KRØDSHERAD KOMMUNE
Ungdomsrådet

Dato: 04.05.2016
Arkivsaksnr.: 15/13
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Geir Waaler
Dir.innvalg: 41 60 75 39

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Krødsherad Ungdomsråd
Kommunestyresalen
Tirsdag 03.05.2016.
18.00

Til stede:

Sebastian Hovden Haush (leder)
Hermann Johannes Glienke (nestleder)
Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)
Kristine Weum (varamedlem)
Hedda Jokerud (medlem)
Audun Martinsen (medlem)
Kristian Svartås Olander (varamadlem)
Ragnhild Stensrud (varamedlem)

Forfall:
Øvrige til stede:

Ordfører Gustav Kalager
Møtesekretær Geir Waaler

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

05/16

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen godkjent.

06/16

Ungdomsklubben.
Oppfølging av sak 02/16.
Ungdomsrådet ber sekretæren foreta beregninger av hva de ulike ønskene om
utvidelse av tilbudet på Ungdomsklubben vil koste. Dette legges fram i
Ungdomsrådets neste møte.
Ungdomsrådet vil så spille dette inn i budsjettprosessen for 2017.
Det vil være aktuelt å be om tid på «Folkets talerstol» i forkant av et
kommunestyremøte for å presentere tankene og ønskene.

07/16

Kommunereform
Oppfølging av sak 03/16.
Krødsherad kommunestyre har lagt vekt på at de ønsker en ungdomsinvolvering
via Ungdomsrådet før endelig uttalelse fra Krødsherad skal behandles i
Kommunestyret
Representantene fra alle trinn på ungdomsskolen har fått disponere skoletid for å
gjennomføre møter med sine klasser der kommunereform har vært drøftet.

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

Representantene for årskullene i videregående alder har ikke hatt samme mulighet
til tilsvarende møter, men har snakket med jevnaldrende ungdommer. Det har
vært benyttet en metodikk der man har gjort vurderinger av styrker og svakheter
ved dagens struktur, samt muligheter og trusler ved en mulig ny struktur.
Innspillene og synspunktene fra denne prosessen ble samlet og gjennomgått i
møtet, og Ungdomsrådet drøftet seg fram til en anbefaling basert på disse
innspillene i en kombinasjon med en selvstendig og helhetlig vurdering.
Vedtak:
Ut i fra en samlet vurdering vil Krødsherad Ungdomsråd gi en anbefaling til
Krødsherad kommunestyre om at Krødsherad også i framtida forblir en egen
kommune.
Det sendes svarbrev fra Ungdomsrådets leder til Krødsherad kommunestyre v/
ordføreren.
08/16

Forberedelser til valg
Følgende representanter er på valg i 2016:
Representant årskull 2001:
Hedda Jokerud
Vararepresentant årskull 2001:
Ragnhild Stensrud
Representant årskull 2000:
Jørgen Ruud Nøkleby
Representant årskull 1999:
Hermann Johannes Glienke
Representant årskull 1998:
Sebastian Hovden Haush
 Valg årskull 2000 og 2001 gjennomføres på skolene før sommerferien.
 Valg nytt årskull 2003 gjennomføres på skolene i løpet av september.
 Når det gjelder valg årskull 1999 og 1998 løses det slik: Det opprettes en egen
Facebook-gruppe for Krødsherad Ungdomsråd. Sittende medlemmer deler
denne siden med flest mulig i aktuelle aldersgrupper. Her informeres om valg.
Det oppfordres til å sende forslag på aktuelle kandidater til sekretæren på
epost. Når vi kommer til neste møte i Ungdomsrådet i september, besluttes
videre prosess.

09/16

Eventuelt
 Orientering om framdrift boligfelt Øvre Ruud
 Oppdatert orientering om svømmehall og kunstgressbane.
 Representanten Hedda Jokerud sitter også i kommunens Rusforebyggende
utvalg. De forespør om Ungdomsrådet vil være med å arrangere en Quiz –
kveld for ungdom. Ungdomsrådet er positive, men ønsker litt utdypende tanker
om dette. Hedda tar dette med tilbake til Rusforebyggende utvalg. Saken tas
opp igjen på neste møte i Ungdomsrådet.

Neste møte er tirsdag 6. september klokka 1800.
Møtet slutt kl 19.35
Geir Waaler
møtesekretær
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