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MØTEINNKALLING 21.04.2015  
 

 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd  

Møtested:  Kommunestyresalen  

Møtedato:  Tirsdag 21.04.2015  

Tid:  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)  

  

Disse kan møte:  Ordfører Olav Skinnes  

 Rådmann Anita Larsen  

 

Eventuelle forfall meldes til sekretær på tlf. 41607539 seinest 20. april.  

 

SAKSLISTE  
Saksnr.  Tittel  

 

10/15  Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.  

 

11/15  Busstilbudet i Krødsherad.  
Det kollektive busstilbudet innad i Krødsherad og mellom Krødsherad og 

nabokommunene er ikke veldig godt. Det har blitt ytterligere redusert etter at RV7 ble 

lagt om mellom Sokna og Ørgenvika. 

I perioder med skoleferie, hvor flere bussruter innstilles, er tilbudet svært begrenset. 

Ungdom uten sertifikat er en av gruppene som berøres av dette. 

 

Kollektivtilbudet er Buskerud Fylkeskommunes ansvar. Busstilbudet i Buskerud 

organiseres og tilrettelegges av det Fylkeskommunale selskapet BRAKAR. Deres 

formål er å effektivisere og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Selve 

transporttjenesten kjøpes fra andre selskap. I Krødsherad er det i særlig grad Nettbuss 

som utfører denne tjenesten.  

 

Ordføreren i Krødsherad har tatt initiativ overfor BRAKAR der han foreslår at 

Krødsherad kan få en pilotkommune for å prøve ut «Bestillingsbuss». Det har pr. i 

dag ikke kommet noen konkret tilbakemelding. 
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 Ungdomsrådet inviteres til å drøfte: 

 Hvordan kan Ungdomsrådet forsøke å påvirke? 

 Er det spesielle ruter som bør prioriteres? 

 

12/15  Skolestrukturen i Krødsherad.  

Ungdomsrådet behandlet første gang denne saken i sak 09/15 i forrige møte.  

Noen spørsmål som behandlingen tok utgangspunkt i: 
  

  

  slik sak?  

 

I protokollen fra dette møtet står det: 

 «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.» 
 

 På denne bakgrunnen drøftes saken videre i Ungdomsrådet. 

 

13/15  Ungdommens Fylkesting i Buskerud  -  ORIENTERING 
Leder og nestleder i Ungdomsrådet har fra 18. – 20. april vært på demokratiskole og 

vårmøte i Ungdommens Fylkesting i Buskerud. 

En kort informasjon og orientering til resten av Ungdomsrådets representanter om 

hva som ble behandlet der. 

 

 

Noresund 13.04.2015  

 

 

for  

Sebastian Hovden Haush  

leder 


