
 

 

    

NOTAT  

Til: Modum ungdomsråd 
Fra: Fra Audun Mjøs 
Sak: REFERAT UNGDOMSRÅD 20.4.2017  
 
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
16/3275 - 033 VIKERSUND 04.05.2017 

Møtested Glassrommet, 8. etasje i Rådhuset 

Til stedet: Kjell Sundhaugen (NMU), Andreas Saastad (NMU), Petter Kolberg (Rosthaug vgs.) 

Felix Persen (AIM), Mikkel Hauge Nilsen(AIM) 

 
Saker:  
1. Referat fra tre møter i 2017: 2.2, 20.2 og 5.4 
Referatene ble gjennomgått og godkjent. Det ble bemerket at ungdomsrådet ønsker 
referater fortløpende.  
  
2. Forslag fra møtet 5.4 om å jobbe for bedre kollektivtilbud: 
Ungdomsrådet drøftet i forrige møte kollektivtilbudet i Modum. De foreslo at ungdomsrådet 
bør komme med innspill til politisk samferdselsgruppe i Modum og til BUFT om behovet for 
bedre kollektivtilbud i og til Modum.  

Ungdomsrådet i Modum ser at kollektivtilbudet i Modum og Buskerud ikke er godt nok og ønsker 

forbedringer.  Rådet kommer stadig tilbake til kollektivtilbudet når ulike saker diskuteres.  

Forbedringer ungdomsrådet mener må gjøres: 

1. 101 bussen mellom Drammen og Hønefoss må korrespondere med toget i Hokksund. 

I dag så går toget i retning Drammen 8 min etter at bussen SKAL være i Hokksund. 

Om bussen bare er litt forsinket så er det nok til at passasjerene ikke rekker toget. 

Vi ønsker derfor at bussen skal være i Hokksund minst 10 min tidligere.  

2. Senere bussavganger på 101-linjen i helgene. 

3. Ungdomsrådet ønsker å få tilbake Ungdomskort opp til 25 år (endret til max 19 år i vinter)  

4. Vi ønsker rutetog mellom Hønefoss og Oslo. Denne skal stoppe på alle naturlige plasser 

langs linja. Hønefoss, Tyristrand, Vikersund, Geithus, Åmot, Skotselva, Hokksund, osv. 

 

Saken skal bli tatt med til BUFT. 

3. Oppfølging arbeid med en aktivitet:  

Ungdomsrådet stemte over at de skulle sende et sammendrag av arrangementsaken sin til 

kulturetaten og selv jobbe med kollektivtrafikk. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

4. Planlegge årsmøtet i BUFT, 22-24. april.  
Ingvild kunne ikke reise på årsmøtet i Buskerud Ungdommens Fylkesting (BUFT) så Kjell, Petter og 
Sondre reiser. Kollektivtrafikk-saken blir tatt med til BUFT. 



5. Dagmøte i Sunne kommuner i Kristiansand 
Folkehelsekoordinatoren i Modum kommune har invitert ungdomsrådet til å bli med på møte 
i nettverket «Sunne kommuner» i Kristiansand den 8. mai. Tema er Hvordan skaper vi 
lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? 

Kjell og Felix reiser fra ungdomsrådet.  

6. Planlegge fremdrift for ungdomsrådet frem til september  
Ungdomsrådets medlemmer ønsker bedre kontinuitet. Ofte må medlemmene gå ut av rådet 
etter bare ett år, fordi de bytter skole. Ungdomsrådet foreslår endring i vedtektene slik at det 
ikke blir så stor utskifting.  

7. Gjennomgang av vedtekter:  
Ungdomsrådet drøftet vedtektene og fattet følgende enstemmige vedtak:  
 
Valg og sammensetning:  

Rådet skal bestå av 9 medlemmer:  

To medlemmer fra hver ungdomskole  

To fra Rosthaug videregående skole  

To fra Arbeidsinstituttet avdeling Midfylket  

Én representant som er bosatt i kommunen, men ikke trenger å gå på skole i kommunen  

Alle medlemmer må være under 23 år på valgtidspunktet og bosatt i kommunen. Den niende 

representanten trenger ikke å sitte i noe elevråd.  

Rådet er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. 

Endringen må godkjennes av kommunestyret. Ungdomsrådet ønsker at endringen trer i kraft fra 

skoleåret 2017-2018 og at medlemmer som ble valgt i 2016 kan bli omfattet av endringen 

 
8. Avklare neste møtedato:  
Forslag om onsdag 10. mai. Endret til torsdag 11. mai.  
Saksliste til neste gang er: Fortsette med kollektivtrafikksaken  

 

 

 

 

  


