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Innledning  
Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av 
kommuneloven § 5-12. Rådet er valgt av kommunestyret og uttaler seg i saker som gjelder personer i alderen 13-
19 år. 

Rådets arbeid blir regulert i forskrift om medvirkningsordninger og reglement vedtatt av kommunestyret. Det følger 
av forskriften § 2 femte ledd at rådet skal utarbeide en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

Rådet ble konstituert 19. november 2019. Denne årsmeldingen omhandler tidsperioden november 2019 til og med 
desember 2020.  

Sammensetning av rådet:
Skole Representanter 

Svelvik ungdomsskole Tiril Sofie Røstad

Svelvik ungdomsskole Trygve Burø Nordby

Sande videregående skole Linett Steen Strømnes

Børresen ungdomsskole Joy Ange Munyeshyaka

Galterud ungdomsskole Ibtisam M. Bihi

Gulskogen ungdomsskole Alimalik Karim Mestoui

Kjøsterud ungdomsskole Sander Anton Hole

Marienlyst ungdomsskole Hamdi Dagane

Svensedammen ungdomsskole Sivert Haug Kjersem

Heltberg grunnskole Tristan Grebe

Drammen videregående skole Jack Chen

Åssiden videregående skole Rian Adam Sadiq

Akademiet Ypsilon Amelia Bakke Ålien

Veiavangen ungdomsskole Francesca A. M. Nguyen

Eknes ungdomsskole Syeda Samey Ali Gilani

Killingrud ungdomsskole Masange Jabateh



Årsrapport 2020 – Ungdomsrådet4

Kommunestyrets representanter 

Arbeiderpartiet Rutkay Sabri

Miljøpartiet De Grønne Rose Jahanfarah

Høyre Victoria E. C. Fevik

Fremskrittspartiet Kristin Løvaas Gjerde

Vararepresentanter
Skole Vararepresentant

Svelvik ungdomsskole Victoria Bjørnstad

Børresen ungdomsskole Savannah Svebak-Bøhn

Galterud ungdomsskole Oskaras Dambrauskas

Gulskogen ungdomsskole Bersabeh Kebede

Kjøsterud ungdomsskole Armin Teimouri

Marienlyst ungdomsskole Kirstine Opsahl Madsen

Gulskogen ungdomsskole Zeinab Ahmed Ismail

Åssiden videregående skole Oda Kløverød Thon

Akademiet Ypsilon Efe Murat Gezen

Akademiet Sundland Line Tran

Veiavangen ungdomsskole David Røine

Eknes ungdomsskole Guled B. M. Farah

Amelia Bakke Ålien er leder av rådet, Joy Ange Munyeshyaka er nestleder.
Egil Frydenlund var leder fra 30. januar – 3. september,  
Jesper Strøm var konstituert leder fra 3. september – 19. november. 
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Nøkkeltall: 
Antall møter Antall saker Antall orienteringer  

8 49 22

Tidspunkt for møter og alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside. Møtevirksomheten i 2020 har 
vært preget av koronapandemien. Av 8 gjennomførte møter har 4 blitt avholdt som fysiske møter. Øvrige møter har 
blitt gjennomført som digitale fjernmøter som ble strømmet på kommunens hjemmeside.

Alle saker som gjelder ungdom, skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 
ungdom.

Nedenfor gjengis de viktigste høringsuttalelsene rådet har utarbeidet.

Uttalelse til sak «Tilskudd – ekstra 500.00 kroner i tilskuddsmidler til kulturlivet»:

1. Ved behandlingen av budsjett for 2020 bevilget kommunestyret 500 000 kroner til søkbare midler til økt 
kulturaktivitet og arrangementer i kommunen, som nå lyses ut. Det etableres løpende søknadsfrist.  
 

2. Saksbehandlingen gjøres ved at søknader opp til kroner 50 000 behandles administrativt, mens søknader 
over kroner 50 000 legges frem for politisk behandling. 
 

3. Saksbehandling og tildeling av tilskudd gjøres etter følgende retningslinjer: 
a. Arrangementet/prosjektet må foregå i Drammen kommune. 
b. Arrangementet/prosjektet skal bidra til økt kulturaktivitet og byliv. 
c. Arrangementet/prosjektet skal være åpent for alle. 
d. Søknaden skal inneholde budsjett og en kort beskrivelse av arrangementet/prosjektet. 
e. Ved markedsføring skal det oppgis at arrangementet/prosjektet er støttet av Drammen kommune. 
f. Kortfattet rapport (maksimalt 1 A4-side) og regnskap skal sendes Drammen kommune senest 1 måned  
 etter at arrangementet/prosjektet har funnet sted. 
g. Markedsføres mot ungdomsaktører. 
h. Vektlegge prosjektets miljøprofil. 

4. Kortfattet rapport (maksimalt 1 A4-side) og regnskap skal sendes Drammen kommune senest 1 måned etter at 
arrangementet/prosjektet har funnet sted.
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Uttalelse til sak «Forslag til drifts- og utleieregime for Åssiden fotballhall»:

Leiepriser i Åssiden fotballhall for 2020/2021 sesongen vedtas som følgende:

Leiekategori  Pris

Trening og kamp (hele hallen)* 1050 kr/time

IFO/SFO (på dagtid) 850 kr/time

Skoler fra Drammen kommune (på dagtid) Gratis

Arrangement (frivillig) 4000/dag

Arrangement (kommersielle) Etter avtale

*Lik pris for voksne og barn/unge tilsvarende ordningen i andre fotballhaller
• Hovedsesong defineres fra 1. oktober – 30. april med åpningstider i ukedager fra kl. 08–22, og 

helgedager fra kl. 09-21. 

• Driften av fotballhallen løses i kommunal regi og det inngås et offentlig – frivillig samarbeid (OFS) med 
frivilligheten for å løse driftsoppgaver som tilsyn og adgangskontroll.

Etter en orientering av saken og en åpen dialog innad i rådet, har ungdomsrådet konkludert med å støtte 
rådmannens forslag, med følgende tillegg: Rådet ønsker at unge i Drammen skal ha muligheten til å benytte 
Åssiden fotballhall. Dermed ønsker vi en rimeligere pris for ungdom under en alder av 19 år. Liknende 
prispolitikk bør vurderes i andre haller i området.

Uttalelse til sak «Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune»:
• Drammens ungdomsråd vil støtte rådmannens forslag til vedtak, samt legge til en kommentar om digitalisering 

av skole og utdanning. Rådet mener en viktig faktor ved digitalisering av skole, er lærer som har kompetanse 
og ferdigheter med digitale verktøy. Dermed mener rådet det er viktig å sette fokus på opplæring, slik at 
digitale verktøy vil bidra med å forbedre og forenkle skolehverdagen, istedenfor å være en hindring.
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Uttalelse til sak «Høring – Frie og hemmelige valg – Ny valglov»:
• Dersom 16-åringer får stemmerett trengs det mer opplæring i skolen for å øke engasjementet og 

kompetansen. For eksempel i undervisningsopplegget, et kurs eller en app på mobilen hvor man kan få 
tilgang til partiprogrammene. Ungdomsrådet understreker at det er viktig at norsk politikk og demokrati 
integreres i undervisningsopplegget på skolen. 
 
Kapittel 9) Stemmerett for 16-åringer – se omtale s. 14 flg.    

• Alternativ nr. 1 
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg støtter Drammen kommune innføringen av stemmerett for 16-åringer. 
Å stemme er en vane som tidlig innarbeides. Tidlig valgdeltakelse blant ungdom kan bidra til valgdeltakelse 
senere i livet. Ansvarsområdet til kommunestyre- og fylkesting angår ungdoms hverdag i stor grad. Mulighet 
for å påvirke disse avgjørelsene kan skape engasjement for fremtidig politisk deltakelse. Basert på en 
prinsipiell tilnærming er vi av den oppfatning at valgbarhetsalder og stemmerettsalder henger sammen.  
 
I spørsmålet om stemmerettsalder ved stortingsvalg anbefaler vi en videreføring av dagens ordning. Det 
viktigste i denne sammenheng å gi unge velgere innflytelse på de politiske prioriteringene lokalt. Istedenfor 
en debatt om myndighetsalder anser Drammen kommune dette som en mulighet til å utvide og styrke 
lokaldemokratiet. 

Uttalelse til sak «Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021»:

• Som rådmannens forslag med følgende tillegg og endring i punkt 1:  
Vi i ungdomsrådet ønsker å beholde tiltaket Ung 11 fordi dette er et tiltak som hjelper de elevene som sliter 
eller trenger mer tid til å forberede seg til videregående opplæring. Om dette tiltaket forsvinner kan det være 
flere ungdommer som ikke føler seg klare og velger å la vær å begynne på videregående skole. De som 
begynner på videregående kan også føle at de ikke henger med og derfor velger å droppe ut. I Drammen 
har vi også et tilbud om UngInVest, men dette er et annet tiltak. Dette er en annen type videreutdanning som 
er et alternativ til videregående istedenfor en forberedelse. Om Ung 11 forsvinner mister elevene som har lyst 
til å fullføre et vanlig videregående løp muligheten til det fordi de trenger litt mer tid til å fullføre grunnskolen. 
Ringvirkningene til å ikke videreføre tilbudet er store, større enn man kanskje kan se for seg. Summen som 
kreves er betydningsfull, men sett i det hele og store har det potensiale til å være en veldig god investering. 

• 1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2021-2024 med endringen 
vedr. Ung 11 fra ungdomsrådet.  

Øvrige temaer:
• Nyvalg av leder og nestleder ble foretatt den 19.11.20.  

Leder av rådet Egil Frydenlund fikk innvilget fritak fra ungdomsrådet den 26.10.20 og konstituert leder 
Jesper Strøm stilte ikke til gjenvalg på grunn av overskridelse av aldersgrensen for ungdomsrådet.  
Ny leder ble Amelia Bakke Ålien, og ny nestleder ble Joy Ange Munyeshyaka. 

• Valg av representant fra ungdomsrådet til styringsgruppe for lokal mobilisering mot doping. 
 Francesca Nguyen meldte seg som ungdomsrådets representant.
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• Helseappen «Skamløs».  
Helseappen ble presentert for ungdomsrådet, og flere representanter registrerte seg for å teste appen. 
Hovedmålgruppen til appen er 16-22 år. Hensikten med appen er å være «et engasjerende og innovativt spill 
for ungdom med gjenkjennelige scenarier fra «livet og kjærligheten», som inspirerer til refleksjon rundt følelser 
og seksualitet.» 

• Dannelse av jury for utdeling av frivillighetspris i Drammen i 2020.  
Rian Adam Sadiq meldte seg som ungdomsrådets representant. 

• Temaer som forsvarlig skolevei, rutiner vedrørende våpen på skolens område, og oversikt over LFL (læring for 
livet) og MOT ble tatt opp. Kommunalsjef for skole og barnehage Thomas Larsen Sola og rådgiver Marianne 
Støa orienterte ungdomsrådet.  

• TV-aksjonen 2020.  
Rian Adam Sadiq, Syeda Samey Gilani og Amelia Bakke Ålien meldte seg til å være ungdomsrepresentanter 
i årets TV-aksjonsgruppe. 

• Valg av medlemmer til nærutvalgene. 
Nærutvalgene skal være sammensatt av en ungdom per utvalg. Rådet har valgt innbyggere til disse plassene. 
Dette ble gjort i et eget møte den 19.11.20.    

• Kommuneplan-podcast. 
Hensikten med podcasten er å få kunnskap om, og innspill til de ulike fokusområdene i kommuneplanen fra 
ungdom, samt skape samfunnsengasjement og planforståelse på en folkelig måte. Ungdomsrepresentantene 
til arbeidsgruppa for podcasten ble valgt til å være Tiril Sofie Røstad, Francesca Nguyen og Jesper Strøm 

• Oppnevnelse av representant til ressursgruppe – tilskudd fra BUfdir. 
Ungdomsrådet oppnevnte Rian Adam Sadiq og Ibtisam Bihi som representanter i ressursgruppen som skal 
vurdere og foreslå rangering av søknader til de to statlige tilskuddsordningene; 
– Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. 
– Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
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