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MØTEPROTOKOLL 

 
 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:   21.04.2015  

Tid:   18.00  

 

Til stede:  Sebastian Hovden Haush (leder) 

  Hermann Johannes Glienke (nestleder) 

  Jørgen Ruud Nøkleby (varamedlem) 

Forfall:  Sharujan Shanmugalingam (medlem) 

  Hedda Jokerud (medlem) 

  Ragnhild Stensrud (varamedlem) 

Øvrige tilstede: Møtesekretær Geir Waaler 

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Tittel 

  

 

10/15 Gjennomgang av protokoll fra møte 03.02.15 

Protokoll fra møte 3. februar 2015 godkjent. 

 

 

11/15  Busstilbudet i Krødsherad.  
Det kollektive busstilbudet innad i Krødsherad og mellom Krødsherad og 

nabokommunene er ikke veldig godt. Det har blitt ytterligere redusert etter at RV7 ble 

lagt om mellom Sokna og Ørgenvika. I perioder med skoleferie, hvor flere bussruter 

innstilles, er tilbudet svært begrenset. Ungdomsrådet i Krødsherad er ikke tilfreds 

med det tilbudet som finnes, og ønsker å engasjere seg i saken. 

Krødsherad Ungdomsråd ønsker å støtte og følge opp det initiativ ordføreren har tatt 

overfor Buskerud Fylkeskommune om å være med på å utvikle ordningen med 

«Bestillingstransport». 

 

 Hvordan kan Ungdomsrådet forsøke å påvirke? 

 Et brev til BFK med kopi til Brakar og Ordføreren i Krødsherad. Sekretæren 

utformer brev i samarbeid med rådets leder. 

 Ønske om en ordning med Bestillingsbusstilbud på generelt grunnlag tas opp i 

Ungdoms – Panelet i Buskerud. 
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  Hvilke strekninger og tidspunkter vil ungdomsrådet prioritere? 

 Lørdager er den mest aktuelle dagen for et tilbud, deretter søndager. 

 Ruter mellom Krødsherad og Vikersund er mest ønskelig. 

 Ruter mellom Krødsherad og Hønefoss er også ønskelig. 

 Et tilbud bør bestå av tur og retur. Tur midt på dagen. Retur på kveld i 22 – 23 

– tiden. 

 Det er viktig å tenke at et en bestillingsbuss mot Vikersund kan korrespondere 

med etablerte buss-ruter videre mot Drammen og Hønefoss. 

 

 

12/15  Skolestrukturen i Krødsherad.  

Oppfølging av sak 09/15 fra forrige møte.  

Alternativene 3 og 6 framstår for ungdomsrådet som de mest aktuelle. 
Alternativ 3:  Ha 1. – 4. klasse både på Krøderen og Noresund for deretter å samle 

alle på Krøderen skole fra og med 5. klasse.  

Alternativ 6.  Samle alle elever i Krødsherad i en skole.  

 

Ungdomsrådets leder vektla blant annet følgende argumenterte for alternativ 6. 

 Økonomi 

 Trivsel 

 Ei bygd med fødselskull som tilsier en klasse pr. trinn. 

 God skole viktigere enn kort reiseveg til og fra skolen 

 Lokalisering: Anbefaler Krøderen 

 

Ungdomsrådets nestleder argumenterte for alternativ 3.  

 Nærskole for de yngste 

 Trygghet  

 Lengde på skolevei 

 Ivaretar småbarnsforeldres behov 

 SFO - tilbudet 

 

Ved votering ble 2 stemmer avgitt for alternativ 6, og 1 stemme for alternativ 3. 

Ungdomsrådets anbefaling er derfor at alternativ 6 velges. 

 

 

13/15  Ungdommens Fylkesting i Buskerud  -  ORIENTERING 
Leder og nestleder i Ungdomsrådet har fra 18. – 20. april vært på demokratiskole og 

vårmøte i Buskerud - Ungdommens Fylkesting (BUFT). BUFT består av ungdommer 

fra alle kommuner i Buskerud. Møtes to ganger pr. år. Neste møte i oktober 2015. 

 

Krødsherads representanter ga følgende tilbakemelding til ungdomsrådet etter 

samlingen: 

 Flott helg. 

 Mye interessant å lære 

 Fint å knytte nettverk med ungdomsrådsmedlemmer fra ander kommuner 

 Fint innblikk i det å engasjere seg i ungdomspolitikk 

 Demokratiskole 
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BUFT velger et Ungdomspanel (UP) bestående av 9 valgte ungdommer. UP møtes 

hyppigere. Neste møte i juni 2015. Sebastian ble valgt inn i UP. Hermann er 

varamedlem. 

 

 

 

 

Ungdomsrådet ønsker et møte til rett før sommerferien. Tar sikte på tirsdag 30. juni. 

Foreløpig temaer på dette møtet er: 

 Kommunereform 

 Å være ung i Krødsherad. Hvilke tilbud og kvaliteter savnes, og hva kan 

Ungdomsrådet gjøre med det. 

 

 

Møtet slutt kl. 20.00. 

 

 

Geir Waaler 

møtesekretær 

 

  

 

  

 


