KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Dato: 31.08.2020
Arkivsaksnr.: 20/1170
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Børre Jensen

Referat fra møte i Krødsherad ungdomsråd
Tilstede: Emma Amina Kvarsnes Nilsen, Erik Bjøre, Mosefine Golberg, Tommy Alexander
Nilsen, Stepan Ermilov, Solveig Stange Espeseth, Androw Bidari, Knut Martin Glesne,
Andreas Kagiavas Torp og Børre Jensen.
Ikke møtt: Linnea Kristine Austad Nilsen
Tid/Sted: Kommunestyresalen 24.08.2020
Referent: Børre Jensen

Saksliste:
1. Hva er ungdomsrådet?
a. Retningslinjene ble gjennomgått og drøftet
2. Valg av leder og nestleder – konstituering
a. Stepan Ermilov ble valgt til leder
b. Emma Amina Kvarsnes Nilsen ble valgt til nestleder.
3. Skolesaken
a. Knut Martin og Børre fortalte om skolesaken og om hvor vi står nå: Det skal bygges to
skoler – en på Krøderen og en på Noresund
b. Det ble også drøftet om det er best med en eller to skoler. Det kom fram gode
argumenter for begge syn.
c. Skisser ønskes sendt ut til medlemmene. Børre har sjekket med prosjektleder og han
anbefaler at vi ikke sender ut tegninger nå. Personalene på skolene som jobber med
dette nå er de som skal ha tilgang. Politikerne i kommunestyret har heller fått tilgang
på tegninger på nåværende tidspunkt.
4. TV aksjonen. Hva tenker ungdom om dette? Knut Martin innledet.
a. WWF (Verdens naturfond) har fått tildelt aksjonen i år med overskriften: Et hav av
muligheter. Formålet er å sette fokus på all plasten som havner i havet. Se mer her:
https://www.blimed.no/
b. Knut Martin nevnte også at organisasjonen WWF er omstridt fordi de har klare
standpunkter rundt spørsmålet om rovdyr. Dette er politikk som egentlig ikke
berører TV-aksjonen.
c. Normalt ville vi hatt behov for at 8. klasse gjorde en innsats som bøssebærere, men i
år blir det en digital løsning på grunn av restriksjoner rundt korona-pandemien.
5. Hvordan skal vi kommunisere?
a. Møteinnkalling vil bli sendt på e-post og varslet på SMS.
b. Sakspapirer og referater blir sendt på e-post.
c. Digitale møter er kanskje mulig, men ble ikke avklart rent teknisk. Rådet ønsker først
og fremst fysiske møter.
d. Kontaktinfo finnes nederst i referatet.
6. Antall møter og hvilke typer saker?
a. Møtedager? Det ble drøftet ulike dager, men mandag er OK.
b. Rådet ser for seg 2-3 møter pr. halvår, og møtedatoer settes på neste møte.

Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf sentralbord: 32 15 00 00

E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
www.krodsherad.kommune.no

Org.nr.: 964 962 855

Ungdomsrådet 2020-2022
Navn
Emma Amina Kvarsnes Nilsen
Erik Bjøre
Mosefine Golberg
Tommy Alexander Nilsen
Linnea Kristine Austad Nilsen
Stepan Ermilov
Solveig Stange Espeseth
Androw Bidari

Fødselsår
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2003
2001

Telefon
952 71 875
968 19 525
921 20 025
909 65 129
938 83 621
483 94 434
959 91 038
907 06 234

E-post
Emma.k.nilsen@gmail.com
erikobjore@gmail.com
mosefine@icloud.com
tommyalexandern@gmail.com
nilsenlinneakristine@gmail.com
stepan.ermilov1@gmail.com
solveige1607@gmail.com
androw.bidari@yahoo.com

2

