
 

 

    

NOTAT  

Til: Modum ungdomsråd 

 SADM/RDM/AMJ Audun Mjøs 

Kopi til:  
Fra: rådgiver Audun Mjøs 
Sak: REFERAT UNGDOMSRÅD 20.10.2014  
 

Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
14/839 - 033 VIKERSUND 20.10.2014 

 
Til stede: Kristian Gravermoen (leder, Rosthaug), Øyvind A Nordbø, Sondre Glesne (NMU), Ola 

Burud, Jenny E Haugen (SMU). Live Bendiksby deltok i første halvdel av møtet.  

Forfall: Aileen H Fürst (Rosthaug), Arbeidsinstituttet (ikke valgt). 

Sak 1: Referat fra 25.9 godkjent. 

Sak 2: Orientering fra Modum kommune:  

Modum kommune jobber opp mot Buskerud fylkeskommune og Brakar as om tilbud som 

erstatning for TIMEkspressen linje 10, som avvikles ved nyttår. Ikke avklart hva som kommer.  

Arbeidet med budsjett 2015 for Modum kommune er i innspurten. Rådmannens forslag vil bli 

behandlet i neste møte, 28.11. 

Sak 3: Forberedelser til årsmøte i BUFT 

Live Bendiksby sitter i styret for Buskerud Ungdommens fylkesting og fortalte om arbeidet. Hun 

fortalte om mye læring og godt samarbeid med unge fra hele Buskerud. 

BUFT er organisert med ungdommens fylkesting som møtes to ganger pr år. Et styre med én 

representant fra hver region i Buskerud (seks til sammen) møtes omtrent hver måned. I tillegg er 

det et ungdomspanel med ni personer som møtes jevnlig og arbeider med ungdomssaker. BUFT 

har arbeidsgrupper for fem områder: Skole, samferdsel, folkehelse, kultur, internasjonalt arbeid.   

Tips til arbeidsmetoder for ungdomsrådet: Finn én sak som ikke bare gjelder Modum. 

Jobb grundig med hva dere mener og hvilken løsning dere ønsker. Vær godt forberedt!  

Få hjelp av sekretær (Audun) til å skrive og til å ta opp saken i administrasjonen og politisk.   

Vi gikk gjennom årsmøtepapirene og forslagene fra styret. Ingen merknader.  

Jenny og Sondre representerer Modum ungdomsråd på årsmøtet. Sondre stiller i stedet for 
Aileen som har meldt forfall. Live og Kristian stiller også som styremedlemmer.  



Sak 4: Modum kommunes arbeid for barn og unge: 

Ledende helsesøster Hilde Øverby gikk gjennom sak som skal behandles i kommunestyret 27.10. 
I første om gang er det laget en god oversikt over tilbud til alle barn og unge, til de som trenger 
litt ekstra og tiltak for de som trenger mer hjelp. Hilde fortalte også om Tverretatlig tiltaksteam i 
Modum som arbeider fram gode tiltak for barn og unge.  

Oversikten viste at det finnes mange gode tilbud. Utfordringen er å gjøre tilbudene kjent for de 
som trenger det.  

Fremover skal det jobbes med fire områder, som skal presenteres for kommunestyret 
høsten 2015: 

1) Gi barn, unge og deres familier et godt oppvekstmiljø og utvikle gode mestringsstrategier  
2) Utvikle strukturer for tidlig å identifisere risiko og belastninger  
3) Spisse tjenestetilbudet; for alle, tilbud til de som trenger litt mer samt hjelpetiltak  
4) Fokus på kvalitet og samhandling i det tverretatlige tjenestetilbudet  

 

Ungdomsrådet er viktig for arbeidet videre og vil bli bedt om konkrete innspill underveis samt 
som høringsinstans.  

 

Sak 5: Planer for utbygging av Vikersund sentrum nord 

Ungdomsrådet fikk presentert bilder av Vikersund sentrum nord og studerte to modeller som står 
utstilt i Kulturhuset. Frist for innspill er 5. november. Det er møte i Ungdommens 
kommunestyre 4. november, der barne- og ungdomsskolene skal behandle saken.  

Sak 6: Eventuelt 

BUFT har laget en undersøkelse om kollektivtrafikk for skoleelever om hvordan bussene 
korresponderer med skolestart/-slutt. Oppfordring om å besvare undersøkelsen.  

 

Neste møte: Fredag 28. november kl 9-12. 


