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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:   03.02..2015  

Tid:   18.00  

 

Til stede:  Sebastian Hovden Haush (leder) 

  Hermann Johannes Glienke (nestleder) 

  Jørgen Ruud Nøkleby (varamedlem) 

  Sharujan Shanmugalingam (medlem) 

Forfall:  Hedda Jokerud (medlem) 

  Ragnhild Stensrud (varamedlem) 

   

Øvrige tilstede: Sektorleder Geir Waaler 

 

 

  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Tittel 

  

 

06/15 Gjennomgang av protokoll fra møte 06.01.15 

Protokoll fra møte 6. januar 2015 godkjent. 

 

07/15 Oppstart av regulering for å kunne bygge leiligheter i Krøderen sentrum 

 Krødsherad ungdomsråd har følgende kommentarer til planforslaget: 

 Det er viktig å tenke sikkerhet mot Krødergata. Tilfredsstillende gjærer og 

skjerming mellom utbyggingsområdet og Fylkesvei 280 må derfor ivaretas. 

 I et så tett boligområde må det være nulltoleranse for rus. 

 Det er ønskelig å kunne legge inn noen «sosiale soner» i form av tilrettelagte 

møteplasser med benker inne i utbyggingsområdet. 

 

08/15 Reguleringsplan for Øvre Ruud boligfelt 

 Krødsherad ungdomsråd har følgende innspill til planforslaget: 

 Krødsherad ungdomsråd er positive til planene om boligfelt i Øvre Ruud. Det 

er viktig at det lages noen retningslinjer for hvordan husene skal se ut slik at 

feltet får en pen og helhetlig utforming. 

 Det er viktig at vann og avløp blir godt ivaretatt. 
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 Krødsherad ungdomsråd er opptatt av adkomst og trafikksikkerhet; for barn 

og unge, men også for voksne. Rådet mener derfor at det er svært viktig at 

den planlagte gang/sykkelveien fra det nye feltet ned mot Noresund sentrum 

ikke ledes inn på den bratte veien opp mot Fagernes/Ruud like ved en skarp 

sving. Dette vil lett kunne skape trafikkfarlige situasjoner, spesielt på 

vinterstid. Krødsherad ungdomsråd vil derfor sterkt anmode om at planlagt 

gang/sykkelvei fra Øvre Ruud forlenges vestover helt ned mot 

Norefjellporten. 

 

09/15 Skoletilbudet i Krødsherad. 

Ungdomsrådet drøftet den framtidige skolestrukturen i Krødsherad med 

utgangspunkt i de 6 alternativene som er presentert.  

 

Momenter som var framme i diskusjonen: 

 Det er viktig å skape en trygg skolesituasjon, særlig for de yngste elevene. Et 

slikt argument peker mot alternativene 1 og 3. 

 Det er ikke veldig store årskull i Krødsherad. Det er mange gode argumenter 

for at de bør gå sammen på skolen, og at de samles tidlig i sin skolegang. En 

slik tenkning peker mot alternativene 4 og 6.  

 Kommunens økonomi er også viktig. Det er dyrere å ha to skoler enn det er å 

ha en skole. En slik tenkning peker mot alternativ 6.  

 Elevenes reisetid til og fra skolen.  

 I tillegg til at selve skolebygningene må være i god stand, er det også veldig 

viktig hva slags omgivelser som er rundt skolen. At disse gir gode muligheter 

for allsidig aktivitet og utfordringer. Ved en eventuell plassering av en skole i 

Krødsherad er det viktig å tenke på. 

 

 Ungdomsrådet ønsker ikke nå å bestemme seg for en endelig anbefaling nå.  

Medlemmene i rådet vil med bakgrunn i diskusjonen rundt alternativene ta dette 

med tilbake til de gruppene de representerer og drøfte saken med dem. 

Saken settes deretter opp igjen på Ungdomsrådets neste møte 21. april 2015. 

 

Møtet slutt kl. 19.30. 

 

Neste møte i Krødsherad Ungdomsråd er berammet til tirsdag 21. april 2015. Foreløpig 

saksliste til dette møtet er: 

 Oppfølging av sak 09/15: Skoletilbudet i Krødsherad 

 Busstilbudet i Krødsherad. 

 

 

Noresund 04.02.15 

 

Geir Waaler 

møtesekretær  

 

 


