-Møien, Ola Burud, 
Jenny E Haugen (SMU), Kristian Gravermoen, Aileen H Fürst, Per Kristian Øvereng (Rosthaug). 

Forfall: Henriette Thorrud, Marie Myhren (NMU), Susanne Solheim Kravik (Rosthaug), 
representant fra Arbeidsinstituttet. 

Sak 1: Presentasjon av årets medlemmer 

Sak 2: Presentasjon av Modum kommune: Organisasjon og arbeidsmåter.  
Tilsendte modeller ble gjennomgått og påvirkningsarenaer for ungdomsrådet vist.  

Ordfører hilste på ungdomsrådet og oppfordret til engasjement. Han oppfordret medlemmene til 
å prioritere tillitsvervet i ungdomsrådet.  Ordfører sa også at det var lettere å få gjennomslag hvis 
rådet prioriterer noen få saker og jobber skikkelig med dem i stedet for å mene litt om mange 
saker. Ordførerens dør er alltid åpen og ungdomsrådet er velkommen til å ta kontakt.  

Sak 3: Idémylding temaer og arbeidsmåter fremover 

Representantene ble delt i grupper for å tenke høyt om aktuelle temaer å jobbe videre med: 

Synliggjøring av kulturskolens tilbud 
Utvikling av ungdomsklubben  
Kollektivtilbud i Modum og mot Drammen 
Hjem for en 50-lapp 
Bedre jobbmuligheter for ungdom  
Lokale studiemuligheter? 
Utvide alpinbakken i Vikersund  

Arbeidsmåter:  

Sekretær skal sette opp saksliste sammen med leder og sende ut saker med bakgrunnsstoff minst 
én uke før møtet.  

Fokus på at alle faste representanter møter hver gang. Det må være minst 4 på hvert møte for at 
rådet skal være beslutningsdyktig. Hvis én ikke kan møte, må en av varaene fra skolen stille.  

Alle representantene bruker Facebook. Det opprettes lukket FB-gruppe for informasjon om møter 
pluss drøfting av aktuelle saker. Administrator: Kristian Gravermoen. 

Rådet ønsker å gjøre noe sosialt sammen i høst, f.eks. bowling.  



Sak 4: Valg  

Valg av deltakere til årsmøte og demokratiopplæring med Buskerud Ungdommens fylkesting 
(BUFT) 25-26. oktober. Modum kan sende to representanter: 

Aileen H Fürst og Jenny E. Haugen representerer Modum. Foreldresamtykke må leveres raskt.   

Valg av leder og nestleder: 

Leder: Kristian Gravermoen valgt ved akklamasjon 

Nestleder:  

Aileen H Fürst og Øyvind A. Nordbø stilte til valg. Fürst fikk 4 stemmer, Nordbø 5stemmer.  
Øyvind A. Nordbø valgt til nestleder.  

Sak 5: Møtedatoer høst 2014:  

Mandag 20.10 kl 09-12, Modum rådhus (Kommunestyremøte 27.10).  
Tema: Vikersund sentrum nord. 

Fredag 28.11 kl 09-12, Modum rådhus (Kommunestyremøte 5.12).  
Tema: Referat fra Årsmøte BUFT og budsjett Modum kommune 2015. 

I tillegg ble det oppfordret til å stille på informasjonsmøte om Vikersund sentrum nord  
mandag 13.10 på kveldstid. 

Sak om barn og unge i Modum: 

Sekretær gikk i tillegg gjennom en sak som sendes til politisk behandling denne uka:  

Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og deres familier i et folkehelseperspektiv.  
I saken er det oversikt over alle tilbud som eksisterer for barn, unge og deres familier i dag. Det er 
også forklart hvordan man vil jobbe videre med å forbedre tilbudene. Ny sak skal legges frem for 
politikerne om et år. Ungdomsrådet vil bli inkludert i arbeidet.  

 

 

 

 

 

Informasjon om Ungdomsrådet er tilgjengelig på www.modum.kommune.no/ungdomsråd.  


