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Ungdomspanelet
NR.

SAK

BESLUTNING

1.

Facebook ansvarlig

Iren er Facebookansvarlig

2.

Godkjenning av
referat og sakslister

Ingen invendiger

3.

Hva har skjedd siden
sist?

Drammen: ingenting

ANSVAR/FRIST
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Kongsberg: Har en gruppe som
jobber med det nordiske
sammarbeidet – Finland, Island og
Danmark. I september er det et
event i hver av byene.
De har snakket om ungdata og
informert om resultatet av 2015.
Jobbet med vedtekter.
Workshop med folk med utenlandsk
bakgrunn – hva synes de om skole,
utdanning, samferdsel og fritid?
Nes: Innbygerne sier nei til
kommunesammenslåing
Hole: Innbyggerne sier nei til
kommunesammenslåing
Krødern: Innbyggerne, undersøkelse
på ungdomskulene og
ungdomsrådet sier nei til
kommunesammenslåing.
Sigdal: Ingenting
Nore og uvdal: Har delt ut
kulturstipend. Color run – arbeidet
har stoppet litt opp pga
sykemelding. Ungdomskafeen går
bra
Hurum: Innbyggerne i Hurum vil slå
seg sammen med Asker og Røyken
Ål: Ungdomsrådet har arbeidet med
strategidokument for 2017-2021.
Ungdomsrådet har gitt penger til
rusfri klasseavslutning for
tiendeklasse. Innbyggerne sier nei til
kommunesammenslåing. Det skal
bygges landsscene på Ål.
I helgene har Hallingdal ordningen
«hjem» for ein 50-lapp, der drosjer
kjører ungdom til sentrumene i
Hallingdal.
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Modum: Hatt møte med ordføreren
om kommunesammenslåing.
Innbyggerundersøkelse viser at
flertall sier nei til sammenslåing med
Øvre Eiker.

4.

Arrangement

Timo Nicholaisen fra UP og BUFT
presenterte ØstsamUngs arbeid
om rådgivningstjenesten for Utvalg
for skole og utdanning i
Østlandssamarbeidet.

5.

Rådgivningstjenesten

Østsamung har jobbet med
rådgivningstjenesten. Vil vi jobbe
videre med rådgivningstjenesten
som en politisk sak?
Votering:
8 for - 5 mot – 1 blank
Skal vi videresender saken videre til
ungdomsrådene?
Vil vi ha en todelt sak.

6.

Fraværsgrensen

Kommen en 15% fravæersgrense.
Dette er en prøveordning på 3 år –
også blir det evaluering av denne
etter 3 år.
Vi lar saken ligge inntil videre

7.

Slagord

Vi lager konkurranse som blir lagt ut
Ungdommens Fylkesting, med
premie

8.

Folkehelsetjenesten

Møte med Åse Marit for å samkjøre.
Hovedutvalget for utdanning: de tre
sakene våre – positive til alle.
Utvalget for kultur, idrett og
folkehelse var positive til alle sakene
våre: livsmestring som fag,
rusforebygging og kulturkort. Alle tre
sakene gikk videre, selv om
livsmestring som fag og
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rusforebygging to gikk videre med
omforent vedtak.
Hovedutvalget for utdanning var
positive til de tre sakene vi fremmet:
livsmestring som fag, fadderordning
og rusforebygging.
Fadderordningen ble vedtatt med et
omforent vedtak. En arbeidsgruppe
skal komme med forslag til
politikerene om hvordan de synes
ordningen på best mulig måte kan
gjennomføres.
Politikerne vil ha mer informasjon
om rusforebygging, og derfor ble
saken sendt videre til
administrasjonen for nærmere
utredning.
Livsmestring som fag vedtatt på
vent, til Stortinget har kommet med
svar. Da skal saken opp på nytt
9.

Likestilling /
likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget har invitert leder
av BUFT og leder av EO. Jørgen
ønsker innspill som han kan ta med
videre.

10.

Ungdata

Velger nå ut spørsmål. Venter på
resultatetene fram Drammen.
Ungdomsmedvirkningsfokus hele
tiden.

11.

Prosess

Nasjonal transportplan, barn (-og
unges) kapittel.
Vi kommer med innspill til et
høringssvar.

12.

Valgkomite

Vi trenger en valgkomite til årsmøte.
Live og Jørgen stiller fra styret.
Chrisander og Neda er valgkomite
fra UP.
Sebastian er vara.

Ungdata skal
gjennomføres
mellom påskeferien
og vinterferien i
2017.
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13.

Ferdigstilling av
saker

Alle sakene utenom skolelag er
ferdig.

14.

Eventuelt

Kjerneområder.
Vil vi ha et kjerneområde, to
kjerneområder eller skal vi kunne
velge på tvers av kjerneområdene?
Votering – ett kjerneområde:
8 for - 7 mot
Dette er en veilendende votering for
styret og den endelige beslutningen
blir tatt i august
Instagramkonto
Brukernavn og passord er lagt ut i
UP.

Mobiltårn starter på
augustmøtet

Vi diskuterte mobilbruken under
møtene.
Innføre mobiltårn?
Votering:
10 for – 4 mot
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