Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:

Ungdomspanel
12-13.april
Lørdag fra 14:00
Søndag fra 09:00
Sted:
Union Hotel Drammen
Møteleder: Joakim Kasin Jakobsen

Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen – Leder
Jørgen Wear – Nestleder
Petter Strand Stiberg
Guro Nyhus
Hedda Mørk S. Holm
Hilde Palerud
Jacob Sand Kruse
Otilie Tvedt
Ungdomspanelet er ikke
vedtaksdyktige da det krever
deltagelse 10/15

Referent:

Rina K. Yamamoto

Sak
1.
Godkjenning av referat
fra forrige
Ungdomspanel
2.
Hva har skjedd siden
sist?
Status i kommunene.
3.
Arbeidsinstituttene

Forfall:

Rina K. Yamamoto – Ungd.koord.
Oda Lien – BUG
Siri Lien
Iren Grue
Live Bendiksby/Kristian Gravermoen
Victoria Elisabeth C. Fevik
Jonas Nikolaisen
Chrisander V. Ålien
Ragnhild Svendsen Røed

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Referatet godkjent uten anmerkning.

Informasjonsrunde

Styret drøfter status rund
Arbeidsinstituttene med
Ungdomspanelet.
Arbeidsinstituttene er sidestilte de
videregående skolene i Buskerud, men
har en elevmasse som gjennomgående er
underrepresenterte i medvirkningsorgan
både som ungdommer og voksne.
Elevene her er samtidig elever ved andre
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videregående skoler, og er slik sett også
representert i BUFT via de kommunale
rådene, men man ser at de ofte har en
annen tilnærming og perspektiver til
spørsmål, og at dette ofte går tapt uten
direkte representasjon.
Spørsmålet er derfor om
Arbeidsinstituttene kan inkluderes på noe
vis uten å gå ut over representasjon eller
ungdomsdemokratiet.
Styret foreslår de enten kan få en til to
plasser i BUFT, slik en kommune ville
hatt, eller at to representanter fra
arbeidsinstituttene kan få utvidet
observasjonsrett og at BUFT dekker alle
kostnader.
Ungdomspanelet er ikke vedtaksdyktige,
men panelet som er tilstede ønsker å se
nærmere på mulighetene for å inkludere
AI.
Spørsmål man ønsker besvart:
1: Har AI elevråd?
2: Er de inkludert i ungdomsrådene i de
kommunene AI finnes? Hvorfor/Hvorfor
ikke?
3: Hvordan kan eventuelt en inkludering
av AI foregå uten at det går ut over
representativitet og at det åpner for
representasjon fra andre uavhengige
ungdomsgrupper/lag?
4.
Arbeidet denne våren

Saken tas opp på
ungdomspanel etter ferien.
Ansvar fordeles da.
Dersom et vedtaksdyktig
Ungdomspanel går inn for
inkludering av AI i BUFT vil
et forslag legges frem på
første Årsmøte.

Hvordan har det fungert å jobbe i grupper
via sosiale medier?
Har fungert greit. Innføres ledere av
gruppene.
Jørgen Wear vil lede arbeidet med
utvidet rett til barnebillett, mens Petter
Strand Stiberg, vara for Kongsberg, vil
lede gruppen som jobber for
harmonisering mellom rutetider og
skoletider.

Jørgen Wear og Petter
Strand Stiberg har ansvar
for å følge opp sakene og de
andre på gruppene. De
legger også til medlemmer i
BUFT som ikke var til stede
første ungdomspanel i
chatrommene.
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5.
Kollektivtransportsakene

Gruppene legger frem status for sakene
pr. i dag.
Arbeider videre i gruppene. Fordeler
ansvarsområder.
Fremlegg: Begge gruppene presenterer
arbeidet fra dagen, samt målsetninger for
arbeidet fremover.

6.
Nasjonalt
medvirkningsorgan

Alle: Større fokus på å be
om navn og tittel på den de
snakker med. Dokumenter
hva som blir sagt. Send
gjerne en oppfølgingsmail
der dere oppsummerer hva
dere har snakket om og spør
om vedkommende har noe å
tilføye.

Sentralt Ungdomsråd i Oslo, SUR, har tatt
initiativ til et nytt nasjonalt ungdomsråd.
Det tidligere ungdommens storting har
møtt en del kritikk blant annet for
manglende representativitet og mangel
på reell medvirkning, og initiativet går på
å gjøre noe med dette.
Ungdomspanelet er ikke vedtaksdyktige,
men representantene i panelet ønsker å
stille seg bak forslaget til SUR.
De kommer med noen forslag til
endringer i brevet fra SUR, og flere
melder seg interessert til å sitte i en
eventuell arbeidsgruppe.

Rina sender tilbakemelding
til SUR om foreløpig status.
- Saken tas opp neste
ungdomspanel til vedtak og
eventuelt videre arbeid.

6. Eventuelt
LNU arrangerer en rekke kurs til høsten
som det kan være aktuelt for BUFT å
delta på, blant annet 'ordstyrerkurs' og
lignende. Rina legger ut link til kursplan i
facebookgruppen.
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