Dato: 13.01.2015
Arkivsaksnr.: 15/13
Arkivkode: 033

KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst
Sektoradministrasjonen

MØTEINNKALLING 03.02.2015
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Krødsherad Ungdomsråd
Kommunestyresalen
03.02.2015
18.00

Disse innkalles:

Sebastian Hovden Haush (leder)
Hermann Johannes Glienke (nestleder)
Hedda Jokerud (medlem)
Sharujan Shanmugalingam (medlem)
Ragnhild Stensrud (varamedlem)
Jørgen Ruud Nøkleby (varamedlem)
Sektorleder Geir Waaler (sekretær for Ungdomsrådet)
Hans Ole Wærsted (kommuneplanlegger)

Disse kan møte:

Ordfører Olav Skinnes
Rådmann Anita Larsen

Eventuelle forfall meldes til sekretær på tlf. 41607539 seinest 2. februar.

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

06/15

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.

07/15

Oppstart av regulering for å kunne bygge leiligheter Krøderen sentrum.
Det er planer om å bygge leiligheter i Krøderen sentrum i området mellom
Krøderen skole og COOP.
Vedlagte brev viser hvordan dette tenkes. Ungdomsrådet inviteres til å gi innspill
til om det er spesielle hensyn de ser som må tas for å ivareta barn- og unges
interesser når dette området skal planlegges for boliger.
Kommuneplanlegger Hans Ole Wærsted deltar i møtet for å redegjøre nærmere
for planene.

08/15

Reguleringsplan for Øvre Ruud boligfelt.
Det planlegges å legge ut boligtomter i området fra Ruud/Fagernes opp mot
Hanserud på Noresund. Vedlagte kart vise området.

Adr:
Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf: 3215 0000 Fax: 3215 0001
E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Org.nr: 964 962 855

Saksbehandler: Geir Waaler
Dir.innvalg: 41 60 75 39
Telefax: 3215 0001
E-postadr: geir.waaler@krodsherad.kommune.no

Ungdomsrådet inviteres til å gi innspill til om det er spesielle hensyn de ser som
må tas for å ivareta barn- og unges interesser når dette området skal planlegges for
boliger. Kommuneplanlegger Hans Ole Wærsted deltar i møtet for å redegjøre
nærmere for planene.
09/15

Skoletilbudet i Krødsherad.
Det pågår en debatt om hvordan skolestrukturen skal se ut i Krødsherad i
framtida. Det er presentert til sammen 6 ulike alternativer.
1. Som nå med to barneskoler og felles ungdomsskole.
2. Som nå, men samle klasser på en skole når det få elever på et årstrinn.
3. Ha 1. – 4. klasse både på Krøderen og Noresund for deretter å samle alle på
Krøderen skole fra og med 5. klasse.
4. Samle alle elever i Krødsherad fra 1. – 4. klasse på Noresund og samle alle
elever fra 5. – 10. klasse på Krøderen.
5. Samle hele barneskolen på Noresund og fortsatt ha ungdomsskolen på
Krøderen.
6. Samle alle elever i Krødsherad i en skole.
Sekretæren vil i møtet redegjøre nærmere for de ulike alternativene.
 Hva tenker Ungdomsrådet om dette?
 Hva er det viktig å legge vekt på for å ha en god skole for alle elever i
Krødsherad?
 Er det andre hensyn enn bare det som handler om skole som også bør telle med
i en slik sak?
Ungdomsrådet inviteres til å være med å ha synspunkter og innspill i denne saken
før Kommunestyret skal ta en avgjørelse i løpet av første halvår 2015.

Noresund 21.01.2015
for
Sebastian Hovden Haush
leder
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