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Referat fra møte i ungdomsrådet 27.09.2021   
 
 
Tilstede: Emma Amina Kvarsnes Nilsen, Mosefine Golberg, Tommy Alexander Nilsen, 

Stepan Ermilov – på Teams, Knut Martin Glesne, Andreas Kagiavas Torp, 
Cathrine Kronstad, Ellen Fremgaard og Mona Høgli.   
 

Forfall: Erik Bjøre og Linnea Nilsen 
 

Tid/sted: Mandag 27.09.2021 kl. 18.00 i kommunestyresalen 
 

Referent: Børre Jensen 
 

 
 
 
 
Saksliste: 
 

1. Referatet fra møtet 07.06. ble godkjent.  
2. Skolesaken  

a. En orientering om status og framdrift i saken ble gitt av Børre Jensen, og 
endelige tegninger for skolebygg, idrettshall og uteområder ble vist fram.  

b. Knut Martin Glesne og Andreas Torp supplerte og svarte på spørsmål.    
3. Ungdata – undersøkelse i 8.-10. klasse. 

a. En orientering om årets resultater ble gitt av Ellen Fremgaard og Mona Høgli. 
Noen resultater:  

i. Opplever å ha svært god livskvalitet. 
ii. Halvparten blir ofte eller svært ofte stressa av skolearbeidet 
iii. Røyking er helt ute, også drikking er på vei ut. 
iv. Savner lokaler for å treffe andre ungdommer 
v. Savner bedre kulturtilbud  
vi. Savner mye bedre kollektivtilbud 
vii. Mange har søvnproblemer og bekymrer seg for mye – jentene i mye 

større grad enn guttene 
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viii. 36% av jentene føler press om å se bra ut eller ha en fin kropp 
ix. Svært mange av jentene synes de er for mye på skjerm og sliter med å 

redusere dette 
b. Det ble drøftet hva som er viktig å ta tak i og hvilke tiltak som kan være 

aktuelle uten at ungdomsrådet samlet seg bak et konkret vedtak. Saken ble 
sett i sammenheng med ekstra midler til ungdomsaktiviteter. 

4. Ekstra midler (Kr. 200.000) til ungdomsaktiviteter  
a. Status og videre arbeid  

i. Spørreundersøkelse gjennomført med ungdomsskolen torsdag 23.09. 
ii. Resultatet ble lagt fram for ungdomsrådet: Veldig mange og konkrete 

forslag kom fram gjennom undersøkelsen! Totalt ønsket 32 elever seg 
en aktivitet med paintball. 16 elever ønsket seg go-kart. 9 elever 
ønsket aktivitet med volleyball (de aller fleste i 10. klasse). E-sport ble 
ønsket av 9 elever (6 i 8. klasse, 2 i 9. klasse og 1 i 10. klasse) 

iii. Ellers var det forholdsvis sprikende ønsker.  
b. Konkrete forslag det blir jobbet videre med er de forslagene som flest ønsket 

seg: Paintball, go-kart, volleyball og E-sport.  
i. Idrettslaget blir utfordra til å organisere E-sport med tilskudd til innkjøp 

av maskiner fra ungdomsrådet på kr. 100.000.-. Pengene øremerkes til 
dette og skal ikke gå til ordinær drift av idrettslaget. Tips til KIL er å ta 
kontakt med øvre Eiker som akkurat har startet opp. 

ii. Paintball og go-kart får 30.000 hver. Børre sjekker videre om dette lar 
seg gjøre i 2021 eller om aktiviteten først kommer i gang til våren. 

c. Resten av pengene settes av til konkrete tiltak som måtte dukke opp. 
kosekvelder og filmkveld psykisk helse. 

d. Et initiativ fra ei gruppe elever i valgfaget «Innsats for andre» ønsker å 
arrangere en kosekveld på skolen for ungdomsskoleelever. Forslaget støttes 
av ungdomsrådet, men det ønskes et budsjett før et konkret pengebeløp blir 
bevilga.   

e. Ungdata – Ellen og Mona ønsket at ungdomsrådet kunne støtte en filmkveld 
med tema Psykisk helse. Ungdomsrådet støtter dette sånn at det blir gratis 
inngang for våre ungdommer.  

5. Dødsulykka på Rv. 7   
a. Ungdomsrådets rolle i slike saker kan være å uttrykke/formidle ungdommens 

stemme. Krisehendelser kan være veldig forskjellige og det er vanskelig å si 
noe konkret om hva slags rolle f.eks. leder av ungdomsrådet skal ha. Rådet 
bør ikke være den som arrangerer kvelder for de som trenger å samles. Dette 
kan og bør skole eller ungdomsklubb gjøre. Skolen gjorde en flott jobb med å 
samle ungdommene på skolen. Ungdomsklubben var også viktig for mange 
hvor ungdommene fikk lov til å bare være til stede uten å måtte snakke om 
det som hadde skjedd – et fristed.  

6. Budsjett 2022 – hva kan ungdomsrådet ha behov for penger til?   
a. Det ble drøfta om det som nå settes i gang vil være lenge inn i 2022 uten å 

konkludere.  
b. Ungdomsrådet ønsker seg en pott med penger som de som kan og vil lage 

aktiviteter for ungdom kan søke på. Det sendes forslag om dette til 
kommunestyret med en pott på kr. 50.000.-. 

7. Ungdomsklubben  
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a. Status: Går veldig bra! 30-40 stk. VGS har ikke fått lov ennå. Etter høstferien 
er alt åpent. 10. trinn ønsker å ha med VGS. Det ble sagt tydelig i 
ungdomsrådet at ungdommene synes klubben har blitt veldig bra! 

b. Planer: Bytte duk på biljardbord. Nytt bordtennisbord. Nytt inventar. Pengene 
har klubben fått av kommunestyret (Kr. 100.000.-). 

8. Eventuelt   
a. 10. oktober – Sykkelglededag! På Noresund. Krøderen får samme type dag 

på våren. Ta med hjelm og kom! Viken fylkeskommune arrangør. 
 
 
 
 
Med hilsen  
  
Børre Jensen  
Leder Oppvekst og kultur/sekretær for 
ungdomsrådet 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
 
 
Kopi: 
 
Knut Martin  Glesne 
Andreas Kagiavas Torp 
Cathrine  Kronstad 
Ellen  Fremgaard 
Mona Høgli 
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