
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Ungdomsrådet 

Møtested:  Undervisningsrommet 

Møtedato:  14.04.2015  

Tid:   15:30  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet,  e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE  NR  2 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

5/15 15/3449    

 Ungdomsrådet 2015 - Konstituering   

 

6/15 15/1031    

 Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.02.15.   

 

7/15 15/3451    

 Kommunereformen-samarbeid med Ungdomsrådet i Jevnaker 

kommune  

 

 

8/15 15/3450    

 Ungdomshøringen 2015- Oppfølging av saker   

 

 

 

Ringerike kommune, 08.04.2015 

 

 

Kari Skålien  

sekretær 

 

 



   

 Sak 5/15 

 Side 2   

 

 

Ungdomsrådet 2015 - Konstituering  

 

Arkivsaksnr.: 15/3449   Arkiv: 033 C10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Ungdomsrådet 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder for ungdomsrådet 2015 velges: 

Som nestleder for ungdomsrådet 2015 velges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 



   

 Sak 6/15 

 Side 3   

 

 

Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.02.15.  

 

Arkivsaksnr.: 15/1031   Arkiv: 033 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Ungdomsrådet 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



   

 Sak 7/15 

 Side 4   

 

 

Kommunereformen-samarbeid med Ungdomsrådet i Jevnaker kommune  

 

Arkivsaksnr.: 15/3451   Arkiv: 026 C14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Ungdomsrådet 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet 2015 skal samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om hva ungdom tenker og 

ønsker i forbindelse med utredning av Kommunereformen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med Jevnaker ungdomsråd hvor ungdomsrådene 

har sett på mulige samarbeidsarenaer for å engasjere ungdom i kommunene i det pågående 

utredningsarbeidet som foregår med kommunereformen. 

 

Ungdomsrådene har kommet frem til at de vil samarbeidet om: 

1. Informasjonstiltak til ungdom i kommunene; Det foreligger forslag om å lage 

spørreundersøkelse, bruke facebooksider til å dele informasjon, skolebesøk. 

2. Det foreslås felles konferanse for ungdom i ungdomsskolene og videregåendeskole 

med ulike temaer som kan være informasjon preget og utfordrerne i 

kommunereformen. Vurdere kostnaden og se på mulig finansiering. 

3.  Festival med ulike aktiviteter, se på muligheten for å gjennomføre og hva dette vil 

koste. 

 
 
  

Vedlegg 
Møtereferat fra samarbeidsmøte 16.03.2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



   

 Sak 8/15 

 Side 5   

 

Ungdomshøringen 2015- Oppfølging av saker  

 

Arkivsaksnr.: 15/3450   Arkiv: C10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Ungdomsrådet 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ansvar for følgende arbeidsoppgaver ble fordelt på medlemmer og varamedlemmer. 

 

Beskrivelse av saken: 
På Ungdomshøringen 2015 ble det drøftet hva som er viktig for ungdom i Ringerike 

kommune. Det kom ønsker om at ungdomsrådet skal jobbe med følgende oppgaver 

innværende år: 

 

Ansvarlig  Gjennomføring Oppgaver 

 

 

 Samarbeid elevråd-ungdomsråd     

 Fastere møtepunkter  

 Bli mer synlig; vise hvem vi er, hva vi gjør, 

hvordan ta kontakt? 

 Oppdatere Facebooksiden 

 

 

 Forslag temaer på 

Konferansen  
 Aktiv Ungdom 

 Selvbilde/selvtillit 

 Trening, kroppspress, kroppsideal, 

indre skjønnhet, tilhørighet, passe 

inn, motivasjon, tankekjør, 

stressmestring. 

 Foredrag om for eksempel rasisme, 

foredrag til ungdom om ulike viktige 

temaer. 

Foredragsholder forslag; Amal Aden 

 

 

  Kollektivtransport 

Pris busskort,  

Ruter; Begnamoen, Åsa, Sokna 

 

  Rådgivningstjeneste i ungdomskolen er generelt 

for dårlig. 

(for lite tid pr elev, og rådgiver kompetanse på ulike 

utdanninger) Fortsatt ønske om mer rådgivning i 

forbindelse med valg inn i videregående skole. 

 

  Markedsføring av ungdomsklubbene 



  Sak 8/15 

 

 Side 6   

 

 Mer info til elevene om klubbene 

 Flere ungdomsarrangementer 

 Gi ungdomsklubbene et bedre rykte 

 Ønske om flere konserter (sånn som Erik og 

Kris) 

 

  ”Hjem for en 50 lapp” 

  Idrettsrådet 

Flere skøytebaner 

Ha fokus på breddeidrett. 

  Skolene 

Bedre tilbud til de sliter på skolen, ikke bare 

dysleksi. 

Lærere må spørre elevene om hvordan de lærer 

beste og legge opp undervisningsmetoder deretter. 

Gi elevene litt mer «makt» i undervisningen 

Gi lekser eller gjøre oppgaver som har med prøva å 

gjøre. Målrettet undervisning. 

Penger til oppussing av skoler og bedre dårlig 

inneklima. 

Skolefrukt 

  Helsesøstertjeneste 

Mer og lettere tilgjengelighet. Har vært tema i to år, 

vi kan ikke se at helsesøster har fått mer tid på 

skolen. 

  Kulturskolen 

For lang ventetid, mer oppmerksomhet rundt 

skolen/elevene, bedre markedsføring, ønsker 

dramkurs, tilbudet i dag for dårlig og koster for mye. 

Ha fokus på korpsene, slå korpsene sammen. 

Plasseringen til kulturskolen er for dårlig.  

  Flerbrukshallen 

Ønsker uorganisert idrett inn i hallen. 

 

  Gymsaler 

Ønsker at disse kan være åpne etter skoletid for bruk 

og at det settes av tid i gymsalene til gratis 

uorganisert ungdomsaktivitet. 

  Kommunereformen 

 

  BUFT 

 

 

 

 

 

 



  Sak 8/15 

 

 Side 7   

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Ungdomsrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3449-1   Arkiv:   

 

Ungdomsrådet 2015 – valg av leder og nestleder  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som leder for ungdomsrådet 2015 velges: 

Som nestleder for ungdomsrådet 2015 velges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 

Ungdomsrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1031-2   Arkiv: 033 &17  

 

Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.02.15.  

 
Forslag til vedtak: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Ungdomsrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3451-1   Arkiv:   

 

Kommunereformen-samarbeid med Ungdomsrådet i Jevnaker 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ungdomsrådet 2015 skal samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om hva ungdom tenker og 

ønsker i forbindelse med utredning av Kommunereformen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med Jevnaker ungdomsråd hvor ungdomsrådene 

har sett på mulige samarbeidsarenaer for å engasjere ungdom i kommunene i det pågående 

utredningsarbeidet som foregår med kommunereformen. 

 

Ungdomsrådene har kommet frem til at de vil samarbeidet om: 

1. Informasjonstiltak til ungdom i kommunene; Det foreligger forslag om å lage 

spørreundersøkelse, bruke facebooksider til å dele informasjon, skolebesøk. 

2. Det foreslås felles konferanse for ungdom i ungdomsskolene og videregåendeskole 

med ulike temaer som kan være informasjon preget og utfordrerne i 

kommunereformen. Vurdere kostnaden og se på mulig finansiering. 

3.  Festival med ulike aktiviteter, se på muligheten for å gjennomføre og hva dette vil 

koste. 

 
 
  

Vedlegg 

Møtereferat fra samarbeidsmøte 16.03.2015 

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2015 



 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



    

 

___________________________________________________________________________ 

Jevnaker kommune v/Politisk 

sekretariat 

Epost: postmottak@jevnaker.kommune.no 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Bankgiro: 

Postboks 70 Kirkegt. 6 61 31 57 00 61 31 58 50 2030.19.96102 

3521 Jevnaker 3520 Jevnaker 61 31 57 00   

 

 

MØTEREFERAT 
 

 

Journalnr.:  15/419-1 Arkivnr.: 033 

Tid: 16.03.2015 i Ringerike Rådhus, formannskapssalen 

Sak: Referat fra fellesmøte mellom ungdomsrådene i Jevnaker og Ringerike 

kommuner  

Til stede: Fra Jevnaker: 

Thorleif Bratvold, Ola Haugli, Sivert Olimb, Rang Abdullah 

 

Fra Ringerike: 

Joachim Johansen, Hanne A. Tronerud, Linnia Mohammed, Joachim 

Holmby, Dominika Ewa Rozanska 

  

Forfall: Susann Aldersjøen 

Sekretær: May-Britt Mayer Johnsen Antall sider:  

I tillegg til møtedeltakerne sendes referat til: Karianne Berg, Kommunestyret i Jevnaker 

  

  

 

 

Sak/Emne/Innhold: Ansvarlig: Tidsfrist: 

Informasjonstiltak – involvering og engasjering av ungdom i 

arbeidet med utredningen av kommunereformen  

 

 

Konferanse for elevrådene ved de videregående skolene og 

elevrådene i 10. klassene. 

Lars Olsen og Roar Hammerstad forespørres om å orientere 

 

Det settes ned arbeidsgrupper som bes foreberede forslag til 

tiltak til neste arbeidsmøte i ungdomsrådene. 

 

Forslag til:  

Informasjon/markedsføring/reklamere. Behov for evt. 

materiell må tas med. Dersom det er mulig bes det også om at 

tiltakene kostnadsberegnes.  

 

Skolebesøk. Alle informerer sine respektive skoler 

 

 

 

 

Ungdomsrådene 

i Ringerike og 

Jevnaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola, Sivert, 

Thorleif, Hanne 

og Joachim H. 

 

 

Ola, Jonas, 

Hilde, Thorleif, 

Sivert Linnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste 

møte 

 



Side 2 av 2 

Festival. 

Forslag til sted, tidspunkt. NB! Det må ikke inngås noen 

avtale men fint om det sjekkes ut om det er mulig å arrangere 

festival på disse stedene som er nevnt, og om når det evt. er 

ledig. (I møtet fremkom forslag på Tippen, Benterud, 

Petersøya, Gladtvedt, Hønefoss skole, Sjongslunden 

 

Aktiviteter: 

Forslag til aktiviteter på festivalen. Dersom det er mulig bes 

det også om at antatte kostnader tas med. 

 

 

Finansiering. 

Det må settes opp forslag til budsjett som må kvalitetssikres 

og oversendes kommunene Tiltak kan ikke iverksettes før 

endelig finansiering er på plass. 

 

Andre ting: 

Lage spørreundersøkelse/kommuneundersøkelse om 

kommunereform på facebooksida til ungdomsrådene 

Konkurranse om ungdomsrådenes logo 

 

Neste møte: 

Jevnaker Samfunnshus, 13. april (Har fått tilbakemelding fra 

Rang om at annet tidspunkt må fastsettes) 

 

Joachim J., 

Joachim H., 

Linnia 

 

 

 

 

Susann, Synne, 

Simen, Jenny, 

Hilde 

 

 

Rang, Dominica 

 

 

 

Jevnaker, den 07.04.2015 

 

May-Britt Mayer Johnsen 

sekretær 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Ungdomsrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3450-1   Arkiv:   

 

Ungdomshøringen 2015- Oppfølging av saker  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ansvar for følgende arbeidsoppgaver ble fordelt på medlemmer og varamedlemmer. 

 

Beskrivelse av saken: 
På Ungdomshøringen 2015 ble det drøftet hva som er viktig for ungdom i Ringerike 

kommune. Det kom ønsker om at ungdomsrådet skal jobbe med følgende oppgaver 

innværende år: 

 

Ansvarlig  Gjennomføring Oppgaver 

 

 

 Samarbeid elevråd-ungdomsråd     

 Fastere møtepunkter  

 Bli mer synlig; vise hvem vi er, hva vi gjør, 

hvordan ta kontakt? 

 Oppdatere Facebooksiden 

 

 

 Forslag temaer på 

Konferansen  
 Aktiv Ungdom 

 Selvbilde/selvtillit 

 Trening, kroppspress, kroppsideal, 

indre skjønnhet, tilhørighet, passe 

inn, motivasjon, tankekjør, 

stressmestring. 

 Foredrag om for eksempel rasisme, 

foredrag til ungdom om ulike viktige 

temaer. 

Foredragsholder forslag; Amal Aden 

 

 

  Kollektivtransport 

Pris busskort,  



Ruter; Begnamoen, Åsa, Sokna 

 

  Rådgivningstjeneste i ungdomskolen er generelt 

for dårlig. 

(for lite tid pr elev, og rådgiver kompetanse på ulike 

utdanninger) Fortsatt ønske om mer rådgivning i 

forbindelse med valg inn i videregående skole. 

 

  Markedsføring av ungdomsklubbene 

 Mer info til elevene om klubbene 

 Flere ungdomsarrangementer 

 Gi ungdomsklubbene et bedre rykte 

 Ønske om flere konserter (sånn som Erik og 

Kris) 

 

  ”Hjem for en 50 lapp” 

  Idrettsrådet 

Flere skøytebaner 

Ha fokus på breddeidrett. 

  Skolene 

Bedre tilbud til de sliter på skolen, ikke bare 

dysleksi. 

Lærere må spørre elevene om hvordan de lærer 

beste og legge opp undervisningsmetoder deretter. 

Gi elevene litt mer «makt» i undervisningen 

Gi lekser eller gjøre oppgaver som har med prøva å 

gjøre. Målrettet undervisning. 

Penger til oppussing av skoler og bedre dårlig 

inneklima. 

Skolefrukt 

  Helsesøstertjeneste 

Mer og lettere tilgjengelighet. Har vært tema i to år, 

vi kan ikke se at helsesøster har fått mer tid på 

skolen. 

  Kulturskolen 

For lang ventetid, mer oppmerksomhet rundt 

skolen/elevene, bedre markedsføring, ønsker 

dramkurs, tilbudet i dag for dårlig og koster for mye. 

Ha fokus på korpsene, slå korpsene sammen. 

Plasseringen til kulturskolen er for dårlig.  

  Flerbrukshallen 

Ønsker uorganisert idrett inn i hallen. 

 

  Gymsaler 

Ønsker at disse kan være åpne etter skoletid for bruk 

og at det settes av tid i gymsalene til gratis 

uorganisert ungdomsaktivitet. 

  Kommunereformen 



 

  BUFT 

 

 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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