
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Ungdomsrådet den 01.11.2016

PS 7/16 Ungdomshøringen 2016 - Videre oppfølging av saker

PS 8/16 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Undervisningsrom     

Møtedato: 01.11.2016 Tid: 15:30 – 17:00 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Hanne Andersen Tronerud   

Nestleder Hilde Palerud FU  

Medlem Joachim Holmby   

Medlem Marcus Andre Nysveen   

Medlem Kristian Kammerud   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Kenneth Sørum Bekkemoen FO  

Varamedlem Maike-Julia K. Lybæk Geldbach  Kenneth Sørum Bekkemoen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 SLT koordinator Karianne Berg 

 

Merknader   
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til og med sak  8/16 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/16 16/1913   

 Ungdomshøringen 2016 - Videre oppfølging av saker  

 

 

8/16 16/4662   

 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  
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7/16   

Ungdomshøringen 2016 - Videre oppfølging av saker  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ungdomsrådets arbeidsoppgaver 2016 er gjennomført. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ungdomsrådets leder gikk punktvis igjennom aktivitetsplan/arbeidsplan for 2016. 

 

Avstemming 

 

Ungdomsrådets arbeidsoppgaver 2016 ble enstemmig vedtatt som gjennomført. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådets arbeidsoppgaver 2017 er gjennomført. 
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Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ettersom det skal bli kutt i lærere vil vi gjerne få presisert i hvilke type lærere det skal kuttes i. 

Særlig med tanke på de mer «vanskeligstilte» elevene som trenger 1:1 læring/liten gruppe. Vi 

ser heller ikke hvordan kutt vil gi en mer effektivisert skole. 

 

Vi støtter prioriteringer til sykkelbysatsing, vi ønsker også at det bevilges midler til bysykler 

med el-drift. 

 

Når det gjelder bevilling av 800 000 til parkeringsautomater, så foreslår ungdomsrådet at 

pengene blir brukt på barn og unge og at det istede innføres betalings app ( helt 

vedlikeholdsfritt) (EasyPark) 

 

Kommunen må satse på billigere parkering, og ladestasjoner til hybrid bil på lik linje som el-

biler. Dette kan fremme Ringerike kommune som en grønn kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Samlet utforming av høringssvar fra Ungdomsrådet. 

 

«Ettersom det skal bli kutt i lærere vil vi gjerne få pressisert i hvilke type lærere det skal kuttes 

i. Særlig med tanke på de mer «vanskeligstilte» elevene som trenger 1:1 læring/liten gruppe. Vi 

ser heller ikke hvordan kutt vil gi en mer effektivisert skole. 

 

Vi støtter prioriteringer til sykkelbysatsing, vi ønsker også at det bevilges midler til bysykler 

med el-drift. 

 

Når det gjelder bevilling av 800 000 til parkeringsautomater, så foreslår u-rådet at pengene blir 

brukt på barn og unge og at det istede innføres betalings app ( helt vedlikeholdsfritt) (easy 

park) 

 

Kommunen må satse på billigere parkering, og ladestasjoner til hybrid bil på lik linje som el-

biler. Dette kan fremme Ringerike kommune som en grønn kommune.» 
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Avstemming 

 

Samlet utforming av høringssvar fra ungdomsrådet ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Årsbudsjettet 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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