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Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader
Kristian

1. Velkomstsamling
(fredag)

Velkommen. Praktisk og diverse informasjon
Mobilhotell. Ny deltagerrekord.

2. Om BUFT og UP

Generelt om BUFT og UP.

Jacob

3. Om valgene

Kristian og Mads valgt som valgkomite ved akklamasjon.
Valgkomiteen legger frem de tre modellforslagene om
valg til styret.

Kristian og Mads

1. Midtfylket, Ringerike og Vestreviken på valg.
Kongsberg, Drammen og Hallingdal står.
2. Midtfylket, Ringerike, Hallingdal, Drammen og
Vestreviken på valg. Kongsberg står.
3. Ringerike, Hallingdal og Drammen på valg.
Vestreviken, Midtfylket og Kongsberg står.
Alternativ 1 valgt.
Informasjon om hvordan valgene til styret og
ungdomspanelet skal foregå.
4. BUFT`s politikk

Informasjon om hvordan vi påvirker gjennom
høringsorgan og de politiske sakene

Petter, Jørgen og
Mari

5. Oppstart (lørdag)

Opprop
Snakker kort om hva som skjer i dag.

Kristian

6. AI: aktiv lytting

Responskort.
Hvordan være en god lytter. De gav oss ulike redskaper
som vi kan bruke for å skape positive erfaringer med
fremføring osv. Forutinntatte meninger vi har om
hverandre, dette kan være i skole eller andre plasser. Vi
lærte hvordan vi kan være en best mulig lytter, og tips til
hvordan det er lett å engasjere tilskuerne.
Snakker om hva demokrati er, hvordan det kan
kategoriseres. Sammenhengen mellom demokrati og
mangfold. «mangfold= normalitet og conditio per quam
for politisk liv» « mangfold= normalitet er helt nødvendig
for politisk liv». Snakket også om ytringsfrihet og hvilke
verdier vi setter høyest.

Arbeidsinstituttet

7. Demokrati

Heidi Biseth

8. Om politikk og
ungdomsmedvirkning

9. Om BFK

10. Tale og debatteknikk

11. Styrevalg

Forteller litt om seg selv, og hvor han kommer fra.
Hvor godt BUFT er bygd opp, og hvor mye det betyr for
politikken i Buskerud. Diskuterer helsesøstersaken.
Snakker om Hovedutvalget. Forteller oss at vi overasker
politikerne, og at vi får til det vi vil.
Snakker om hvem som er ansatt i kommunen. De har 4
store områder der de bestemmer:
- VGS
- Samferdsel
- Idrett, kultur og folkehelse
- Miljø, innovasjon, læring
Hvilke partier som er i posisjon nå etter valg, SV, Venstre,
Arbeiderpartiet, MDG og Senterpartiet.
Mye av det som søkes til Buskerud kommunen, blir
"avgjort" på forhånd (administrasjonens innstilling).
-BUFT er en døråpner til verden, og en døråpner for
verden og inn til politikerne. Vi får samlet informasjon
slik at politikerne har noe å jobbe med.
Hva er en politisk tale, det handler om overbevisning.
Følelser og fakta.
Vi lagde egne taler, der vi fikk tilbakemeldinger.
Midt-fylket:
- Live (Valgt)
- Eugen Sebastian
- Timo
- Herman

Fylkesordfører
Roger Ryberg

Anders Wengen

Bernt Torp

Valgkomiteen

Ringerike:
-Mads(Valgt)
- Marthe

12. Velkommen(søndag)

Vestreviken:
- Neda
- Jørgen(Valgt)
- Lars Henrik
- Kristoffer
Informasjon om dagen.
To observatører fra Hedmark.

Kristian

13. Godkjenning av
invitasjon

Godkjent ved akklamasjon
Ingen kommentarer

Kristian

14. Godkjenning av saksliste

Godkjent ved akklamasjon
Ingen kommentarer

Kristian

15. Godkjenning av
møteregler

Gjennomgang av møteregler.
Godkjent ved akklamasjon

Oda

16. Godkjenning av referat
fra forrige årsmøte

Godkjent ved akklamasjon
Ingen innvendinger

Rina

17. Valg av ordstyrer

Oda valgt som ordstyrer ved akklamasjon

Kristian

18. Endring av
sekretærrollen

Det skal være to sekretærer fra styret. En for styret og en
for UP.

Mari

19. NUR

Nasjonalt ungdomsråd. Lederen av alle fylkestingene i
Norge som samles. Skal opp i Stortinget, for godkjenning.
Kristian går gjennom anerkjennelse av Nasjonalt
ungdomsråd. Ligg som vedlegg.
BUFT stiller seg bak anerkjennelsen ved akklamasjon.

Kristian

Tips til Nasjonalt ungdomsråd
- Bruke media
20. Østsamung og BSSC

Østlandssamarbeidet. Var på ØstsamUng i Skien.
ØstsamUng er forberedelse eller etterarbeid til BSSSC

Jørgen

BSSSC er internasjonalt politikk. Landene rundt
Østersjøen. Møtes to ganger i året, i forskjellige land.
Det velges en ny til BSSSC fra UP i møtet i januar.
21. Vedtekter for valg av
BSSSC medlem.

22. Valg

1.1 Det skal hvert år velges en ny representant til BSSSC.
1.2 1.2 Representanten veldes på føreste møte i Up,
etter nyttår
1.3 Representanten velges for 2 år
1.4 Det skal til enhver tid være to representanter
Vedtektene valgt ved akklamasjon.
Live og Jørgen stiller til leder. Den som får minst
stemmer, blir nest leder.
BUFT sin nye leder er Jørgen, og Live er nye nestleder.
Neste valg er valg til Ungdomspanelet. De som stiller er
Marthe, Otilie, Herman, Lars Henrik, Chrisander, Neda,
Edvard, Gven, Elena, Sondre, Eugen, Timo, Vilde, Inga,
Kasper, Ina, Kristoffer og Ingjerd
Det nye ungdomspanelet består av:
Timo
Chrisander
Kasper
Otilie
Elena
Neda
Eugen
Sondre
Kristoffer

Jacob

23. Prosess

Delt inn i grupper, og alle gruppene diskuterer og
kommer med saksforslag. Alle gruppene presenterer
hovedområdet de vil ha. De seks hovedtemaene er
- Miljø
- Samferdsel
- Folkehelse
- Kultur
- Skole og utdanning
- Internasjonalt
Det nye kjerneområdet for BUFT dette året er skole og
utdanning.

24. Eventuelt

Alle må skrive evaluering

Pausevotering. Eugen Sebastian har vært likegylding på hvilket av navnene vi skal bruke om han. Det var
avstemning mellom Eugen, Eugen Sebastian, Sebastian og Sebb. Flertallet bestemte seg for Eugen, så nå heter
Eugen Sebastian, Eugen.

Vedlegg 1
Anerkjennelse av Nasjonalt ungdomsråd

Ungdom har i dag ingen formell påvirkningsmulighet, på nasjonalt plan, foruten å engasjere seg i
partipolitikk. Denne problemstillingen ble forsøkt løst i 2013 med prøveprosjektet «Ungdommens
Storting» som falt igjennom etter kort tid, blant annet på grunn av ulike forventninger fra Stortinget og
deltakende ungdom. Nå har 14 fylkeskommunale medvirkningsorgan for ungdom tatt initiativ til å
opprette et nasjonalt ungdomsråd, som skal gi ungdom nasjonal påvirkningsmulighet gjennom et
formelt, partipolitisk uavhengig, organ 1.

Unge har mulighet til å engasjere seg i lokal og regional politikk gjennom kommunale og
fylkeskommunale medvirkningsorgan for ungdom. Dette bør også være en mulighet på nasjonalt nivå,
slik at ungdom som gruppe kan bli rådført i nasjonale saker. Slik vil man sikre at ungdom får samme
demokratiske påvirkningsmulighet som andre demografiske grupper.

Seniorgruppen har mulighet til nasjonal påvirkning gjennom Statens seniorråd som har vært et
rådgivende organ siden 1970. Ungdom burde få den samme muligheten til uttale seg i nasjonale saker
som er relevnte for dem som gruppe. Til forskjell fra de eldre, så har ikke det yngste sjiktet i
1

De deltakende medvirkningsorganene for ungdom representerer følgende fylker: Akershus, Buskerud,
Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Sogn og Fjordane, Troms,
Vestfold, Vest-Agder og Østfold

ungdomsgruppen stemmerett, følgelig har de kun formell påvirkningsmulighet gjennom politiske verv.
I likhet med Statens seniorråd vil Nasjonalt ungdomsråd bli et høringsorgan og et rådgivende organ for
Stortinget. Rådet har i tillegg mulighet til å holde oppsyn med regionale og lokale medvirkningsorgan
for ungdom, og bistå med både opprettelse og opprettholdelse av disse. Rådet har allerede begynt å
arbeide for opprettelse av fylkeskommunale medvirkningsorgan for ungdom i fylkene som mangler
dette i dag, hvilke er Rogaland og Finnmark.

Nasjonalt ungdomsråd vil i praksis være et talerør for hele den norske ungdomsgruppen inn mot
Stortinget. På grunn av sin demokratiske oppbygning er rådet en politisk platform med bred forankring
og representativitet. Nasjonalt ungdomsråd består i dag av valgte representanter fra fylkeskommunale
medvirkningsorgan for ungdom, som igjen er basert på de samme kommunale medvirkningsorganene.

Forslag til vedtak:

-

-

Nasjonalt ungdomsråd skal likestilles med Statlig seniorråd ved at rådet etableres som et
nasjonalt rådgivnings- og høringsorgan for, og av, Stortinget
Nasjonalt ungdomsråd skal utstedes et mandat til å uttale seg i saker som angår ungdom
Nasjonalt ungdomsråd skal få økonomisk og administrativ støtte fra Stortinget
Nasjonalt ungdomsråd burde i tillegg ha mulighet til å mene noe i alle saker som ungdom har
en mening om
Uttalelsen med vedtak oversendes komitè/benk/regjering på vegne av X fylke

