
 

 

    

MØTEREFERAT  

Til: Regionrådet, ungdomsrådene 
Fra: rådgiver Audun Mjøs 
Sak: TEMASAMLING OM KOMMUNEREFORM 28.-29. OKTOBER 2015  
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
15/2744 - 033 VIKERSUND 04.11.2015 

Tilstede: Modum og Sigdal ungdomsråd. Krødsherad meldte forfall. 

Navn Kommune Skole/stilling 

Susanne Solheim Kravik Modum Rosthaug  

Janne Hagen Nævra Modum Rosthaug  

Bettina Stenhaug Modum Rosthaug  

Jenny Elida Eidsmoen Haugen Modum SMU 

Lillian Valø Bjertnes Modum SMU 

Sirita Aaby Modum SMU 

Amund Lobben Modum  NMU  

Kristian Gravermoen Modum/Oslo Tidl. leder Modum UR / BUFT 

Asle Svarverud Aasen Sigdal Ambulansearbeider  

Henriette Norheim Sigdal Rosthaug 

Ingunn Aasen Øverby Sigdal Rosthaug 

Jonas Nikolaisen Sigdal Leder Sigdal UR  

Timo Nikolaisen Sigdal Akademiet  

Ida Øverby Sigdal Universitetet i Oslo  

Tine Norman Sigdal Ordfører 

Audun Mjøs Modum Reiseleder 

 

Sted: Hotel Savoy og Stortinget, Oslo  

Program:  

Onsdag 28.10 18:00 Icebreakers og kommunereform 

 20:00 Middag/kveldsbuffet på hotellet 

 21-22 Videre arbeid 

Torsdag 29.10 08:50 Møte på Stortinget, «2050-Valget er ditt» 

 11:30 Ferdig på Stortinget, lunch 

 12:30 Ny arbeidsøkt 

 14:00 Avslutning, avreise 

 

Bakgrunn for turen: Som ledd i arbeidet med kommunereformen har Fylkesmannen i 
Buskerud etter søknad bevilget kr 75 000 til ungdomsmedvirkning i Midt-Buskerud. Det 
skal gjennomføres foredragsserie på skolene og ungdomsrådene skal ha workshop for å 
få frem konkrete innspill.  



Samlingen var en åpen workshop for å introdusere ungdomsrådene for temaet 
kommunereform gjennom ulike oppgaver og tilnærminger. Det var ikke jakt på 
konklusjoner, men bevisstgjøring og analyse av egne lokalsamfunn. 
 
Dette var første gang ungdomsrådene i regionen møttes. Noen av medlemmene har 
deltatt på samlinger i regi av Buskerud Ungdommens Fylkesting, BUFT, men de hadde 
jobbet lite med kommunereform tidligere. 
 

Øvelse 1: Prioritering av offentlige tjenester: Onsdag kveld jobbet deltakerne med 
bevisstgjøring av hvilke offentlige tjenester vi har i samfunnet. Tjenestene skulle deretter 
prioriteres og gruppene jobbet videre med de viktigste områdene.  

Områder som ble prioritert høyest var helse – skole – oppvekst – infrastruktur – 
organisering av lokalsamfunnet. Deltakerne var opptatt av tilgang på gode tjenester der 
de bodde. 

Øvelse 2: Fire hjørner: Dette er en øvelse der deltakerne skal ta stilling til en rekke 
påstander:  

1. Er din identitet først og fremst knyttet til kommunen du bor i?  
Svar: 6 Nei, 2 Ja, 1 litt.  

2. Er store skoler bedre enn små? 
Svar: 100 % Ja 

3. Er små kommuner tryggere enn store? 
Svar:  100 % Vet ikke. 

4. Er det lett å finne frem til hvilke tjenester en kommune tilby ungdom? 
Svar: Vet ikke/nei: Det er dårlig informasjon, flere har opplevd at man finner ut 
noen år seinere hva som kunne vært aktuelt tilbud. Ungdomsrådene etterspurte 
god informasjon til unge. 

5. «Det er gode og likeverdige tjenester til alle i Midtfylket og ellers i landet». 
Svar: 6 Nei, 3 Vet ikke. Kommentar: Det er store avstander i landet som gjør det 
vanskelig å ha like tjenester alle steder 

6. Mange mener valgfrihet er viktig. Har ungdom reell valgfrihet i dag? 
Svar: Gruppa var delt. Kommentarer: Unge skal ikke ta alle valgene selv. 
Ungdomsråd gir mulighet til å påvirke! 

7. «Det er mer spennende å bo og jobbe i en stor kommune enn i en liten». 
Svar: 5 Nei, 4 Litt.  
Kommentar: Også mange spennende muligheter i små kommuner 

8. Forholder dere dere mye til kommunegrensene i dag?  Svar: Nei 

9. «Kommunens størrelse er uviktig, bare det ikke går på bekostning av tjenestene»: 
Svar: 100% Ja 

 
Torsdag var gruppa på omvisning på Stortinget og gjennomførte spillet «2050 – valget er 
ditt», der deltakerne ble delt inn i fire «partier». Hvert parti skulle prioritere saker til sitt 
valgprogram og argumentere for dette.  



Torsdag etter lunch jobbet deltakerne med svakheter og muligheter for sitt bosted, og 
med spørsmålet:  
«Hva må bli bedre for at du skal velge ditt bosted som bosted når du blir voksen?»  
 
Alle gruppene etterspurte bedre kollektivtilbud: Tog i Modum, buss i Sigdal, gjerne 
togstopp i Åmot. Dessuten tok gruppene opp  

 Tryggere og bedre veier, bedre vedlikehold 

 Kortere avstand til legevakt (Sigdal) 

 Skape flere sosiale møteplasser 

 Satse mer på fornybar energi 
 
Samlingen ble avsluttet uten konklusjoner om kommunereform, men med avtale om å 
møtes igjen for å jobbe videre med både kommunereform og andre tema.  
 
Plan videre: Foredragsserie på skolene var planlagt i høst, men er utsatt i påvente av en 
aktiv samfunnsdebatt om kommunereformen. På neste samling med ungdomsrådene er 
målet at alle tre kommunene er representert.  
 
Økonomi: Prosjektet er tildelt kr 75 000. Ca kr 25 000 ble benyttet på temasamlingen i 
Oslo 28-29. oktober. Kr 50 000 gjenstår og vi ber om overføring av midler til 2016.  
 

Audun Mjøs, Reiseleder og referent  


