KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Dato: 18.11.2020
Arkivsaksnr.: 20/1170
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Børre Jensen

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 16.11.20
Tilstede: Linnea Kristine Austad Nilsen, Emma Amina Kvarsnes Nilsen (nestleder), Erik Bjøre,
Stepan Ermilov (leder), Tommy Alexander Nilsen, Knut Martin Glesne (ordfører), Andreas
Kagiavas Torp (varaordfører) og Børre Jensen (oppvekstsjef/sekretær for ungdomsrådet).
Forfall: Solveig Stange Espeseth, Mosefine Golberg (pga. dårlig nett), Androw Bidari (ikke
møtt).
Tid/Sted: Mandag 16.11.20 kl. 18.00 på Teams.
Referent: Børre Jensen

Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra siste møte.
a. Kommentar: TV-aksjonen. Krødsherad ble beste kommune i Viken!
b. Ungdomsrådet ønsker først og fremst fysiske møter.
2. Skoleutbygging i Krødsherad.
a. Kommunestyremøtet torsdag 29.10 bestemte at det skal bygges en skole på
Noresund. Møtet ble holdt for lukkede dører som betyr at diskusjonen og
argumentene ikke er kjent for andre enn kommunestyret. Hvorfor ble dørene
lukket? Ordfører svarte at dette handlet om økonomi og tall som ikke kunne
bli kjent med tanke på anbuds- og byggeprosess.
b. Hva tenker ungdomsrådet om vedtaket? En skole? Plassering?
i. Noresund er sentrum og midt i kommunen så det er bra den plasseres
der. Geografisk riktig.
ii. Glad for at det blir en skole. Det samler bygda.
iii. Kan bli litt klaging fra de som må ta buss fra Krøderen.
iv. Hvor er det mest økonomisk å bygge?
c. Ordfører og varaordfører fortalte litt om hva de tenkte og bestemte seg for i
møtet. Ordfører understreket at det var viktig å komme videre i skolesaken.
Selv om de stemte forskjellig i kommunestyret er de ikke uvenner, men
samarbeidet mellom Bygdelista og Høyre er ikke så tett som tidligere. De er
uenige på noen punkter, men veldig enige om at det er riktig med en skole.
Det ble for dyrt med to skoler. Det er mange ting som må sees på før det
bestemmes noe om kommunehuset som må rives for å få plass til den nye
skolen. Svømmehallen skal bestå fordi den er nyrestaurert. Det er også
interesse for å bygge en flerbrukshall sammen med andre. Det jobbes med
stedsutvikling for begge tettstedene.
d. Oppvekstsjef ble også spurt om hva han synes om vedtaket. Han sa at han
jobber på oppdrag fra kommunestyret og sånn sett ikke kan ha en mening om
saken. Men han sa også at de som jobber med skolesaken i administrasjonen
ikke er uenig at en skole er et fornuftig valg.
e. Det ble også spurt om det Høyres leder, Per Kristiensen, har sagt i
Bygdeposten ang. lovlighetskontroll. Er det ulovlig å lukke møtet, og blir da
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vedtaket om en skole på Noresund ugyldig? Varaordfører svarte at det er en
mulighet for kommunestyrerepresentantene å be om at Fylkesmannen ser på
denne saken. Da må minst tre av dem be om det innen tre uker. Kommunens
advokater mener det var lovlig og ga råd om å lukke møtet.
3. Åpning av ungdomsklubben. Mange ungdommer savner klubben. Når kan dette skje?
a. Nye regler gjør nå at klubben sammen med andre aktiviteter for ungdom og
voksne skal være stengt. Hvorfor så strengt?
i. For å hindre smitten i å komme fra andre kommuner
ii. Det er et ønske om å prioritere barn og unge, men vi må være strenge
nå for om mulig å kunne åpne litt mer i jula.
b. Hva må til for at klubben kan åpne igjen? Ungdomsrådet hadde mange tanker
om dette:
i. Registrere alle som kommer på klubben.
ii. Kan ikke komme og gå som man vil.
iii. Hygieneregler – ingen syke kan komme inn. Samme som på skolen og
andre aktiviteter.
iv. Avstand på 1m er umulig. Bygget gjør dette vanskelig. Hva med å bruke
hallen eller samfunnshuset?
v. Ungdom vil helst ha et klubbtilbud inne, og vil antakelig ikke klare å
holde avstand.
vi. Bruke kohorter fra ungdomsskolen? Hva da med ungdom fra
videregående skole?
vii. Det er viktig å få i gang aktiviteter for ungdom.
viii. Ungdomsrådet ble utfordret til å lage regler for hvordan vi kan åpne og
sende det til kriseledelsen i kommunen. Det er viktig da at
ungdomsrådet har brei kontaktflate og snakker med mange!
ix. Ordfører viste til et risikoskjema som brukes i kommunen for
forskjellige arrangementer. Dette blir lagt ved referatet fra møtet.
4. Framtida for Krødsherad. Innbyggertallet går ikke oppover som vi håpet. Det blir
færre unge og flere eldre.
a. Hva kan vi gjøre for å få folk til å flytte hit eller bli boende her?
i. Rådets medlemmer er stort sett veldig fornøyd med Krødsherad. Fint
sted. Har alt vi trenger her. Savner egentlig ingenting. Blir bra med ny
skole!
ii. Fotballbanen m/løpebane og friidrettsanlegg på Noresund bør
oppgraderes.
iii. Hadde vært fint med samlingssted/møteplasser for ungdom. Skaffe en
McDonalds? Og et lite kjøpesenter. Kino? Bygdekino funker bra.
iv. Hvordan komme seg rundt? Kollektivtilbudet er ikke veldig bra.
Hvorfor ikke bruke sykkel, moped eller lett motorsykkel? Andre
kjøretøy?
v. Ordfører fortalte om prosjektet med Grønn mobilitet som ikke bare
skal gjelde transport til og fra fjellet, men også komme bygda til gode.
b. Hva må til for at ungdommene skal bo i bygda?
i. En god skole er viktig.

2

ii.
iii.
iv.
v.

Bra levestandard.
Jobb i nærområdet.
Et godt skolemiljø som inkluderer alle er veldig viktig.
Aktiviteter som alle aldersgrupper kan drive med. Tilbud for ungdom!

5. Penger!
a. Budsjett 2021. Oppvekstsjef og ordfører fortalte litt om hvordan man jobber
med budsjett, og hva som påvirker inntektene til kommunen.
i. Antall innbyggere er viktig.
ii. Kommunen knytter seg nå nærmere til Ringeriksregionen. Det kan bety
tettere samarbeid om jobbmuligheter/næring, boliger og turisme. En
ny vei til Oslo som betyr kortere reisetid kan være positivt for
kommunen. Det samme gjelder Ringeriksbanen.
iii. Jobbmuligheter? Kryllinger er viktige for hotellet. De snakker mye
penere om bygda enn svensker og dansker som står i resepsjonen.
iv. Ordfører mente at det ser forholdsvis greit ut for 2021 og 2022, og at
kommunen har litt handlingsrom.
b. Burde ungdomsrådet hatt egne penger?
i. Ikke noe klart svar på det. Rådet ble utfordret til å tenke på dette
framover, og eventuelt få et eget budsjett de kan disponere.
6. Eventuelt
a. Politikontakten vil gjerne bidra inn mot ungdom i kommunen. Ungdomsrådet
inviterer han på et møte.
b. Neste møte blir 14.12. kl. 18.00.
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