
   
 

 

Referat  
 

Møte: Ungdomsrådet i Vestre Viken 
Møtedato: 27.04.22 
Tidspunkt: 17:00-19:00 
Sted: Grønland 32 Marienlyst, 
Inviterte: Fra Ungdomsrådet: 

Andreas Rollheim Melby, Ayse Iclal, Hanan Murad, Silje Crosby,  
Kaja Borgersen, Sebastian Evensen (digitalt) 
 
Fra administrasjonen: 
Kurt Kleppe Josefsen 
Axel Simonsen 
 
Fra avdelingene: 
Heidi Taksrud 
Mai Bente Myhrvold 
Espen Bjørkenes 
Mariann Hval 
Heidi Kleven Meland 
 
Forfall: 
Malin Olsen, Celine Nystrøm 
 

 

Saksliste: 
 

Agenda 
 
Saker 

18 Godkjenning av referat 
UR møte 23.03.22 

 
Vedtak: 
Godkjent 

 
19 Dialog med avdelingssjefene 

 
Noen aktuelle saker 

• FACT ung 

• Barnesporet (involvering) 

Fra diskusjonen: 

• Hanan og Kaja representerer UR i styringsgruppene for FACT ung. Dette 

vil kreve mye møter i perioder. 



   
 

 

• Det er etablert et hovedfunksjonsprogram for de enheter som ikke skal 

inn i Nye Drammen sykehus. Heidi Taksrud vil til høsten trekke inn UR inn 

i arbeidet med programmet. 

• Tegninger av barnesporet i NDS ble gjennomgått. 

• Det er igangsatt arbeid med revidering av sjekklister og retningslinjer i 

forhold til overganger og UR vil bli trukket inn i prosessen. 

• Det er ønskelig med mer informasjon ut til ungdomsbefolkningen om 

tilbudene Vestre Viken har. Det tas opp på neste møte i UR  

• Det skal arrangeres en samling for nivå 4 ledere i BUPA 9. juni. Stedet er 

Sundvollen og tema er overganger fra ungdom>voksentjeneste. Det er ønskelig 

med et innlegg på 20-30 minutter fra ungdomsrådet. 

• Heidi informerte også om at det er på gang et arbeid med eiendomsplan i PHR 

Vedtak: 
Presentasjoner og diskusjonen tas til orientering. 
På neste møte gjennomføres en liten workshop til eventuell utvikling av egne sider for 
ungdomshelse på www.vestreviken.no 
Silje, Kaja og Sebastian deltar på samling for nivå 4 ledere i BUPA 9. juni. Honorar og 
reise dekkes av BUPA. 
 

20 Innkommet post/status 

• Status FFO samling 

Vedtak: 
Eventuelle innspill til samlingen sendes Kurt i løpet av morgendagen gjennom diskusjon 
på interne sider. Vi gleder oss til samlingen. 

 
21 Handlingsplan 

Oppfølging 

 
Vedtak: 
Tas opp på neste møte. Det er ønskelig med en samlet oversikt over alle aktiviteter som 
kan ligge tilgjengelig for alle. 

 
22 Arbeidsform 

Oppfølging fra forrige møte.  
 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

 

23 Møteplan 2022 - Ungdomsrådet 
25. mai, 15. juni, 31. august, 21. september, 26. oktober og 14. Desember 

 
Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker felles møte med BU i september/oktober. 

http://www.vestreviken.no/
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