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14/839  033 SADM/RDM/AMJ   24.11.2014 

 

INNKALLING TIL MØTE I UNGDOMSRÅDET 28.11  
 
Formannskapssalen fredag 28.11 kl 09.10 – 12.30. Kall inn vara om du ikke kan komme! 
Sondre K. Glesne og Jenny Haugen innkalles også for oppsummering fra årsmøtet i BUFT.  
 
Saksliste: 

1. Referat fra sist møte 
 

2. Oppsummering fra årsmøte BUFT, referat vedlagt. Kristian valgt til leder av BUFT, 
Sondre valgt inn i Ungdomspanelet! 
 

3. Erfaringer fra kurs i demokratiopplæring ved Sondre, Jenny og Kristian 
 

4. Om organisering av arbeidet i Modum ungdomsråd 
 

5. BUFT har valgt nytt hovedtema for 2015: Folkehelse – Ungdom og Psykisk helse. 
Folkehelsekoordinator i Modum, Hege Fåsen, forteller litt om arbeidet i Modum. 
Forlkehelseprofil følger vedlagt. 
 

6. Budsjett 2015, Modum kommune: I budsjettet står det hva kommunen skal 
prioritere neste år. Det meste styres av at det skal bygges nytt sykehjem til ca 
250 mill i årene fremover, men også en barnehage. Les innledningen og still 
gjerne spørsmål. Dokumentet ligger her: 
http://www.modum.kommune.no/budsjett-2015.5615263-316479.html 
Kommunestyret skal vedta budsjettet 5.12. 
 

7. Opplæring elektroniske møtepapirer: Hva finner dere hvor? Ta gjerne med PC! 
 

8. Hvordan informere om Ungdomsrådet? Vurdere forslag til logo fra medialinja  
 
Med vennlig hilsen 
 
Audun Mjøs, Rådgiver  
Epost: Audun.mjos@modum.kommune.no, tlf 48192751 

mailto:epost@epost.no
http://www./
http://www.modum.kommune.no/budsjett-2015.5615263-316479.html
mailto:Audun.mjos@modum.kommune.no
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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.  
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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. 
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Referat Årsmøte BUFT 
Møte:    Årsmøte BUFT Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen  - Kongsberg 

Jørgen Wear - Røyken 

Live Bendiksby - Modum 

Siri Lien - Ringerike 

Iren Grue - Ål 

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik - Drammen 

Kristian Gravermoen - Modum 

Jacob Sand Kruse - Kongsberg 

Vilde Sønstebø – Nore og Uvdal 

Jenny Skriudalen – Nore og Uvdaø 

Soroor Talebpour - Drammen 

Vetle Olsen Ryum - Drammen 

Petter Strand Stiberg - Kongsberg 

Otilie Røer Tvedt - Ål 

Mari Opheim Berg - Ål 

Leanna Frafjord St.Victor - Røyken 

Hilde Palerud - Ringerike 

Sondre K. Glesne - Modum 

Jenny E. Haugen - Modum 

Hedda Mørk Saggau Holm- Gol  

Ragnhild Svendsen Røed - Lier 

Jonas Nikolaisen - Sigdal 

Møtedato:  25.10.14-26.10.14 

Tidspunkt:  

Sted:  Kongsberg Grand 

Hotell  

Møteleder:  Joakim Kasin Jacobsen 

Referent:  Iren Grue Forfall: Brede Ålien  

Petrine Maria Iversen 

Joakim Holmby 
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Sak Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak Ansvar/Tidsfrist/ 

Merknader 

Lørdag 25.oktober 2014.  

Demokratiskole og forberedende valg til årsmøtet. 

1:  Velkomstale   

Åpningstale og velkomst til årsmøtet 

V,leder: Joakim Kasin 

Jakobsen 

2: 

Presentasjon av BUFT 

Siri og Live holder en presentasjon om BUFT.  

Forklarer nye delegater hvem vi er og hva vi 

gjør. De forklarer PLA- metoden  vi jobber 

etter.  

Siri Lien  

og 

Live Bendiksby  

3:  

Vedtektsendring 

Kort om vedtektene. Halve styret er på valg 

hvert 2år. I følge vedtektene skal valget foregå 

på vårmøtet. Styret fremmer forslag om at 

vedtekten endres slik at valget skjer på 

årsmøtet.  

- Ingen merknader fra salen.  

Vedtekten endres ved akklamasjon.    

 

Live Bendiksby  

 

4:  

Informasjon om valget  

 

Hilde forklarer hvordan valget til styret 

foregår og presenterer kandidatene som 

stiller.  

Informasjon om ungdomspanelet og valget i 

morgen. Liste blir lagt åpen, og alle som 

ønsker å stille til valg kan skrive seg på.   

 

 

Hilde Palerud  

5:  

Informasjon om 

høringssvar og innspill til 

kunnskapssamfunnet 

 

Litt kort om BUFT- style presentasjonene våre.  

Vi i BUFT var med på en innspillingsdag om 

kunnskapsamfunnet. Her kom vi med mange 

innspill, noe mange likte svært godt. Et av de 

problemene som kom mest fram var: PSYKISK 

helse. Innstilling fra ungdomspanelet om at 

folkehelse/psykisk helse blir den neste 

kjernepolitiske-saken.  

 

Rina Kamilla 

Yamamoto  
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6: 

Demokratiskolen  

 Jørgen snakker om demokratiskolen, og 

presenterer Bernt Torp 

Bernt Torp hadde  et foredrag for oss på 

årsmøte, der han hadde et tale- og 

debattkurs. Han viste oss hvordan man skrev 

en tale, hva vi skulle ha med og hvordan vi 

skulle fremføre den.  

Tilbakemeldingene fra Årsmøte er at dette har 

vært nyttig, og denne type skolering  noe 

styret vil fortsette å ha med på BUFTs 

samlinger. 

 

Jørgen Wear 

og 

Bernt Torp  

 

7:  

Valg  til Styret  

 

Hallingdalsregionen:  

Iren Grue stilte til valg til styret fra 

Hallingdalsregionen.  

Ingen motkandidater.  

- Iren Grue ble gjenvalgt ved akklamasjon.  

 

Drammensregionen:  

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik Stilte til valg 

for Drammensregionen.  

Ingen motkandidater.  

- Victoria Elisabeth Cavallini Fevik ble 

gjenvalgt ved akklamasjon.  

 

Kongsbergregionen: 

Petter og Jacob Stilte til valg fra 

Kongsbergregionen.  

Skriftlig valg ved årsmøtet.  

- Jakob Sand Kruse valgt til nytt styremedlem 

i BUFT.  

 

 

Hilde Palerud  
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Søndag 26.oktober 

ÅRSMØTE  

Ungdommens fylkesting – Buskerud  

8: 

Godkjennelse av 

invitasjon  

Ingen merknader.  

Invitasjon godkjent.  

Joakim Kasin Jakobsen 

9: 

Godkjennelse av saksliste  

Ingen merknader.  

Saksliste godkjent. 

Joakim Kasin Jakobsen  

10: 

Godkjennelse av 

møteregler  

Årsmøtet ønsker uformelle møteregler. 

Talerliste etter håndsopprekning.  

Dersom en diskusjon drar ut i lengde kan 

ordstyrer iverksette mer formelle møteregler.  

Møtereglene gjennomgås.  

Ingen merknader fra salen.  

- Møteregler godkjent. 

Siri Lien  

11: 

Valg av ordstyrer  

Styret innstiller Oda Lien, BUG, som 

Årsmøtets ordstyrer.  

- Ingen merknader fra salen.  

Oda Lien velges som årsmøtets ordstyrer ved 

akklamasjon.  

 

Ordstyrer snakker om generelle regler, og 

hvordan møtet skal foregå. Snakker om hva 

hun skal gjøre som ordstyrer.  

 

Joakim Kasin Jakobsen 

Oda Lien  

12: 

Hva skjer i de ulike 

kommunene ?  

Gol: Jobber med prøve om stemmerett som 

16 åring, liten krangel mellom ungdom og 

ordfører, dette dreier seg om at ungdommen 

ikke ville være med på å ha stemmerett som 

16 åringer, men ordføreren bestemme dette 

allikevel.  

Ål: Jobbet med møtested for ungdom, sier de 

vil ha, men ingen bruker. Jobber litt med en 

rektorsak: rektor skal være rektor på to 

 

Alle 
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skoler.  

Sigdal: Jobber med busstilbudet. Jobber med 

sentrumsutvikling: et møtested for ungdom. 

Tips til Gol om prøve for stemmerett 16 

åringer.  

Modum: Jobber en del med utbygging av 

Vikersund Nord, litt uttafor Vikersund 

sentrum. Vil beholde linje 10. Utvidelse av 

slalåmbakke. 

  

Drammen: Introduksjon til nye representanter 

og valg av ny leder/nestleder.  Jobbet med å 

få en representant fra alle skoler. Jobbet også 

en del med ungdom og rus.  

Kongsberg:  Utveksling med 

vennskapskommune i Finland. Jobbet med et 

arrangement ”skremmekveld”. Årets barne- 

og ungdomskommune 2014: fikk penger til å 

lage skøytebane og de skal opprette et 

stipend. Jobber med utvikling for ungdom. 

Veldig engasjert i et nytt kulturhus, der de har 

vært med på å bestemme navn og design.  

Ringerike: Jobber med er en 

ungdomskonferanse for alle elevrådene i 

kommunen: temaet blir psykisk helse.  

Ringeriksdag, der de stod på ringerikets 

kommune-stand.  

Nore og Uvdal: Jobber med en ungdomskafe 

for 10 klasse ++. Stort fokus på 

trafikksikkerhet. Jobbet mye med 200 års 

jubileumet, hatt med de eldre. Ungdommer 

under 18 år får sommerjobber. Har en del 

penger til sentrumsutvikling, der de jobber 

med en badeplass.  

Lier: Har ikke eget ungdomsråd, men de er 

med. Jobber med å få kommunen til å innse at 
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det er viktig med ungdomsråd, har fått 

kontaktet elevrådsleder, for å høre om de kan 

sende en representant til BUFT.  

Røyken: Det planlegges å lage en svømmehall, 

det er godt i gang. Slemmestad og Spikkestad 

ungdomsskole skal pusses opp. Røyken 

ungdomsskole skal få ny uteplass, og har fått 

nytt lufteanlegg.  

13:  

Orientering om forrige 

årsmøte. 

- Valg til styret.  

- Revidering av vedtekter.  

- Samferdsel valgt som politisk kjerneområde.  

- Opprettelse av, og valg til ungdomspanel. 

snakket litt om hva de har vært med på.  

Jørgen Wear 
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14:  

Kollektivtransportsakene 

1: Samkjøring mellom skole og busser.  

Det å utvide barnebillett og Samkjøring 

mellom skole og busser.  

 

2:  Utvidelse av barnebillett til også å 

omfatte ungdommer.  

1. Orientering: Mange ungdommer som er 

avhengige av kollektivtransport til/fra skole 

opplever å ha for lang ventetid. Noen oppgir 

inntil 4t. BUFT ønsker politisk behandling av 

denne problemstillingen og at skoler/Brakar 

forpliktes til samarbeide. Se sakspapirer.   

Lagde en undersøkelse i Google docs, der de 

fikk inn mange svar.  

2. Orientering: BUFT ønsker enten en 

utvidelse av dagens barnebillett til å gjelde 

ungdom opp til 24år, eller opprettelsen av en 

ny billettkategori for ungdom.  

Har hatt kontakt med Østfold, som har fått 

igjennom en tilnærmende lik sak.  Se 

sakspapirer.  

Det kom mange innspill og kommentarer til 

sakene. Ordstyrer innfører formelle regler for 

debatten:  forklarer replikk og innlegg.  Ber 

alle som har kommentarer og forslag til 

endringer om å sende dette til ledere for 

arbeidsgruppene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Wear 

Petter Stiberg 

 

 

 

 

(de ferdige sakene 

legges ut på bfk.no 

under politikk og 

ungdomsmedvirkning) 
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15:  

Det kommende året  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Nåværende leder, Joakim Kasin Jakobsen, 

skal være med på møte i Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet med Minister 

Solveig Horne. Skal snakke om 

ungdomsmedvirkning.  

2: Joakim Kasin Jakobsen og Petter Strand 

Stiberg skal delta sammen med 

Ungdomskoordinator Rina K. Yamamoto på 

barne- og ungdomskonferansen i Kongsberg.  

 

3: Vårmøtet, - storsamling, sannsynligvis i 

april.  

4: BSSSC skal sannsynlig holde sitt 

ungdomsmøte i  Drammen i april. Det vil 

diskuteres senere om BUFT skal legge sitt 

vårmøte slik at det sammenfaller med BSSSC.  

5: Kollektivsakene sendes inn  til politisk 

behandling. 

6: Lederutviklingskurs Ung leder, Petter deltar 

for BUFT. Kurset går over 6mndr.  

7: Barnas freds verden, som Iren, Joakim og 

Jørgen var med på i sommer. Det blir mulighet 

for flere å være med. 

 

8: Skal jobbe med å få flere kommuner 

representert i BUFTs stormøter. 

9: Vi skal samarbeide mer med EO og AI, vi har 

interesser som EO.  

10: Vi skal velge et nytt politisk kjerneområde 

som vi skal jobbe med. Ungdomspanelet 

foreslår at vi bruker psykisk helse som årets 

kjernesak. Siri prater litt om psykisk helse, og 

hvorfor ungdomspanelet kom med dette 

forslaget. Kan velge mellom BUFTs fem 

satsningsområder.   

 

 

 

Siri Lien 

Kristian Gravermoen  
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16:  

Internasjonalt  

 

 

ØstsamUng: samling for ungdom fra åtte fylker 

på Østlandet. Her jobber man med  forskjellige  

tema og forberedelser til internasjonale 

utvekslinger som BSSSC.  

BSSSC: Victoria prater litt om hva de jobber 

med på BSSSC, og hvem som kan være med.  

Forslag om at BUFT i likhet med de andre 

fylkene sender to representanter hit.  

Victoria Elisabeth 

Cavallini 

17: 

EO og AI  

 

 

 

 

Vi har lenge villet ha et samarbeid mellom AI, 

og EO. Ungdommer fra AI er ofte 

underrepresenterte i medvirkningsorgan, mens 

EO og BUFT ofte har sammenfallende 

interesser.  

Ragnhild har hatt kontakt med AI for å høre om 

de ønsker et samarbeide, og de er veldig 

positive til å være med. Vi vil se på muligheten 

for at de kan få en utvidet observasjonsrett, 

slik at de kan være med på ulike ting, men uten 

å ha stemmerett.  

Ragnhild Svendsen 

Røed  

 

18:  

Vedtekter 

 

 

 

 

Forslag 1 utgår da den ble valg på akklamasjon 

i går. 

Forslag 2, styrets sammensetning:  

Erfaring fra styret er at det ikke trengs flere 

roller enn Leder, nestleder og sekretær  

Forslag 3, presisere og legge ved en merknad.  

Litt om alder og styreverv. Styret som startet 

opp var nesten alle 14 år. Dette var tungt, og vi 

anbefaler at dette ikke skjer igjen. Vi vil ikke 

endre denne vedtekten, men vi vil legge ved en 

merknad til vedtekten slik at ungdommen 

gjøres oppmerksom på de krav som settes til 

styrearbeid og at de er i stand til å utføre dem.  

Kommentar på skrivefeil, ellers ingen andre 

kommentarer.  

Live Bendiksby  
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19: 

Budsjett 

 

 

BUFT har budsjett sammen med 

ungdomskoordinator. Rina sier at vi kan selv 

velge om vi vil fortsette slik eller om vi arbeide 

for å ha eget budsjett. Ingen merknader fra 

årsmøtet.  

Reiseregning, Rina viser hvor det ligger og 

hvordan man gjør det.  

Rina Kamilla 

Yamamoto 

20: 

Arbeidsgruppe 

 

Det blir satt opp en arbeidsgruppe som skal 

lage informasjonsmateriell for BUFT, for 

eksempel t-skjorter, hefter og lignende.  

Jørgen Wear 

21: 

Live og Kristian situasjonen  

Live er sjuk, og har derfor fått inn en vara. De 

deler på arbeidsoppgaver, og hjelper 

hverandre osv. De har en stemme sammen. De 

bytter plass, så Live blir vara for Kristian.  

 

Live Bendiksby 

Kristian Gravermoen 

22: 

Valg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otilie, Hedda og Hilde innstilles som tellekorps. 

Velges på akklamasjon 

 

Vedtekter:  

Forslag 2 - vedtatt 

Forslag 3 - Vedtatt  

Verv:  

Leder: Kristian Gravermoen og Jørgen Wear 

stiller til valg.  

Kristian Gravermoen valgt som ny leder. 

 

Nestleder: Jørgen Wear  valgt som nestleder 

ved akklamasjon. 

 

Sekretær: Iren Grue valgt som sekretær ved 

akklamasjon.  

 

 

Oda Lien 

 

 

Hilde Palerud  
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Ungdomspanelet:  

Alle som stiller til valg holder en kort appell om 

hvorfor de vil være med i ungdomspanelet.  

De som blei valgt til ungdomspanelet er:  

Hedda Mørk Saggau Holm 

Petrine Iversen 

Otilie Røer Tvedt 

Petter Strand Stiberg 

Sondre K. Glesne 

Chrisander  Ålien 

Mari Opheim Berg 

Vilde Sønstebø 

Jenny Skriudalen 

 

Ny kjernepolitisk sak:  

BUFT- Ungdomspanel kom med innstilling om 

Folkehelse og miljø: Ungdom og psykisk helse 

som ny kjernepolitisk sak for 2015.  

 

Folkehelse og miljø valgt av årsmøte som 

kjernepolitisk sak for 2015. 

 

 


