
 

 

    

NOTAT  

Til: Modum ungdomsråd 
Fra: rådgiver Audun Mjøs 
Sak: REFERAT UNGDOMSRÅD 5.4.2017  
 
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
16/3275 - 033 VIKERSUND 20.04.2017 

 
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset 

Til stede: Kjell Sundhaugen (NMU), Petter Kolberg (Rosthaug), Felix Persen (AIM) 

Kun tre av rådets medlemmer møtte. Etter vedtektene er ikke dette tilstrekkelig for å 

være beslutningsdyktig som råd. De fremmøtte valgte likevel å gjennomføre møtet, med 

var klar over at de ikke kune fatte vedtak.  

Sak 1: Referat fra sist møte var ikke skrevet, legges frem i neste møte. 
 
Sak 2: Videre arbeid med aktivitetsplanlegging 
Medlemmene kom frem til at dette er en felles sak for ungdomsrådet, og utsatte 
behandlingen til neste møte. 
 
Sak 3: Informasjon om kommuneplan  
Kommuneplanen ble utlevert i forrige møte. Høringsfristen har akkurat gått ut.  
Mjøs gikk gjennom plandokumentet og tok opp ulike problemstilinger og valg som er 
gjort.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel har fire satsingsområder 2016-2027. Samferdsel og 

kommunikasjon er ett tema. Og det viser seg at Ungdomsrådet stadig kommer tilbake til 

mangler ved kollektivtilbudet. Ungdomsrådet ønsker derfor å sette mer trykk på temaet. 

Sak 4: Årsmøte BUFT  
Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT) har årsmøte på Kongsberg lørdag 22.4 – mandag 
24.4.  Modum kan sende to representanter i tillegg til Live Bendiksby som sitter som leder. 
I tillegg kan det være restplasser dersom andre kommunen ikke sender representanter. 
 
Ungdomsrådet valgte delegater i høst. Disse reiser også til årsmøtet: Sondre K. Glesne og 
Ingvild Bekkeseth. Petter Kolberg hadde reist på høstmøtet som vara for Sondre K. Glesne.  
 
  
Sak 5: Spørsmål om deltakelse på konferanse Sunne kommuner  
Modum kommune er med i et nettverk som heter Sunne kommuner. De har møte i 
Kristiansand mandag 8. mai med tema: Hvordan skape lokalmiljø som fremmer mening og 
mestring for ungdom? Kommunen ønsker at noen fra ungdomsrådet blir med.  



 
Kjell Sundhaugen (NMU) og Felix Persen (AIM) meldte seg til arrangementet. 
  
Sak 6: Eventuelt  

a) Kollektivtrafikk 

Medlemmene drøftet kollektivtrafikk og ønsket at det ble satt mer trykk på temaet. 

Kollektivtilbudet er ikke Modum kommunes oppgave, men ligger til Buskerud 

fylkeskommune og deres selskap Brakar as. Hvordan kan Modum ungdomsråd jobbe for 

bedre kollektivtilbud i Modum?  

1) Ta opp problemet med politisk samferdselsgruppe i Modum  

2) Jobbe med BUFT: Har de kollektiv som tema i år? Hvem jobber med saken? 

3) Lage en mediesak?  

Tema:  

1) Senere bussavganger på kveldstid til/fra Hokksund og Hønefoss 

2) Rimeligere billetter for ungdom opp til 25 år:  

a. Ungdomskort kun opp til 18 år, deretter månedskort for voksne 

3) Flere togstopp: Åmot, Geithus, Vikersund 

4) Raskere buss er ikke avgjørende, men den må korrespondere med toget hver gang 

a. Buss mellom avdelingene på Buskerud vgs.: Rosthaug til Buskerud 

b. Buss til Eggedal går før skoledagen er ferdig  

  

Kollektivtrafikk settes opp på neste møte. 

b) Spørsmål om endring av vedtektene for ugdomsrådet 

Medlemmene drøftet også vedtektene for ungdomsrådet. Slik det er i dag mister 

medlemmene sin plass i rådet når de bytter skole. Dette kommer i tillegg til valgperioden 

på to år og medfører i praksis stor utskifting når elevene går fra ungdomsskolen til 

videregående. Det kom forslag om å endre vedtektene slik at medlemmene beholder 

plassen i rådet selv om de bygget skole. De må fortsatt velges fra en skole i Modum.  

Forslaget ble ikke behandlet, men tas opp i neste møte.  


