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Budsjett 2017: 

Ungdomsrådet satte seg i september mål om å få tilbake Polentur for 10. trinn. Bevilgning 
til turen måtte komme inn i kommunens budsjett for 2017. Budsjettet behandles av 
kommunestyret hvert år i desember.  

Ungdomsrådet har løftet frem saken og jobbet på mange nivå for å få finansiering av turen 
fra kommunen høsten 2017. Fra å snakke om at man ønsket en tur har rådet brukt 
organiseringen i Modum kommune og snakket med sentrale folk i ulike posisjoner for å 
fortelle om ønsket.   
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Ungdomsrådet snakket ikke direkte med kommunestyret og kontaktet ikke media, men 
ellers har rådet lagt frem saken for ledere både administrativt og politisk. Flere har vært 
positive til selve saken. Samtidig har de gitt tilbakemelding om at det var lite penger til 
overs i budsjettet og vanskelig å prioritere Polentur foran f.eks. lærere i skolen.   

Kommunestyret behandlet budsjettet i møte 9. desember. Polentur ble ikke prioritert. 

Skolefrukt for ungdomsskolen ble opprettholdt, dette var viktig sak for ungdomsrådet 
høsten 2015. I tillegg ble det lagt inn betydelig satsing på PC’er til ungdomsskolen.  

Ungdomsrådet drøftet prosessen. Flere fortalte at de hadde lært mye om kommunen og 
hvordan man kan jobbe med en sak. 



Psykisk helse 

Ungdomsrådet vedtok i oktober å jobbe med midler til Polentur før jul og med psykisk 
helse etter jul.  

Rådet drøftet begrepet «psykisk helse» og hva dette betyr for unge i Modum, og hvordan 
rådet skal jobbe med saken. Psykisk helse og trivsel er ofte i fokus i skolene. Miljødag, 
miljøarbeidere, helsesøster, ulike helsetilbud. Ungdommenen mente at informasjon om 
ulike tilbud var forholdsvis god. 

Mjøs fortalte om Folkehelseprofilen for Modum. Der står det at andelen personer i 
Modum som har ulike fysiske og psykiske plager er større enn gjennomsnittet i Norge. 
Kommunen gjør mye for å bedre folkehelsa.  

Kommunen har et stort forskningsprosjekt på gang og samarbeider med fylkeskommunen, 
Sintef og flere om å få støtte fra EU til videre arbeid. I prosjektet ser man på hva som 
faktisk fungerer slik at man kan gjøre mer av de rette tingene. Rådgiver Kjetil Gulsrud 
Lundemoen kommer og forteller mer om dette på neste møte.   

Ungdommene drøftet også hva man selv sier om bostedet sitt. Måten man omtaler 
Modum påvirker egne og andres holdninger, enten positivt eller negativt. Samtidig er det 
ungdommen selv som kan forme sitt eget miljø. Framsnakking kan bidra til bedre trivsel 
og bedre psykisk helse. 

Det kom ideer om å skape noe gøy for ungdommene – aktivitetsdager? Konserter? 
Bruke Ungdomsklubben og Fritid 1-2-3 mer aktivt?  

Oppsummering: 

Ungdomsrådet ønsker mer informasjon om kommunens arbeid med psykisk helse for 
unge. Rådet jobber videre med forslag til hva rådet kan bidra med. 

 

Neste møte: Holdes i januar. 

 


