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Referat fra møte i ungdomsrådet 20.12.2021   
 
 

Tilstede: Stepan Ermilov, Emma Kvarsnes Nilsen, Erik Bjøre, Mosefine 
Golberg, Tommy Alexander Nilsen, Knut Martin Glesne, Cathrine 
Kronstad, og Børre Jensen.  

 

Forfall: Andreas Kagiavas Torp og Linnea Kristine Austad Nilsen 

Tid/sted: Mandag 20.12.21 kl. 18.00 på Teams 

Referent: Børre Jensen 

 
 
Saksliste: 
1. Godkjenning av referat fra 27.09.    

a. Referatet ble godkjent  
2. Skolesaken – orientering etter kommunestyremøtet 16.12.  

a. Debatten i kommunestyret var saklig og god. Det ble gitt ros til Stepan  
og hans innlegg i kommunestyremøtet av ordfører og andre i 
ungdomsrådet.  

b. Kommunestyret ga klarsignal til å bygge skole på Noresund. 
Samlokalisering av skolene skjer fra høsten 2022 på Krøderen. Skolen 
planlegges å stå ferdig høsten 2024.    

3. Ungdomsrådets medlemmer – søknad fra Erik Bjøre om å gå ut av rådet.   
a. Erik Bjøre ga en kort begrunnelse for hvorfor han ønsker å slutte.  
b. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen om fritak til neste møte på 

nyåret  
d. Hvordan rekruttere til ungdomsrådet? Dette tas opp som sak i neste 

møte.  
4. Budsjett   

a. Ungdomsrådet har fått kr. 50.000 til å dele ut til gode formål i 2022.  
b. Ordfører understreker at det vil være mulig å søke til kommunestyret 

om penger til andre/flere gode formål i løpet av 2022 dersom det er 
behov for det.   

c. Det ble spurt om hva som er brukt av de pengene ungdomsrådet fikk i 
2021. En fullstendig oversikt vil bli lagt fram på neste møte.  

d. Erik Bjøre var med på paintball som ble et veldig bra tilbud med 
avsluttende grilling av pølser!  

5. Ungdomsparlamentet 2022  
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a. Ungdomsparlamentet 2022 ble presentert. En flott mulig for ungdom å 
bli kjent med demokratiet i Norge og få være med å bestemme.  

b. Fra ungdomsrådet i Krødsherad vil Stepan sende inn en søknad om å 
delta.  

6. Høring ang. nasjonalt ungdomsråd   
a. Høringen ble gjennomgått og besvart i møtet.  

7. Søknad om støtte til ungdomsskolens vinterball 03.02.2022  
a. Vinterballet støttes med kr. 5.000.    

8. Ungdomsklubben – status  
a. Siste klubbkveld hadde restriksjoner på gult nivå – maks 20 stk. Bare 

tre gutter møtte, men hadde likevel en fin kveld.   
b. Møbler fra IKEA har kommet som skal monteres så fort det lar seg 

gjøre.  
c. Normalt oppmøte i høst har vært mellom 25 og 42.   
d. Ungdomsrådet kunne melde om bra tilbakemeldinger fra ungdom i 

bygda!  
9. Forskningsprosjekt – ungdomsråd  

a. Stepan gikk raskt igjennom denne spørreundersøkelsen som han 
allerede hadde svart på.  

10. Eventuelt   
a. Stepan og Børre lager et forslag til møteplan for 2022 til neste møte.  

Møteplanen bør ligge ute i kalenderen til kommunen, på samme måte 
som kommunestyremøter og formannskapsmøter.  
Neste møte er 10. januar på Teams kl. 18.00.  

b. Oppdatert informasjon om ungdomsrådets medlemmer legges ut på 
kommunens nettsider.   

 
 
 


