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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/79   

 Planlegge Ungdomshøringen 2020  

 

 

2/20 19/5161   

 Utstyrssentralen  

 

 

3/20 20/63   

 Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  

 

 

4/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
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1/20   

Planlegge Ungdomshøringen 2020  

 

Vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet skal 21. februar gjennomføre Ungdomshøringen 2019. 

Ungdomsrådet foreslår følgende agenda for Ungdomshøringen:  

 Foreløpig plan er klima som tema. Alternativet er demokrati som tema.  

 Presentasjon av ungdomsrådet. Alle sitt ansvar. 

 Foredrag. Helga har ansvaret for å sjekke ut foreslåtte foredragsholdere. Om det blir 

førstnevnte tema holder trolig et medlem av ungdomsrådet en appell i tillegg. 

 Open Space metodikk er rådets foretrukne plan. Helga sjekker ut om hvem kan lede 

gjennomføringen av dette. 

 Valg av nytt ungdomsråd 2020. Karianne sørger for annonse i avis og nettside og 

informasjon til skoler v/rektorer. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Rådet diskuterte løsninger og ble enig om følgende: 

 

Ungdomsrådet skal 21. februar gjennomføre Ungdomshøringen 2019. 

Ungdomsrådet foreslår følgende agenda for Ungdomshøringen:  

 Foreløpig plan er klima som tema. Alternativet er demokrati som tema.  

 Presentasjon av ungdomsrådet. Alle sitt ansvar. 

 Foredrag. Helga har ansvaret for å sjekke ut foreslåtte foredragsholdere. Om det blir 

førstnevnte tema holder trolig et medlem av ungdomsrådet en appell i tillegg. 

 Open Space metodikk er rådets foretrukne plan. Helga sjekker ut om hvem kan lede 

gjennomføringen av dette. 

 Valg av nytt ungdomsråd 2020. Karianne sørger for annonse i avis og nettside og 

informasjon til skoler v/rektorer. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsrådet plan for kommende ungdomshøring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Ungdomsrådet skal 21. februar gjennomføre Ungdomshøringen 2019. 

Ungdomsrådet foreslår følgende agenda for Ungdomshøringen:  
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 Presentasjon av ungdomsrådet 

 Foredrag 

 Rundbordkonferanse eller Open Space metodikk 

 Valg av nytt ungdomsråd 2020 
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2/20   

Utstyrssentralen  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 
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3/20   

Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Ungdomsrådet har gått gjennom listen av søknader og rådmannens forslag til prioritering, og 

ønsker å komme med en anbefaling til Hovedutvalget for oppvekst og kultur om å endre 

rekkefølgen på prioriteringen av søknader. 

 

 Ungdomsrådet sin anbefaling er følgende rekkefølge: (endring ut fra rådmannens 

nummerering 1, 2, 4, 3, 6, 5) 

 

1. Ringerike og Hole røde kors  

Tilskuddet det søkes om skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn, 

ungdom og deres familier gjennom å tilby gratisaktiviteter.  

Barna vil ikke bare være deltakere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt 

aktivitetene.  

Tiltaket vil fokusere på lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv.  

Hverdagstilbudene retter seg vel 50 barn i alderen 6 – 13 år gjennom et ukedagstilbud.  

Det vil gis ferietilbud med overnatting til ca. 120 unge.  

Videre vil det både arrangeres juletrefest på Røde Kors huset og tilbys gavekort til unge berørt 

av fattigdomsproblemer.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 331 000,-. 

 

2. Ringerike kommune – Opplevelseskort  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskort er et virkemiddel 

som bidrar til gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier.  

60 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tiltaket.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 60 000,-. 

 

3. Ringerike kommune – TL – klubben  

Tilskuddet skal brukes til tiltak som innebærer at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer 

kan delta i et aktivitetstilbud etter skoletid, dette er ikke et SFO-tilbud. Målet er å favne barn 

og unge på grunnskolens 5. -7. trinn. Aktiviteten vil vare 2 timer i uka etter skoletid, og ledes 

av en ansatt trivselsleder.  

Ca 500 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tilbudet.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 440 000,-. 

 

4. Ringerike kommune - SPLASH 2020  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltakelse for barn og unge berørt 

av fattigdomsproblemer.  

Tiltaket SPLASH er et kunstprosjekt hvor barna kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og 

dermed mestre på sitt beste.  

Det forventes at ca. 500 barn og unge skal benytte seg av tiltaket  
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Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 550 000,-. 

 

5. Ringerike kommune – Utstyrssentralen  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til å videreutvikle driften av utstyrssentralen, og utvide 

åpningstiden til også gjelde vinterferien, samt innkjøp av mer utstyr til utlån  

Det forventes at ca. 200 barn og unge vil låne utstyr til fritidsaktiviteter fra utstyrssentralen.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 400 000,-. 

 

6. Ringerike kommune – Smaksverkstedet  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.  

Smaksverkstedet skal legge til rette for barn og unges interesse ok kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og bærekraftighet.  

Smaksverkstedet avvikles som et ukentlig tilbud over 10 uker for 24 deltakere». 

 

 

Behandling: 

 

«Ungdomsrådet har gått gjennom listen av søknader og rådmannens forslag til prioritering, og 

ønsker å komme med en anbefaling til Hovedutvalget for oppvekst og kultur om å endre 

rekkefølgen på prioriteringen av søknader. 

 

 Ungdomsrådet sin anbefaling er følgende rekkefølge (endring ut fra rådmannens 

nummerering 1, 2, 4, 3, 6, 5) 

 

1. Ringerike og Hole røde kors  

Tilskuddet det søkes om skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn, 

ungdom og deres familier gjennom å tilby gratisaktiviteter.  

Barna vil ikke bare være deltakere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt 

aktivitetene.  

Tiltaket vil fokusere på lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv.  

Hverdagstilbudene retter seg vel 50 barn i alderen 6 – 13 år gjennom et ukedagstilbud.  

Det vil gis ferietilbud med overnatting til ca. 120 unge.  

Videre vil det både arrangeres juletrefest på Røde Kors huset og tilbys gavekort til unge berørt 

av fattigdomsproblemer.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 331 000,-. 

 

2. Ringerike kommune – Opplevelseskort  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskort er et virkemiddel 

som bidrar til gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier.  

60 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tiltaket.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 60 000,-. 

 

 

3. Ringerike kommune – TL – klubben  

Tilskuddet skal brukes til tiltak som innebærer at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer 

kan delta i et aktivitetstilbud etter skoletid, dette er ikke et SFO-tilbud. Målet er å favne barn 
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og unge på grunnskolens 5. -7. trinn. Aktiviteten vil vare 2 timer i uka etter skoletid, og ledes 

av en ansatt trivselsleder.  

Ca 500 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tilbudet.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 440 000,-. 

 

4. Ringerike kommune - SPLASH 2020  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltakelse for barn og unge berørt 

av fattigdomsproblemer.  

Tiltaket SPLASH er et kunstprosjekt hvor barna kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og 

dermed mestre på sitt beste.  

Det forventes at ca. 500 barn og unge skal benytte seg av tiltaket  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 550 000,-. 

 

5. Ringerike kommune – Utstyrssentralen  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til å videreutvikle driften av utstyrssentralen, og utvide 

åpningstiden til også gjelde vinterferien, samt innkjøp av mer utstyr til utlån  

Det forventes at ca. 200 barn og unge vil låne utstyr til fritidsaktiviteter fra utstyrssentralen.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 400 000,-. 

 

6. Ringerike kommune – Smaksverkstedet  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.  

Smaksverkstedet skal legge til rette for barn og unges interesse ok kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og bærekraftighet.  

Smaksverkstedet avvikles som et ukentlig tilbud over 10 uker for 24 deltakere». 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt som rådets anbefaling til Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste over søkere om tilskudd fra 

nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 
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4/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådet gikk gjennom saken, men hadde ikke noen kommerntarer til foreslått vedtak. 

I møtet ble det vist hvor på kommunens nettsider du finner dagens målinger av luftkvaliteten i 

Hønefoss.  

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/79-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Planlegge Ungdomshøringen 2020  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Ungdomsrådet skal 21. februar gjennomføre Ungdomshøringen 2019. 

Ungdomsrådet foreslår følgende agenda for Ungdomshøringen:  

 Foreløpig plan er klima som tema. Alternativet er demokrati som tema.  

 Presentasjon av ungdomsrådet. Alle sitt ansvar. 

 Foredrag. Helga har ansvaret for å sjekke ut foreslåtte foredragsholdere. Om det blir 

førstnevnte tema holder trolig et medlem av ungdomsrådet en appell i tillegg. 

 Open Space metodikk er rådets foretrukne plan. Helga sjekker ut om hvem kan 

lede gjennomføringen av dette. 

 Valg av nytt ungdomsråd 2020. Karianne sørger for annonse i avis og nettside og 

informasjon til skoler v/rektorer. 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.01.2020: 

 

 

Rådet diskuterte løsninger og ble enig om følgende: 

 

Ungdomsrådet skal 21. februar gjennomføre Ungdomshøringen 2019. 

Ungdomsrådet foreslår følgende agenda for Ungdomshøringen:  

 Foreløpig plan er klima som tema. Alternativet er demokrati som tema.  

 Presentasjon av ungdomsrådet. Alle sitt ansvar. 

 Foredrag. Helga har ansvaret for å sjekke ut foreslåtte foredragsholdere. Om det blir 

førstnevnte tema holder trolig et medlem av ungdomsrådet en appell i tillegg. 

 Open Space metodikk er rådets foretrukne plan. Helga sjekker ut om hvem kan 

lede gjennomføringen av dette. 

 Valg av nytt ungdomsråd 2020. Karianne sørger for annonse i avis og nettside og 

informasjon til skoler v/rektorer. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming:  

Enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5161-2  Arkiv: C11  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Utsyrssentralen  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.01.2020: 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/63-2  Arkiv: 243 B00  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Ungdomsrådet har gått gjennom listen av søknader og rådmannens forslag til prioritering, og 

ønsker å komme med en anbefaling til Hovedutvalget for oppvekst og kultur om å endre 

rekkefølgen på prioriteringen av søknader. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.01.2020: 

 

«Ungdomsrådet har gått gjennom listen av søknader og rådmannens forslag til prioritering, og 

ønsker å komme med en anbefaling til Hovedutvalget for oppvekst og kultur om å endre 

rekkefølgen på prioriteringen av søknader. 

 

 Ungdomsrådet sin anbefaling er følgende rekkefølge (endring ut fra rådmannens 

nummerering 1, 2, 4, 3, 6, 5) 

 

1. Ringerike og Hole røde kors  

Tilskuddet det søkes om skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant 

barn, ungdom og deres familier gjennom å tilby gratisaktiviteter.  

Barna vil ikke bare være deltakere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt 

aktivitetene.  

Tiltaket vil fokusere på lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv.  

Hverdagstilbudene retter seg vel 50 barn i alderen 6 – 13 år gjennom et ukedagstilbud.  

Det vil gis ferietilbud med overnatting til ca. 120 unge.  

Videre vil det både arrangeres juletrefest på Røde Kors huset og tilbys gavekort til unge 

berørt av fattigdomsproblemer.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 331 000,-. 

 

2. Ringerike kommune – Opplevelseskort  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskort er et 

virkemiddel som bidrar til gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier.  

60 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tiltaket.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 60 000,-. 

 

 

3. Ringerike kommune – TL – klubben  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tilskuddet skal brukes til tiltak som innebærer at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer 

kan delta i et aktivitetstilbud etter skoletid, dette er ikke et SFO-tilbud. Målet er å favne barn 

og unge på grunnskolens 5. -7. trinn. Aktiviteten vil vare 2 timer i uka etter skoletid, og ledes 

av en ansatt trivselsleder.  

Ca 500 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tilbudet.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 440 000,-. 

 

4. Ringerike kommune - SPLASH 2020  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltakelse for barn og unge berørt 

av fattigdomsproblemer.  

Tiltaket SPLASH er et kunstprosjekt hvor barna kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og 

dermed mestre på sitt beste.  

Det forventes at ca. 500 barn og unge skal benytte seg av tiltaket  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 550 000,-. 

 

5. Ringerike kommune – Utstyrssentralen  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til å videreutvikle driften av utstyrssentralen, og utvide 

åpningstiden til også gjelde vinterferien, samt innkjøp av mer utstyr til utlån  

Det forventes at ca. 200 barn og unge vil låne utstyr til fritidsaktiviteter fra utstyrssentralen.  

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 400 000,-. 

 

6. Ringerike kommune – Smaksverkstedet  

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.  

Smaksverkstedet skal legge til rette for barn og unges interesse ok kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og bærekraftighet.  

Smaksverkstedet avvikles som et ukentlig tilbud over 10 uker for 24 deltakere». 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt som rådets anbefaling til Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur. 
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