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Referat 07.06.2021 - KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD    
 

Tilstede: Emma Amina Kvarsnes Nilsen, Erik Bjøre, Tommy Alexander Nilsen, Stepan Ermilov, 
Cathrine Kronstad, Knut Martin Glesne, Andreas Kagiavas Torp og Børre Jensen. 
Ikke møtt: Linnea Kristine Austad Nilsen, Mosefine Golberg, Solveig Stange Espeseth, 
Androw Bidari.  
Referent: Børre Jensen 
 
Tid/Sted: Mandag 07.06. kl. 18.00-20.30 i kommunestyresalen 

 
 
Saksliste: 

1. Referatet fra siste møte 15.03. ble godkjent. 

2. Skolesaken 

a. Oppvekstsjef orienterte om saken og saksframlegget som var sendt ut til 
ungdomsrådets medlemmer i forkant av møtet. Ordfører og varaordfører 
supplerte med sine tanker rundt saken. Det ble skissert mulige vedtak og 
konsekvenser av disse slik det står i saksframlegget.   

b. Saken ble drøftet med tanke på et råd om stedsvalg. Rådet synes saken er 
vanskelig, men kom fram til fire viktige ting som kommunestyret bør legge 
vekt på i vedtaket 17. juni: 

i. Det viktigste er at det blir en felles skole i kommunen! 

ii. Reiseavstand/geografi er viktig med tanke på barnets beste. 

iii. Muligheter for aktiviteter på det stedet som ikke får skole. 

iv. Økonomi er viktig med tanke på framtida. Ikke ødelegge kommunens 
økonomi med skolebygg. 

På denne bakgrunnen stemte ungdomsrådet fram Noresund som det stedet 
som passer best til de fire kriteriene. 3 stemte for Noresund – 1 syntes det 
var vanskelig å ta et valg.  

3. Ungdomsrådet hadde invitert politikontakt for Krødsherad til møtet.  

a. Politiførstebetjent Ole Haraldseth orienterte om politiets arbeid i 
Krødsherad spesielt rettet mot ungdom. 

i. Generelt har politiet også opplevd ei spesiell tid ved nedstenging 
grunnet covid-19. De er spente på hva slags utslag det gir når 
aktivitetene tar seg opp igjen.  

ii. Politiet har normalt møter med ungdomsskolen, men pga. covid-19 
har ikke det skjedd i år. Det skal være lav terskel for å kunne ta 
kontakt med politiet og disse møtene har bidratt til det. Politiet har 
også hatt møter med kommunens ledelse på Teams. Fokuset her har 
vært en metodisk og forebyggende tilnærming. Innsatsområdene 
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endrer seg fra tid til annen i forhold til hva som er problemene i 
bygda. 

iii. Det har generelt i Hønefoss politistasjonsdistrikt vært en økende 
utfordring blant barn og ungdom i forhold til stygg språkbruk og av 
og til voldelige hendelser - både fysisk og på nett. Dette gjelder også 
deling av seksualiserte bilder. Politiet understreker at dette er 
straffbart. Politiet spør også hvilke forbilder barn og ungdom har på 
dette, og peker på de voksne.  

iv. Hvem sitt ansvar er det at vi har et godt ungdomsmiljø? Politiet er 
bare en del av dette, og er opptatt av at mange har et ansvar her. 
Summen av dette ansvaret er viktig. Vi må ikke sitte på hver vår tue 
og peke på hverandre. Se vår rolle, og samarbeide med andre. 

v. Politiets rolle har ofte vært i etterkant av hendelsene med 
etterforskning og eventuell tiltale. De ønsker å komme inn tidligere 
og forhindre uønskede hendelser. Vi må bli flinkere til å samhandle 
og snakke sammen. 

vi. Politiet ser gjerne at det blir en felles SLT-koordinator for Modum, 
Sigdal og Krødsherad som kan jobbe forebyggende og samordne 
tiltakene rettet mot ungdom. (SLT står for Samordning av lokale rus 
og kriminalitetsforebygg-ende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus 
og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at 
kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et 
hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og 
faggrupper). 

vii. Det jobbes med en avtale om samarbeid med politiet i kommunen, 
noe politiet ser fram til å få på plass. 

viii. Statistikken viser at det ser ganske bra ut i Krødsherad. Foreldrene 
og lokalsamfunn har vært flinke til å følge opp med uformelle 
samlinger for ungdom – natteravner, grilling og tilstedeværelse. 

ix. UngData-undersøkelsen er avholdt og politiet er også spente på 
resultatet. 

b. Rådet drøftet hva som er viktig for at ungdommen skal kjenne seg trygge og 
ivaretatt i forhold til de problemstillinger vi har i kommunen på dette feltet 

i. Fint å få en kontakt med politiet og kunne stille spørsmål. Hvor ofte 
det skal være kontakt med ungdomsrådet ble ikke avklart. 

ii. Medlemmene i rådet hadde litt forskjellige erfaringer med hvordan 
det er å være ungdom i Krødsherad. Noen mener det er helt fint å 
være ungdom her. Andre har opplevd saker på ungdomsskolen med 
nettmobbing og rasisme.  

iii. Både medlemmene og ungdomsklubbleder opplever at 8. trinn har 
et tøffere miljø og språkbruk enn 9. og 10. trinn. Dette varierer ofte 
over år. 
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iv. Tidlig innsats er viktig, og det å kunne koble på flere faginstanser vil 
kunne bidra positivt. 

4. Ekstra midler til ungdomsaktiviteter 

a. Status og videre arbeid 

i. Saken utsettes til høsten. Spørreundersøkelsen som var planlagt 
gjennomført før sommeren er ikke kommet i gang, og vi rekker ikke 
dette før sommeren. Det tas sikte på å gjennomføre denne så fort 
som mulig etter skolestart. 

b. Leder for ungdomsklubben inviteres til et mulig samarbeid rundt 
organiseringen av aktivitetene disse midlene. Hun har også ledig tid i sin 
stilling til dette, og kan også utvide sin stilling midlertidig hvis nødvendig. 

c. Rapport til kommunestyret 

i. Børre rapporterer status i møtet 17.06.: Ungdomsrådet har jobba 
med saken i alle møter etter vedtaket i desember. Tanker og ideer 
har framkommet, men har ikke resultert i noe konkret pr. dato. 
Nedstengingen grunnet covid-19 har bidratt negativt i denne 
sammenhengen og begrenset rådets handlingsrom. Ungdomsrådet 
er trygge på at de vil kunne foreslå innhold og organisering av 
diverse aktiviteter som ungdom i Krødsherad vil sette stor pris på 
høsten 2021. 

5. Referatsaker 

a. Ungdomstinget i Viken. Leder i ungdomsrådet deltok. Stepan fortalte om en 
digital samling hvor mange deltok. De hadde nyttige kurs om bl.a. 
taleteknikk. Mange saker og problemstillinger ble tatt opp. Referat 
foreligger ikke ennå, men Stepan mente dette var så interessant at flere i 
ungdomsrådet burde få muligheten til å stille som representanter neste 
gang det avholdes ungdomsting i Viken. 

 

6. Eventuelt  

a. Neste møte: 20. september (flyttes fra 6. september) 

 
 
 


