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Vårmøte - Ungdommens Fylkesting i Buskerud
NR.

SAK

BESLUTNING

1. Velkommen

Jørgen ønsker alle
velkommen til vårmøtet i
BUFT 2016.
Kort introduksjon av hva
BUFT er og informasjon om
helgen.

2. Min
hjemkommune

Alle deltagerene er delt
opp i grupper. Alle
gruppene har
representanter fra
forskjellige kommuner og
det var
informasjonsutveksling
mellom de forskjellige
representantene.
Noen av spørsmålene vi
snakket om var:
- Hva skjer i kommunen?
Har dere ungdomsråd?
- Hva skjer med
ungdommen i
kommunene?
- Hva gjør andre kommuner
bedre enn din (Beste
praksis)?
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Alle kan ta med seg
nye erfaringer og
ideer tilbake til
ungdomsrådene i
kommunene.

ANSVAR/FRIST

Møtereferat

3. Prosess –
BUFT
kjerneområder

Prosess med de fem
kjerneområdene til BUFT:
- Skule og utdanning
- Internasjonalt
- Samferdsel
- Kultur
- Folkehelse og Miljø
Idemyldring innenfor alle
hovedområdene. Hvordan
er det i Buskerud om 20
år? Hvordan ble det slik og
hva gjorde vi for at ble slik?

4.
Minoritetsrådgiv
er

Minoritetsrådgiver
Gudmund Rype kom og
holdt foredrag for oss. En
minoritetsrådgiver er en
person som jobber mot
tvangsekteskap,
kjønnslemletslse og vold i
nære relasjoner.
Det er mye problemer på
tvers av kulturene, og mye
av det som er kultur i
andre land – er forbudt i
Norge. Dette skaper
konflikter.
Det handler ikke alltid om å
gi klær og penger til
flykningene, men
kunnskap, aktiviteter og
andre ting som kan hjelpe
de å integrere seg lettere
er like viktig.
Med kulturforskjellene
kommer det utfordringer
som kulturforståelse,
utenforskap, paralelle
samfunn, se den enkelte,
hva er rett? Hvem eier
sannheten? Gudmund
anbefaler oss å lære mer
om de forskjellige landene
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– hvordan er kulturen? Hva
er lovlig og ulovlig?
5. Folkehelse og
utviklingsprosjekt i de
videregående
skolene og
ungdata

Åse Marit jobber med
folkehelse. Jobber mye
mot de videregående
skolene – fysisk-og
psykiskhelse.
Magne er rågdiver i
utdanningsavdelingen. Det
viktgieste er at vi trives og
gleder oss til skolen, dette
må til for at det skal bli god
læring.
Vi får en orientering om
hva som har skjedd og hva
som skal skje innenfor
folkehelse i fylket. Sakene
de jobber med er:
- Kantinene i de
videregående skolene.
- Skolehelsetjenesten.
- Ungdata
De vil ha dialog med oss i
styret eller de som ha
jobbet med saken
«livsmestring som fag»,
fordi de skal skrive en sak
om livsmestringsfag. Større
sjanse for gjennomslag om
de og BUFT fremmer
saken.
Elevtjensten.no – det
finnes mange hjelpere men
det er vanskelig å vite
hvem, når og hva?
Derfor fungerer
elevtjensten bra. Egen app.
Saken skal opp i juni dialog om dette.
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6. Saker til
orientering

1. Ungdomskonferanse.
Dette har vært et ønske fra
BUFT lenge, men nå er vi i
gang. Målgruppe: Ungdom
i Buskerud. Mål: Å fjerne
stigma og fordommer
rundt psykisk helse.

Arrangerers 23-24
september 2016

Live

2. Lovfesting av
medvirkningsorgan for
ungdom. UP har skrevet et
høringssvar som BUFT
stiller seg bak ved
akklamasjon.

Høringssvaret ligger
som vedlegg 1.

Timo

3. AMNU og NUR.
AMNU står for
Arbeidsutvalg for
opprettelsen av Nasjonalt
Medvirkningsorgan for
Ungdom. Målet er å
opprette NUR –Nasjonalt
Ungdomsråd.

BUFT har tidligere
gitt sin oppslutning
til prosjektet, og det
har bred støtte i
BUFT.

Jørgen

4. Kulturkort. Kulturkort er
et kort/app som gir
rabatter på
kulturarrangement til
ungdom, eksempel kino,
forballkamp osv.. Dette er
vedtatt at det skal bli en
kulturapp og det er satt av
penger. Hvordan appen
skal fungere, bestemmes i
juni.
5. BSSSC og ØstSamUng.
BSSSC er et internasjonalt
nettverk med landene
rundt Østersjøen.
ØstSamUng er et forum og
står for
østlandssamarbeidet.
Rådgivertjenesten var
temaet på forrige møte, og
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Ingjerd og
Kristoffer

Chrisander

Neste BSSSC møte
er månadsskifte
mai-juni

Timo
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rådgivertjenesten varierer
fra skole til skole.

7. Velkommen i
Fylkestingsalen

8.
Fraværsgrensen

Ønsker velkommen til
Fylkestingsalen

Jørgen

Teamleder i
Utviklingsavdelingen
Randi Haldorsen ønsker
oss velkommen til
Fylkestingsalen. Ho mener
det er bra at me utforderer
politikerene.

Randi Haldorsen

Lasse jobber i
lærlingsombudet og de tar
opp saker som er viktige
for lærlinger og
ungdommer. Kan ikke
forandre noe regelen nå,
men likevel påvirke for
eksempel tolkning og
gjennomføring.

Lasse Narjord
Thue

Han forteller om
fraværsgrensen og hva den
innebærer i praksis. Om en
elev har mer enn 10%
udokumentert fravær i et
semester skal ikke eleven
få halvårsvurdering eller
standpunktkarakter. Det
blir mye strengere på hva
som er dokumentert
fravær, og det må kunne
dokumenteres.
Det er også problematisk
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at det er en del ting som
ikke er avklart enda, som
hvorvidt de som ikke får
karakter før jul på grunn av
fravær, kan få standpunkt
etter jul, og at % fravær
regnes fra hele timer, mens
en skoletime er
45.minutter.

Om du vil lese mer
om fraværgrensen,
trykk her

http://www.udir.n
o/Regelverk/Finnregelverk-foropplaring/Finnregelverk-ettertema/Vitnemal/fra
varsgrense---udir3-2016/

Vi stilte mnage spørsmål til
Lasse, og det er mange
utfordringer og spørsmål
ved denne loven.
9. De politiske
sakene

UP orienterer BUFT om de
politiske sakene de jobber
med.
1. Rusforebygging.
Har byttet navn til
narkotikaforebyggende.
Narkotika er et utbredt
problem blant ungdom, og
det er vikitg å forebygge
dette.
2. Fadderordning i VGS
Vi ønsker at det skal bli
enklere for nyankommene
som begynner på en ny
skole å bli integrert. En
person som alle rede går
på skolen blir en
fadder/skoleguide som kan
hjelpe den nye eleven med
å finne frem, hjelpe med
leksene osv. Vi vil skape et
inkluderenede, tryggere og
forhåpentligvis mer
harmonisk skolemiljø.
skule.
Ordningen skal være
frivillig, og være et tilbud til
alle nye elever ved skolen,
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uavhengig av etnisitet eller
bakgrunn.

3. Skolelag
Denne saken handler om
opprettelsen av
skolebaserte lag innenfor
fysisk aktivitet på VGSene i
Buskerud.
Mange av de som driver
med idrett slutter når de
begynner påv
videregående på grunn av
at det er et stort fokus på
prestasjon og ikke å delta.
Skolelag skal handle om å
være aktiv og ha det gøy.

Timo og Eugen

Chrisander og
Ingjerd

4. Livsmestring
Mange ungdommer har
psykiske problemer. Vi vil
skape et fag på skolen som
handler om å mestre livet.
Hvordan takler man livet
på godt og vondt?
10. Votering

Fraværsgrensen.
BUFT stiller seg negative til
den nye fraværsregelen slik
den foreligger i dag.
Gi Otilie og Jacob mandat
fra BUFT til å jobbe videre
med saken.
Rådgivningstjenesten.
Ønsker BUFT at UP skal
jobbe videre med å
forbedre rådgivertjenesten
i UP?
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BUFT gir Otilie og
Jacob mandat

BUFT ønsker at UP
skal jobbe videre
med
rådgivertjenesten
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11. Politikerene
snakker

Me fekk besøk av fire
politikere som snakket til
oss.
Viel (senterpartiet) sa at
det er ekstremt viktig at
ungdommen bryr seg.
Demokratiet handler om at
alle skal få si sin mening,
derfor vikitg med
ungdomsmedvirkning.
Ungdom utfordrer og stiller
spørsmål ved det som
allerede er! Utfordring til
oss: har vi en sak vi
brenner for – ta den med
til spørretimen som
politikerene har. Fortsett
alltid å stå på – ikke gi opp!
Anders (Venstre) sa at det
viktigeste vi ungdommer
gjør er å spørre noen
politikere som kan hjelpe
oss. En av de største
utfordringene til
politikerene er spesiefiske
utfordringer. Han forklare
oss forskjellen på fylkesting
og hovedutvalgene.
Fylkestinget deligerer
arbeidet ned til
hovedutvalgene. Han
fortalte også om
Regionsreformen som går
ut på om Buskerud skal slå
seg sammen med et eller
flere fylker.
Niclas kommer fra
Arbeiderparitet. Han
mener vi skal være stolte
over den jobben vi gjør og
de sakene vi har fått
gjennom. Fremhever at vi
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Niclas Tokerud
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har hatt 100% oppsluttning
om sakene våre så langt.
Det er viktig at vi bruker
stemmen vår gjennom
BUFT, fordi vi har en
innflytelse. BUFT kan
påvirke andre unge til å
bruke stemmeretten sin
også.

Lavrans kommer fra
Fremskrittspartiet.
Han anbefaler oss å
komme med tiltak som
ikke krever ekstremt mye
midler.
Det er vikitg at vi sender
melding til politikerene om
det er noe vi lurer på. Bruk
gjerne Facebook.
Politikerene lytter til
ungdommen. Vi kan også
invitere oss selv til
gruppemøter med
politikerene. Media er et
viktgi verktøy som vi må
bruke det vi kan! Da legger
vi press på politikerene.

Lavrans Kierulf

«Spørretime/debatt»
Vi stiller spørsmål til alle
politikerene og de svarer.

12. Film
presentasjon av
BUFT

Generelt om BUFT. Filmen
ble vist og nå ligger den på
siden vår.
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Ligger også på
BUFTs egen
youtubekonto. Søk
på Ungdommens
Fylkesting i
Buskerud

Live, Mari og
Jørgen
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13. Eventuelt

Anders Wengen utforderer
oss - Han vil ha en debatt
med oss om
narkotikabruken og
narkotikautbredelsen.
Det blir forslått: Hva med
en politikergruppe som
ungdomspanelet kan jobbe
litt tettere opp mot? Da
kan det hende det blir
enda bedre dialog mellom
politikerene og BUFT.

Premieutdeling:

Årests aktive lyttere:
Sondre, Kristoffer og Stella.
Årests nye deltager:
Henriette
Årets Facebooklike: Emma
Årests instagrambilde:
Otilie
Årets Rina: Rina
Årets seniorer: Oda, Joacim
og Petter.
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Vedlegg 1
Til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Drammen 24. april 2016

Høringsuttalelse – Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre
og personer med funksjonsnedsettelse
Vi viser til departementets høringsnotat datert 15.02.2016 angående en ny bestemmelse i
kommuneloven § 10 b og ønsker å uttale oss i saken.
Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) har sterke meninger angående flere punkter i
høringsnotatet som vi ønsker å gi tilbakemelding på: Utelukkelsen av ungdom som demografisk
gruppe i lovforslaget slik det er presentert.
Vi, samt mange andre, definerer ungdom likt som FN: alle mennesker mellom 15 og 24 år. Med
utgangspunkt i denne definisjonen og data fra SSB omfatter dette omtrent 668 000 nordmenn per
01.01.16. Av disse har omtrent 164 000 ikke ordinær stemmerett, og
kommunale/fylkeskommunale medvirkningsorgan er det eneste som sikrer disse personene
innvirkning på lokal politikk.
På grunnlag av dette mener BUFT at ungdommen må likestilles med eldre og personer med
funksjonsnedsettelse i den omtalte paragrafen, særlig tatt i betraktning at nærmere 12.8 % av
Norges befolkning er ungdommer.
Med basis i forrige avsnitt uttrykker et samlet Fylkesting også sitt ønske om inkluderingen av
etniske minoriteter i slike ordninger. Selv med diverse inkluderingstiltak idag står en del av
menneskene i Norge med annen etnisk bakgrunn på bar bakke i politikken. Vi ønsker at
alternativene for partipolitisk nøytrale medvirkningsorgan for etniske minoriteter blir tatt i
betraktning av departementene i nærmeste fremtid.
Av høringsnotatet fremkommer det at Regjeringen ønsker å underlegge en frivillig ordning et fast
regelverk. Det vil i våre øyne være kontraintuitivt å utføre ordningen på denne måten, da det
minimerer tilretteleggelse og tilpasning til behovet hvert enkelt medvirkningsorgan vil ha.
Ungdommens Fylkesting mener at det finnes en god grunn til at et regelverk for disse ordningene
ikke finnes: variasjon. Andel ungdommer, engasjement og dagsorden varierer i hver region, og et
lovverk må kunne gjenspeile dette, blant annet i antall medlemmer. For å være mer folkelig:
Rollag fungerer ikke likt som Drammen.
Samtidig som BUFT ønsker at eksisterende, velfungerende medvirkningsorgan i stor grad burde
kunne fortsette sitt arbeid uavhengig av et eventuelt kommende lovverk, deler vi departementets
syn på usikkerheten rundt ordningen med ungdomsmedvirkning.
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Dersom Regjeringens fremste ønske er å underlegge slike ordninger en lov er BUFT enige om at
det kan godtas, men dette forutsetter at ordningen angående medvirkningsorgan for ungdom
også lovfestes. Ungdom er en del av befolkningen på lik linje med eldre og personer med
funksjonsnedsettelse, men som oftest med langt færre muligheter for påvirkning.
For å utnytte disse medvirkningsorganene på den mest effektive måten, ber vi om at
medvirkningsorganene selv får utarbeide sin dagsorden. De best kvalifiserte til å oppdage saker
som påvirker en målgruppe er uten tvil målgruppen selv. Samtidig som det fører til effektivisering
av arbeidet i et slikt organ, vil evnen til å påvirke dagsorden øke både motivasjonen til
representantene og deres kunnskap om de intrikate sammenhengene i samfunnet.
På bakgrunn av det som er skrevet i denne uttalelsen har Fylkestinget følgende innspill til
høringen:
•
•
•
•

Medvirkningsorgan for ungdom bør lovfestes
Partipolitisk nøytrale organ for etniske minoriteter bør vurderes fortløpende
Medvirkningsorgan for ungdom kan underligge en lovgivning dersom de lovfestes
En eventuell lovgivning bør ta hensyn til at:
o Ungdom, definert av FN, er 15-24 år
o Hvert organ må være tilpasset sin beliggenhet og situasjon
o Dagsorden til organene kan påvirkes ifht. saker som angår ungdom
o Velfungerende organ kan fortsette sin virksomhet

Med vennlig hilsen,
Ungdommens Fylkesting i Buskerud v/
Jørgen Wear, Leder (sign.)
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