Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Styremøte
14.oktober 2013

Referent:

Rina K. Yamamoto

Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder
Jørgen Wear, Nestleder
Siri Lien

Kongsberg - Ohana
Joakim Kaasin Jakobsen

Sak
1.
Godkjenning av
referat fra forrige
styremøte

Ungd.koordinator Rina K. Yamamoto
Forfall:

Live Bendiksby
Iren Grue

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Da tre av fem styremedlemmer ikke var
tilstede siste styremøte, var ikke styret
vedtaksdyktige ved siste styremøte.
- De to tilstede fattet heller ingen nye
vedtak, men jobbet videre med saker og
prosjekter styret alt hadde vedtatt og
godkjent.
Referatet godkjent uten anmerkning.

2.
Hva har skjedd siden
sist?
Status i kommunene.

Joakim/Kongsberg:
- Høring om lovfestet rett til
ungdomsmedvirkning.
- Ny VGS i Kongsberg
- Kongsberg GRØSS
- Krimfestival
Jørgen/Røyken
Fordi Jørgen har begynt i VGS, er han ikke
lenger med i Barne- og unges
kommunestyre i Røyken, men skolen har
går på arbeider for å bedre nettilgang for
elevene, og har hatt skolering av
elevrådet v. Mobbeombud og elev- og
lærlingeombudet.

Siri/Hønefoss – Ringerike.
Siri sitter heller ikke i ungdomsrådet i
Ringerike, men vet det arbeides med å
gjennomføre en ungdomskonferanse der
10 elever fra alle elevrådene skal samles.
Hvert år er det et nytt tema for
konferansen. I fjor var tema Skeiv
Ungdom.
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3.
Høring – Samferdsel

BUFT var invitert til å svar på høringer om
trafikksikkerhet og strategi for
trafikksikkerhet i Buskerud for fremtiden.
- På grunn av sykdom i styret har det blitt
knapphet på tid for styret til å sette seg
ordentlig inn i høringen og engasjere
ungdom i Buskerud til å si sin mening om
emnet. Styret fattet derfor vedtak om å la
denne saken bero.

Siri Lien sammenfatter BUFTs
innstilling og presenterer dette
for styret og BUFT via BUFT sine
Facebooksider. Det er et uttalt
mål å gjøre dette så fort som
mulig siden fristen per
definisjon alt er ute.

I stedet var det flere som fattet interesse
for en høring om kollektivtransport i
Buskerud, men med høringsfrist i august
2013. Grunnen til at styret likevel fattet
interesse for denne saken er at denne
samsvarer med mange tidligere
tilbakemeldinger fra ungdom i BUFT og
en pågående sak i ØstsamUng, jfr. Utvidet
rett til barne-/ungdomsbillett i
kollektivtransport, harmonisering av
bussruter med skolestart slutt, etc.
- Etter en telefon til Marte Nes i
samferdselsavdelingen ble det enighet
om at BUFT gir en generell tilbakemelding
til administrasjonen i Buskerud
Fylkeskommune. Siden høringsfristen alt
er ute er det for sent å få den med, men
administrasjonen gjorde det klart at de
uansett er interessert i tilbakemelding fra
BUFT.
Det legger også opp til et nært samarbeid
med Marte Nes i fremtiden. Det vil være
en fordel om noen fra administrasjonen i
fremtiden kan komme og fortelle BUFT
om sakene de ønsker tilbakemelding på.
Mart Nes inviteres til å møte BUFT i nær
fremtid.
4.
Høring - Lovfesting av
medvirkningsordning
for ungdom

Det er lite tilbakemeldinger å få fra
ungdommene i BUFT på Facebooksidene
om høringen om lovfestet rett til
ungdomsmedvirkning. Det er derimot
ikke gitt at ungdommene i Buskerud ikke
har meninger om dette. Når medlemmer
av styret eller ungdomskoordinator
møter ungdom forteller de tvert i mot at
dette er noe de har sterke meninger om.
Foreløpig konklusjon er derfor at

Styret kommer i fellesskap frem
til noen spørsmål de ønsker
svar på. Siri og Jørgen
formulerer disse og legger de ut
på Facebooksidene i løpet av
kort tid.
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facebook er at vanskelig medium å få til
en genuin meningsutveksling, men er
bedre egnet til å formidler beskjeder osv.
Forts. pkt.4.

Styret i BUFT vil forsøke å formulere noen
konkrete spørsmål ungdommene i BUFT
kan besvare fremfor å bare be om
generelle uttalelser.
Styret drøfter også selv fordeler og
ulemper ved alternativene skissert i
høringsnotatet.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/
dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/lovfesti
ng-av-medvirkningsordning-forun/horingsbrev.html?id=736362

5.
Mobilisering i
kommunene

6.
Vedtektene

7.
Årsmøte
/ungdomskonferanse

Styret utarbeider et brev i fellesskap som
sendes alle kommuner som ikke var
representert ved BUFT i mai i år.

Brevet er lagt ut på
internsidene til styret for
godkjenning av de som ikke var
til stede og for at disse også
skal få mulighet til å komme
med merknader.
Når brevet er godkjent sørger
Rina for utsendelse til
kommunene og tilhørende
sekretærer/koordinatorer.

Styret arbeider med vedtektene gjennom
gruppearbeid. Det blir klart at det er
store mangler ved vedtektene slik de
foreligger i dag, og at vedtektene må
revideres i sin helhet.

- Styret fortsetter å arbeide
med vedtektene i tiden frem
mot neste styremøte.
- Ungdomskoordinator legger til
rette for at neste styremøte
flyttes til helg slik at styret får
bedre tid til å arbeide grundig
og legge frem et helhetlig
forslag som så kan presenteres
for ungdommene før årsmøte.

I følge vedtektene skal BUFT avholde
årsmøte/ungdomskonferanse på høsten.
Grunnet uklarhet rundt BUFT sitt mandat
og den politiske saken, forslag til
arbeidsstruktur, årshjul og at styret ikke
har hatt ferdig et forslag til reviderte
vedtekter har styret vedtatt å flytte

Rina undersøker forskjellige
mulige steder å avholde
årsmøte januar 2014.
- Begynner også skissere et
program. Ungdomskoordinator
gjør dette for å avlaste styret
som har mange andre store
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årsmøtet til januar/februar.

Forts.pkt.7

8.
Høring –
trafikksikkerhet
9.
Økonomi

Naturlige saker på årsmøtet vil være:
- Revidering av vedtekter.
Arbeidsform
for
BUFT
Ungdomspanel/arbeidsutvalg
- Årshjul
- Årsmøte/Ungdomskonferanse høsten
2014.
- Opplæring: Det politiske systemet +
tale- og debatteknikk.

Se punkt 4.

Rina legger frem for styret et kort
presentasjon av midler for
ungdomsarbeidet i Buskerud samt for
ungdomsmedvirkninga.
Det er et spørsmål om disse to kontoene
skal fungere som en, eller om BUFT skal
disponere midlene til
ungdomsmedvirkningen selv. Grunnet
fleksibilitet ønsker styret å beholde
ordningen som den er i dag, og at disse to
postene føres sammen.
Det er likevel ønskelig BUFT har god og
inngående kjennskap til egen økonomi og
får opplæring i budsjettering.

10.
Ungdomsbokkilden

11.
Eventuelt

oppgaver i tiden fremover.

Rina drøfter saken med
Utviklingssjef Kjersti Bærug
Hulbakk, og tar eventuelt saken
tilbake til økonomiavdelingen
og styret i BUFT.
Rina søker å legge til rette for
et innføringskurs i økonomi og
budsjettering på nyåret i 2014.
På grunn av stor
arbeidsmengde og tentamener
i tiden fremover er det ønskelig
å vente til over nyttår.

Styret ved Siri Lien er invitert til å delta på
Ungdomsbokkilden ved Fylkesbiblioteket.
Siri Lien reiser som leder for kultur.

Styremøter: Evaluering.
Det er ytret ønske om å flytte styremøter
tilbake til helger. Iren Grue har i forkant
av styremøtet understreket at det
grunnet lang reisevei og dårlig
forbindelse i kollektivtransporten går
med mye tid til reise i forbindelse med ett
enkelt møte, og at det er en
tilleggsbelastning å måtte både starte
tidlig, komme hjem sent og så i tillegg

Fra 2014 legges styremøter
igjen til helger. Vi ser på
muligheten til å legge dette
sammen med møter for et
eventuelt ungdomspanel eller
arbeidsutvalg.
Ungdomskoordinator synes det
er et fornuftig forslag om
skolering av styret. Ser på om
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være klar til en ny skoledag dagen etter.
De øvrige styremedlemmene er enige i
denne vurderingen, og legger også til at
de får bedre tid til å arbeide sammen når
styremøtene er i helger.
- Det kommer også frem et ønske om en
egen skolering for styret, der det gis
skolering i styrearbeid, hva de forskjellige
styrevervene innebærer, økonomi,
vedtekter m.m.

dette kan legges sammen med
årsmøtet. Det er rimelig å tenke
seg det er nyttig at også de
øvrige medlemmene av BUFT
har kjennskap til styrearbeid
når det siden skal avholdes nytt
valg til styret i BUFT.
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