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Tilstede:  

Andreas Stensby, Ståle M. Halvorsen, Lars Hovde Øvereng, Stener P. Frognes, Maria Rydgren, Silje 
Løvmyr, Marte Trondsen, Kristoffer Johsnrud Sjødal, Henrik Hørluck Berg, Silje Flattum, Erik 
Henriksen, Kine Perry Jæktvik, Kjell Sundhaugen 

Saker: 

1. Innledning ved Ordfører  
Ordfører ønsket velkommen.  
Til dette møtet var både vara og faste representanter invitert.  
 

2. Valg av leder og nestleder 
Leder Kjell Sundhaugen ble valgt for 2 år i 2016. Kjell fortsetter også dette året.  
 
Tidligere erfaringer viser at det er behov for kontinuitet i Ungdomsrådet. Det er derfor et ønske 
om at de som ble valgt i 2016 fortsetter ett år til. Dette følger også av vedtektene.  
 
NMU og Rosthaug har valgt nye representanter for 2017. Det sjekkes ut om de som ble valgt for 2 
år i fjor også stiller i år. Foreløpig oversikt over representanter ligger vedlagt.  For Ung Invest blir 
det nye representanter hvert år da elevene bare er der ett år. 
 
Valg av nestleder utsettes til neste møte. 

 
3. Valg av 2 representanter til å delta på konferansen «Ung i Buskerud 2017» 

Konferansen er 18. og 19. okt. Valg ble utsatt da ikke alle representantene er klare, jfr pkt. 2. 
 
4. Resultater fra Ung data undersøkelsen v/Hilde Øverby 

Hilde viste tall fra ungdata undersøkelsen 2017. Disse ligger på nettstedet: www.ungdata.no.  
 
Elevene har ikke brukt tid på undersøkelsen på skolen etter at resultatene var klare. Ordfører 
ønsker at skolene ser litt på resultatene sammen med elevene i etterkant av undersøkelsen. Og 
dersom det er noe de ønsker at politikerne kan bidra med er det viktig at de gir tilbakemeldinger 
på det. 
 

http://www.ungdata.no/


5. Litt om prosjektene #psykt normalt og Jeg og humøret mitt v/Hilde Øverby 
Egen presentasjon ligger vedlagt. 
 

6. Kollektivknutepunkt i Vikersund v/Tone Hiorth 
Egen presentasjon ligger vedlagt. 

 
7. Busstilbudet i og rundt Modum v/Brakar og Åse Røine 

Egen presentasjon ligger vedlagt. 
Kjell tok opp at 6 minutters overgang mellom buss og tog i Hokksund ofte var for knapt med tid. 
Videre ble det tatt opp at den tidlige bussen til Hønefoss (kl 6.15 fra Drammen) ofte er veldig full, 
ståplasser fra Vikersund.  
Røine opplyste at hun var kjent med dette og at de fulgte med på utviklingen. Røine var tydelig på 
at dersom det var utfordringer knyttet til skolebusstilbudet skulle det meldes til aktuelle skole, 
som deretter tar opp saken med Brakar.  

 
8. Eventuelt 
Påmelding årsmøte Ungdommens fylkesting 

Fredag 27. til søndag 29. oktober på Kongsberg. Modum kan sende to representanter. 
Påmeldingsfrist utsatt til 17.10. 
         
Neste møte ble fastsatt til 17. okt. kl 09 i formannskapssalen, 8. etg. rådhuset.  
Dette møtet er bare for rådets faste medlemmer.  

 

Vedlegg: 

Presentasjon fra Hilde Øverby vedr. #psykt normalt og Jeg og humøret mitt 
Presentasjon fra Tone Hiorth vedr. kollektivknutepunkt  
Presentasjon fra Åse Røine vedr. busstilbud 
Foreløpig oversikt over representanter i ungdomsrådet 2017-2018 


