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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  UNGDOMSRÅDET 

Møtested:  Fjernmøte 

Møtedato:  28.04.2020  

Tid:   15:30  

 

Møtet vil bli holdt som fjernmøte etter kommuneloven § 11-7. I midlertidig forskrift 

fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 13. mars 2020 er det gitt 

midlertidige regler for gjennomføring av fjernmøter. 

 

Møtet vil bli gjennomført som Skype møte. Ungdomsrådsrepresentantene vil få 

innkalling til møtet per e-post i god tid før oppsatt møte.  

 

 

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

 

Varamedlemmer kalles inn til dette møtet. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Konstituering av ungdomsrådet 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Ungdomsrådet 28.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder for ungdomsrådet 2020 velges: 

Som nestleder for ungdomsrådet velges: 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomshøringen 2020 valgte nye representanter til Ungdomsrådet 2020. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

FNs bærekraftmål 

 
FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 

og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert opp mot bærekraftsmål Mål 4. Sikre 

inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle 
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 Ringerike kommune, 05.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



  Sak 6/20 

 

 Side 4 av 5   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 20/1153-1   Arkiv: 033  

 

Arbeidsoppgaver ungdomsrådet 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Ungdomsrådet 28.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet vedtar og følger opp arbeidsoppgaver som er foreslått på ungdomshøringen 

2020 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

På ungdomshøringen 2020 gjennomføre ungdomsrådet en metodikk med navnet Open Space. 

Det foreligger en evaluering fra dette arbeidet (se vedlegg) og det er med bakgrunn i det 

arbeidet ungdomsrådet 2020 skal prioritere sine arbeidsopgaver. 

 

 Møteplass i Hønefoss  

 Fritidsaktiviteter og Kultur for alle 

 Buss/bedre kollektiv  

 Psykisk helse Generelt Ringerike kommune – ris og ros Hva er? Tilbud? Behov?  

 Blocksi/fjern admin fra Chromebook Bryter personvern 

 Lærere/skole Toaletter  

 Klima, flere grøntarealer/parker. Barnevennlig – gress, trær. Brukervennlig 

 

Forslag som tas med til kommune og Ringerike Næringsforum 

- Lite aktivitet i sentrum 

- Rampe i byen – gratis sikkerhetsutstyr 

- Mere utekino – gratis 

- Skøytebane i Hønefoss- alle kan delta 

- Søppelsystem 

- Flere butikker – Søstrene Grene, teknobutikk, hestebutikk, internett-cafe, Starbucks 

- Et sted vi kan komme og sitte uten å måtte kjøpe noe 

- El-sykkel, sykkel-utleie/utlån 

- Bra med treningssent 
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for 

denne saken? 

 

God helse 

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima 

og miljø, økonomi og sosiale forhold.   

I dene saken jobber ungdomsrådet med å sikre blant annet god helse og fremme livskvalitet for 

alle, uansett alder 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at ungdommene i Ringerike påvirker saker som angår den ut fra 

barnekonvensjonen bestemmelse artikkel 12: barn og unge har rett til å ha innflytelse i saker 

som angår dem.  

  

Vedlegg 

Oppsummering Open Space 
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Konstituering av ungdomsrådet 2020 
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Som leder for ungdomsrådet 2020 velges: 

Som nestleder for ungdomsrådet velges: 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomshøringen 2020 valgte nye representanter til Ungdomsrådet 2020. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

FNs bærekraftmål 

 
FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 

og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert opp mot bærekraftsmål Mål 4. Sikre 

inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle 
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Arbeidsoppgaver ungdomsrådet 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet vedtar og følger opp arbeidsoppgaver som er foreslått på ungdomshøringen 

2020 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

På ungdomshøringen 2020 gjennomføre ungdomsrådet en metodikk med navnet Open Space. 

Det foreligger en evaluering fra dette arbeidet (se vedlegg) og det er med bakgrunn i det 

arbeidet ungdomsrådet 2020 skal prioritere sine arbeidsopgaver. 

 

 Møteplass i Hønefoss  

 Fritidsaktiviteter og Kultur for alle 

 Buss/bedre kollektiv  

 Psykisk helse Generelt Ringerike kommune – ris og ros Hva er? Tilbud? Behov?  

 Blocksi/fjern admin fra Chromebook Bryter personvern 

 Lærere/skole Toaletter  

 Klima, flere grøntarealer/parker. Barnevennlig – gress, trær. Brukervennlig 

 

Forslag som tas med til kommune og Ringerike Næringsforum 

- Lite aktivitet i sentrum 

- Rampe i byen – gratis sikkerhetsutstyr 

- Mere utekino – gratis 

- Skøytebane i Hønefoss- alle kan delta 

- Søppelsystem 

- Flere butikker – Søstrene Grene, teknobutikk, hestebutikk, internett-cafe, Starbucks 

- Et sted vi kan komme og sitte uten å måtte kjøpe noe 

- El-sykkel, sykkel-utleie/utlån 

- Bra med treningssent 

 



- 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for 

denne saken? 

 

God helse 

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima 

og miljø, økonomi og sosiale forhold.   

I dene saken jobber ungdomsrådet med å sikre blant annet god helse og fremme livskvalitet for 

alle, uansett alder 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at ungdommene i Ringerike påvirker saker som angår den ut fra 

barnekonvensjonen bestemmelse artikkel 12: barn og unge har rett til å ha innflytelse i saker 

som angår dem.  

  

Vedlegg 

Oppsummering Open Space 
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Oppsummering av Open Space 

21. februar 2020 

Ungdomsrådet i Ringerike 



Økt 1 
 

 
 

Økt 2 
 
 

 

1. Møteplass i Hønefoss v/ Oscar 
2. Fritidsaktiviteter v/ Marcus 
3. Kultur for ungdom v/ Victoria 
4. Buss/bedre kollektiv v/ Sandra, Liv, Hanna, Hubert 
5. Psykisk helse v/ Mads, Sine 
6. Svartvann v/ Nico, Jone 
7. Generelt Ringerike kommune – ris og ros v/ Heidi 

 

1. Hvorfor er el bedre for miljøet? Foruresning v/ 
Henrik 

2. Blocksi/fjern admin fra Chromebook v/ Hubert, 
Henriette, Anna 

3. Lærere/skole v/ Heidi 
4. Toaletter v/ Ingeborg, Melina 
5. Hvilke mål bør Ringerike sette seg for de nærmeste 

12 årene? Klima & generelt v/ Helga 
6. Klima v/ Even 



 

Oppsummering fra gruppene 

 

Møteplass i Hønefoss 
 
Initiativtaker: Oskar 
 
Deltakere i gruppa: Oskar, Eilert, 
Sebastian, Jakob, Even, Aurora, 
Frida, Helene, Kiahma 

Skatepark 
Møteplasser i bygdene 
Innendørs og utendørs 
Skatepark under broa 
Utvide søndre park – mer lys 
Spisesteder nærme møteplassene 
«Ventehus» ved bussene 
Toaletter i byen 
Ladestasjon 
Bysykler/el-sparkesykler 
 

Fritidsaktiviteter  
 
Initiativtaker: Marcus 
 
Deltakere i gruppa: Christine, 
Elizabeth, Eskil, Adrian, Ragne 

Event – alle klubber jobber sammen 
Klubber – sosiale. Sted å være. Bra start for folk med angst 
Musikal kollektivet. Showskolen – utfordre deg/utforske hva du liker 
Større/flere arrangementer i byen (promotering) 
Idrett 
Allidrett – USA (Ung, Skole, Aktiv). En gang i uka. Åpen hall – kom som du er.  
Samarbeid mellom lag – møte venner, få nye venner – lære – aktiv 
Klatrekurs 
Kun kjente klubber som blir besøkt. Ting er veldig sent. Få plasser.  
Slutte å slå sammen lag. (Flere kunnskapsrike trenere). Motivere de som trenger det. Åpen plass (kom 
når du vill. Event20 (bare sport) 



Kultur for ungdom 
 
Initiativtaker: Victoria 
 
Deltakere i gruppa: Marte W, Eskil 
D., Fredrik K., Daniel, Eskil 
 

UKM og Event20 er bra arrangement. 
Arrangementer som gir deg mulighet til å bestemme hva du vil gjøre selv. Du må ikke være med på 
alt, men kan velge. Bør kunne velge mellom å se på eller delta. 
Mer ishockeykamper i Bizzy 
Utekino i parken (Bizzy). Old fashion – filmer (Grease f.eks.) 
E-sportevent/LAN med away from keyboard, Fifa 
Konsert ute/inne. Mads Veslelia 
Mat 
Boder, konkurranser, aktiviteter, tivoli, lykkehjul 
Kaste på boks. Tautrekking, sumobryting, giga boksehansker 
Grilling 
VR – skrekkspill, berg- og dalbane 
Diskot3ek – dansing, biljard, discokule 
 

Buss/bedre kollektiv 
 
Initiativtaker: Sandra, Liv, Hanna, 
Hubert 
 
Deltakere i gruppa: Liv, Sandra, 
Hannah, Donut, Gabriel, Therese, 
Marius, Ruki 
 

Politikere må engasjere seg. Det må være attraktivt for busselskaper å komme hit. Det blir også mer 
miljøvennlig. 
Ringeriksbanen bør gå gjennom Nes! 
Senere buss. 23.00. 
Busstilbudet i Norge burde være på topp, men det er det ikke derfor må noe endres. 
Det går altfor få busser. De går ca 1 gang i timen, og siste buss går klokka 5.  
Vi vil ha buss hvert fall 2 ganger i timen! 
Bussene burde også gå til senere på kvelden. Nettsidene til f.eks Brakar burde også bli bedre. Det er 
vanskelig å forstå busstider. 
Setebelte på alle bussene! 
Hvis vi skal kutte ned på klimautslipp ved å ta mere kollektiv transport, må bussene gå hele tiden for 
at vi skal komme oss rundt.  
Buss burde bli billigere og lettere for folk. F.eks. strekningen fra Nes – Hønefoss koster 150 kr pr vei 
og går en gang hver andre time 
 
 



Psykisk helse 
 
Initiativtaker: Mads, Sine 
 
Deltakere i gruppa: Sine, Mads, Elin, 
Nina, Isabella 
 

Hva er? Tilbud? Behov? Hva hjelper? 
Hva er psykisk helse?  

- Det som skjer inni hodet. Psykisk syk: bipolar, angst, depresjon, manisk, ocd.  
- Overlapp fysisk og psykisk helse: Anorexia, psykisk syk av dårlig fysisk helse. Fysisk syk av dårlig 

psykisk helse 
- Dårlig selvbilde, mobbing/mobbere, flytting, angst, sorg, å miste noen, 

familie/venner/uvenner. Alt henger sammen 
- Jenter snakker mer enn gutter. Gutter sliter mer med å få hjelp. Tenåringer 

Hva hjelper? Tiltak 
- Flere og bedre gratis tilbud for alle 
- Fulltids helsesykepleier ved skoler 
- Innskaffe skolepsykolog. Flere kommunepsykologer 

Tilbud? 
- for tenåringer. Gratis 
- Helsesykepleier – aldri på skolen + lang kø 
- Lærere – ingen sosial utdannelse 
- Kommunepsykolog – lang kø + kun gruppesamtaler 
- Psykolog (privat – dyrt) 
- BUP – kortsiktig og vanskelig å komme inn 

Behov? 
- Lange køer/ventelister 
- Ingen utvidelse…? 
- Stor etterspørsel blant ungdommer 
- Stort behov 

 

Svartvann 
 
Initiativtaker: Nico, Jone 
 

Eiendommen er privvat 
Bedre vei opp dit 
Livbøye 
Dekning til telefonen 
Søppeldunker 



Deltakere i gruppa: Max, Nicolay, 
Nanna, Bertine, Agate, Madelene, 
Jone, Marte, Einar 
 

Oppholdssted med grillmuligheter 
Plattform/hoppebrett 
Flere eventer 
Kiosk? 
Vannsjekk 
Bedre parkering 
 

Generelt Ringerike kommune 
– ris og ros  
 
Initiativtaker: Heidi 
 
Deltakere i gruppa: uten navn 
 

Flere grøntarealer/parker. Barnevennlig – gress, trær. Brukervennlig 
Lite aktivitet i sentrum 
Rampe i byen – gratis sikkerhetsutstyr 
Mere utekino – gratis 
Skøytebane i Hønefoss .- alle kan delta 
Søppelsystem 
Flere butikker – Søstrene Grene, teknobutikk, hestebutikk, internett-cafe, Starbucks 
Et sted vi kan komme og sitte uten å måtte kjøpe noe 
El-sykkel, sykkel-utleie/utlån 
Bra med treningssenter 
 

 

 

 



 

Hvorfor er el bedre for 
miljøet? Forurensing 
 
Initiativtaker: Henrik 
 
Deltakere: Christoffer, Anders, 
Bertine, Agate, Ragne 
 

Bil er bil. El-bil forurenser omtrent lik forurensing, men el forurenser under produksjon og i 
ødeleggelse. Produksjon av batteri tar energi. Elbil upraktisk. Dårlig rekkevidde. Forskjell: Strøm, 
drivstoff, el ikke like bra som besinn/diesel. Har trua på sikt. Hybrid – ikke mye bedre enn vanlig bil.  

Blocksi / fjern admin fra 
Chromebook  
 
Initiativtaker: Hubert, Henriette, 
Anna 
 
Deltakere i gruppa: uten navn 

 

Bryter personvern 
Blokkerer mye 
Sperrer læring 
Har ikke valg, måtte skrive under kontrakt – ble tvunget 
Vise presentasjon. Video på presentasjonen ble blokka 
Bilder blir blokka 
Underskriftskampanje 
Vanskeligere for lærere å planlegge timene. Må hvitvaske sider og videoer 
Burde ikke ha samme grenser som barneskolen 
Er dette lov? 
Veldig få elever vet om det 
 

Lærere/skole 
 
Initiativtaker: Heidi 
 

Viktig del av livet 
Bli mer kursing/opplæring. Pålagt at lærere er gode på sosiale og psykiske situasjon 
Se elevene. Se hvert enkelt individ 
Flere ressurser til videreutdanning – generell skole 



Deltakere i gruppa: uten navn 
 

Mer åpenhet rundt psykisk helse og generelt problemer mellom lærer og elever 
Lærer bør ha mer makt 
Like prosedyre med lik straff – fulgt opp etter 
Opplæring i hvordan lærere skal kunne gripe inn best mulig 
Lære seg forskjell på konflikt og mobbing 
Mer seriøse og se grensene til enkeltindivid 
Lærere engasjerer seg ikke i faget sitt – bli mer positive 
Forskjellige metoder 
Være klare på hva man forventer 
Bli bedre til å ta til seg kritikk 
 

Toaletter/garderober 
 
Initiativtaker: Ingeborg, Melina 
 
Deltakere i gruppa: Frida, Helene, 
Aurora 

 

Vi vil ha flere doer på skolene. Doene er ekle og ødelagte. Noen mangler doseter og dopapir 
Flere offentlige doer 
Bedre gymgarderober 
Flere dusjer 
Bedre lys på doene 

Hvilke mål bør Ringerike sette 
seg for de nærmeste 12 årene? 
Klima & generelt  
 
Initiativtaker: Helga 
 
Deltakere i gruppa: Hanna, Liv, 
Sandra, Isabella 

 

Fortau fra Nakkerud til Hønefoss 
Gratis bind og tamponger på alle skoler 
Forbedre lærere (mer forståelsesfull) 
Pluss-size i butikker 
Bedre rådgivning på ungdomsskolen 
Flere vgs - besøk 

Klima 
 

Mer bærekraftig forbruk 
Bedre kollektivtilbud (billigere og flere avganger) 
Mindre biler (bilfrie veier, dyrere parkering, bompenger 



Initiativtaker: Even 
 
Deltakere i gruppa: Emilie, Christine, 
Elizabeth 

Mer fokus på kildesortering 
Solceller (og bikuber) på offentlige tak (rådhuset f.eks.) 
Kompost på skolen, restaurant og matfag 
Informere vgs-elever mer om klima o.l.  
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