
   
 
 

Foreløpig referat møte i UR 
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 21.05.22 
Tidspunkt: 1330-1430 
Sted: Scandic 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Hanan Murad, Malin Olsen, Andrine 
Eggestad (gjest) 
 
Forfall 
Silje Crosby (deltok deler av møtet via nett), Kaja Borgersen, Sebastian Evensen, 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
 

 
Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 
 Innkalling 

Da nesten hele ungdomsrådet (-Kaja) allerede var på Scandic hotell i Asker i 
anledning FFO samling ble det vedtatt at møtet den 25. mai skulle bli arrangert 
21. mai. Dessverre kunne ikke alle delta på selve møtet. 
 

24 Godkjenning av referat 
UR møte 27.04.22 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

25 FFO samlingen 
Hva tar vi med oss videre? 
 
Fra diskusjonen: 

• Koselig å bli kjent med de andre rådene 
• Lite fokus på løsninger men mer på problemer 
• Andre problemer/oppgaver på store foretak enn mindre. Alle løsninger passer 

ikke alle ungdomsråd. 
• Det er en stor fordel om det ved senere samlinger kan etableres en 

arbeidsgruppe i forkant av samling som kan jobbe med innhold. 



   
 
 

 
Vedtak: 
Ungdomsrådet er veldig glad for at det arrangeres samlinger for alle medlemmer i 
ungdomsrådene og ønsker dette også i fortsettelsen. 

26 Representasjon 
• Deltakelse på workshop kontinuerlig forbedring hele dagen 8. juni  

Ayse deltar fra Ungdomsrådet 
• Innlegg introduksjonsuke for nye helsefagarbeidere 

Ungdomsrådet vil gjerne bidra i opplæring av nye helsefagarbeidere. Navn 
på representant vil vi komme tilbake til nærmere datoen. Det tas et 
forbehold i forhold til studieplaner etc. Dersom det ikke er mulig med 
tilstedeværelse vil Ungdomsrådet lage et videoinnslag. 

• Digital hjemmeoppfølging av barn og ungdom med epilepsi. 
Ungdomsrådet blir gjerne med på å komme med innspill til prosjektet. 
Koordinator tar kontakt med prosjektleder for å avklare på hvilken måte. Saken 
tas igjen opp I junimøtet. 

• Invitert til gruppemøte 14. juni om overvekt 
Ayse deltar på møte på LMS BS om tilbud til unge med overvekt 

• Ledersamling BUPA 
Kaja, Silje og Sebastian representerer UR på ledersamling I BUPA på Sundvolden. 
De planlegger selv presentasjonen og tar kontakt med de andre om det er behov. 

27 Ungdomshelse 
Workshop om innhold på eventuelt egne sider om ungdomshelse på 
www.vestreviken.no 
 
Vedtak: 
Workshopen tas på junimøtet. 
 

28 Handlingsplan 
Forslag til dokument for oversikt ettersendes. 
 
Vedtak: 
Utsettes til junimøtet. 
 

29 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
15. juni, 31. august, 21. september, 26. oktober og 14. desember 
 

 Eventuelt 
 
Egen helgesamling i VV  

http://www.vestreviken.no/


   
 
 

De andre ungdomsrådene har minst årlige helgesamlinger. Det er for kort tid til å 
sette seg inn I større saker på korte rådsmøter. Det er derfor ønskelig med minst 
en årlig helgesamling, gjerne på slutten av høsten eller begynnelsen av vinteren. 
Koordinator tar opp ønsket med brukerutvalget og administrasjonen.  
 
Neste møte 
Møtet 15. juni økes med en time slik at det går fra 1600-1900 
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