
 

KRØDSHERAD KOMMUNE  

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd 

Møtested:  Ordførerens kontor 

Møtedato:   06.01.2015  

Tid:   18.00  

 

Til stede:  Hedda Jokerud (medlem) 

  Ragnhild Stensrud (varamedlem) 

  Jørgen Ruud Nøkleby (varamedlem) 

  Hermann Johannes Glienke (medlem) 

  Sebastian Hovden Haush (medlem) 

Forfall:  Sharujan Shanmugalingam (medlem)  

 

Øvrige tilstede: Ordfører Olav Skinnes 

  Rådmann Anita Larsen 

  Sektorleder Geir Waaler 

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

01/15 Velkommen til Ungdomsrådet. 

Ordføreren ønsket medlemmer og varamedlemmer vel møtt til Ungdomsrådets 

første møte. Ordføreren gjorde også kort rede for bakgrunnen for etablering av 

ungdomsråd, samt Kommunestyrets ønsker knyttet til dette rådet. 

 

02/15 Saker Ungdomsrådet kan engasjere seg i. 

En runde rundt bordet der medlemmer og varamedlemmer fikk komme med sine 

umiddelbare tanker om saker som opptar dem, og som de tenker kan være saker 

som rådet bør engasjere seg i.  

 Resultatene som framkommer i rapporten etter UngData – undesøkelsen 

som ble gjennomført i 2014. 

 Busstilbudet i Krødsherad 

 Skal Krødsherad i framtida være egen kommune 

 Skoletilbudet i Krødsherad 

 Utbyggingsplaner 

 

03/15 Hvordan skal Ungdomsrådet arbeide. 

Kommunestyret har vedtatt mandat og retningslinjer for Krødsherad 

Ungdomsråd. Disse ble delt ut til rådets medlemmer og gjennomgått. 

 Rådet beslutter at varamedlemmer innkalles og møter fast i rådets møter. 

 



04/15 Valg av leder og nestleder. 

 Valgene fikk følgende utfall: 

 Leder:  Sebastian Hovden Haush 

 Nestleder:  Hermann Johannes Glienke 

Vervene innehas fram til høsten 2015. Nytt konstituerende møte skal i henhold til 

retningslinjene avholdes innen 1. oktober hvert år. 

 

05/15 Møteplan 2015 

 Tirsdager er møtedag som passer for alle. Fast møtested er kommunehuset. 

 Det beregnes en tidsramme på 2 timer på møtene. 

 Møtene i 2015 avholdes etter følgende plan: 

 Tirsdag 3. februar kl 18.00. 

 Tirsdag 21. april kl 18.00. 

 Tirsdag 22. september kl. 18.00 

 Tirsdag 1. desember kl. 18.00 

 Ekstraordinære møter kan bestemmes ut over denne planen. 

 

 

Møtet slutt kl. 19.45. 

 

 

Noresund 09.01.15 

 

Geir Waaler 

møtesekretær  


