Referat ungdomsrådsmøte 13.03 2019
Møtetid
17:00-19:00
Møtested
Hurum Rådhus (i Sætre)
Tilstede
Thea Vibe Zandjani, Elias Storholt, Mara Evangelista, Benjamin Solheim, Mehdi
Husseini, Ronja Håkonsen.
Saksliste
001

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

002

Velge ordstyrer
Mehdi er ordstyrer

003

Velge referent
Benjamin er referent

004
Gjennomgang av Bizzy møte.
Bizzy er en app for ungdom som tilbyr gode priser for ungdom på kultur relaterte
arrangementer. Thea var 12.03.19 på møte med Bizzy for å kartlegge hva av muligheter man
kunne ha tilbydd tilbud på for ungdommer her i Hurum. Kontakt personene i Bizzy ønsket å
møte med ungdomsrådet for å høre om vi har noen tanker om hva av kultur tilbud som kan
tilbys ungdom. Ungsrådet inviterer Bizzy kontakt person til neste møte for ide myldring.
005
Innbyggertorg
Ansvar for å ta arbeidet med innbyggertoget er av tekniske årsaker ikke enda blitt gjort.
Ungdomsrådet har videreført arbeidet med innbyggertogene til Benjamin. Benjamin med
hjelp av Mehdi vil ta kontakt med Øydis for videre arbeid med innbyggertorgene.
006
Leksehjelp
Thea har hatt et møte med Kjersti fra frivillighetssentralen. Kjersti sa det ikke til dagsdato var
noen ungdom frivillig, men Kjersti var villig til å være med å rekruttere frivillige
unge eller om nødvendig være med å gi leksehjelp selv. Thea hører med
Monica om hvordan prosessen går i kommunen for å anskaffe leksehjelp.
007
Bekymringsmelding til kommunen
Benjamin har sendt bekymringsmelding til kommunen angående helsetilbudet på skolene i
kommunen.
008
Sende deltakere til Buft
Medlemmer av ungdomsrådet som tidligere hadde nevnt interesse for å være med har ikke
lenger mulighet. Vi må se på mulighet for å sende andre representanter fra
ungdomsrådet. Elias drar allerede utenfor kvota da han sitter i styret for BUFT.
009

Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m.
konklusjon/sammendrag)

Ronja forteller om asker ungdomsråd. Ungdomsrådet er sammensatt av en representant fra
hver av skolene i kommunene i nye Asker. De har jobbet med FN’s bærekrafts
mål, hvordan motivere unge bedre til utdanning, møtested for ALLE unge i nye
Asker, et ønske om å få til en festival for ungdom, dårlige busstilbud, ønske
om direkte buss fra Hurum til Asker og de har snakket om at de må sette mer
fokus på psykisk helse. De har møter 2 – 3 ganger i halv året.

010
-

-

-

Eventuelt
Flytte av møte dato 17.04 2019.
o Møtet er blitt flyttet til 24.04 2019.
Idemyldring om kultur tilbud for unge i kommunen.
o Ungdomsrådet ønsker å arrangere en konsert for unge til sommeren.
Speideren har et stort jubileum og ungdomsrådet lurer på å høre med dem
om å sammen arrangere en konsert for alle unge i Hurum, til en billig penge.
Benjamin hører med speideren om dette kunne vært aktuelt.
Frivillighetsdagen.
o I fjor var Neda og en annen ungdom med i panel debatt om frivillighet i
kommunen. Frivillighetssentralen arrangerer også i år en slik frivilighetsdag og
lurer på om ungdomsrådet ønsker å være med å arrangere denne dagen, eller
holde innlegg om hvordan det er å være ung og engasjert i Hurum. Flere i
ungdomsrådet er interessert i å være med. Frivillighetssentralen har et ønske
om å få med seg mer frivillige ungdom på og gi dem et kultur tilbud. Thea
inviterer frivillighetssentralen til neste møte i April.
Forslag fra planmøte om ny gang og sykkelvei fra Skatvedt feltet til Grytnes
o Ungdomsrådet har gått igjennom de mulige planene. Vi stiller oss positive til
løsningen i plan 2, men ser problemet med tidsperspektiv for å få
gjennomført det og stiller oss derfor bak rådmanns forslag om plan 3, og
setter pris på at kommunen velger å prioritere en gangvei mellom disse
destinasjonene.

