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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.10.2020 Tid: 15:30 – 18:00 

DAGSORDEN: 

Kl. 15:30                 Opprop/møteinnkalling 

Kl. 15:35 – 16:05    Orientering om kommuneplanens      

                                 samfunnsdel 

Kl. 16:05 – 16:35    Orientering om PostLocal v/Terje  

                                Andersen  

Kl. 16:35                 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall    Møtt for 

Leder Emilie Gruer Berger Dahlen   

Nestleder Oskar Eriksen Saastad   

Medlem Marcus Andre Nysveen   

Medlem Elisabeth Håkenstad   

Medlem Eilert Sundt   

Medlem Sine Frisvold Kvale   

Medlem Nora Drægalid   

Medlem Even Jacobsen FO  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Karianne Berg, SLT-koordinator 

 

Merknader  Presentasjoner fra møtet finner du her: 

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 Rådet ønsker å delta på en konferanse/workshop med 

ungdomsråd fra de kommunene som er med i 

forskningsprosjektet PostLocal. 

 Emilie Gruer Berger Dahlen, Sine Frisvold Kvale og Eilert 

Sundt er ansvarlige for PostLocal-prosjektet på vegne av 

ungdomsrådet i Ringerike. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 11/20 

til og med sak  12/20 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Emilie Gruer Berger Dahlen 

leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/20 20/720   

 Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

 

12/20 20/4421   

 Informasjon om PostLocal  
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11/20   

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ellen Margrethe Stabursvik, Ole Einar Gulbrandsen og Lars Erik Braaten orienterte om 

kommuneplanens samfunnsdel. Ungdomsrådet hadde stort engasjement for saken og kom med 

mange innspill til dette arbeidet. Det var blant annet fokus på sykkel-/gangvei rundt byen og i 

sentrum, belysning i turområdet på Schjongslunden, mer fokus på basisferdigheter i skolen, og 

praksis-/arbeidstreningsplasser for ungdom som har falt utenfor arbeidslivet. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  
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12/20   

Informasjon om PostLocal  

 

Vedtak: 

 

 
Forslag til vedtak 

1. Ungdomsrådet tar informasjon fra prosjektet «PostLocal» til orientering. 

2. Ungdomsrådet bidrar med engasjement og deltagelse i prosjektet «PostLocal»  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Terje Andersen, Karine Jonsrud Pedersen og Trond Henriksen orienterte om 

forskningsprosjektet PostLocal samt ungdoms medvirkning og engasjement. Rådet er 

positive til PostLocals app som kan engasjere ungdom og tilrettelegge for økt medvirkning. 

Emilie Gruer Berger Dahlen, Sine Frisvold og Eilert Sundt er ansvarlige for dette prosjektet 

på vegne av ungdomsrådet i Ringerike.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Forslag til vedtak 

1. Ungdomsrådet tar informasjon fra prosjektet «PostLocal» til orientering. 

2. Ungdomsrådet bidrar med engasjement og deltagelse i prosjektet «PostLocal»  

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-19  Arkiv: K11 &13  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 20.10.2020: 

 

 

Ellen Margrethe Stabursvik, Ole Einar Gulbrandsen og Lars Erik Braaten orienterte om 

kommuneplanens samfunnsdel. Ungdomsrådet hadde stort engasjement for saken og kom med 

mange innspill til dette arbeidet. Det var blant annet fokus på sykkel-/gangvei rundt byen og i 

sentrum, belysning i turområdet på Schjongslunden, mer fokus på basisferdigheter i skolen, og 

praksis-/arbeidstreningsplasser for ungdom som har falt utenfor arbeidslivet. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4421-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Informasjon om PostLocal  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Ungdomsrådet tar informasjon fra prosjektet «PostLocal» til orientering. 

2. Ungdomsrådet bidrar med engasjement og deltagelse i prosjektet «PostLocal»  

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 20.10.2020: 

 

 

Terje Andersen, Karine Jonsrud Pedersen og Trond Henriksen orienterte om 

forskningsprosjektet PostLocal samt ungdoms medvirkning og engasjement. Rådet er positive 

til PostLocals app som kan engasjere ungdom og tilrettelegge for økt medvirkning. Emilie 

Gruer Berger Dahlen, Sine Frisvold og Eilert Sundt er ansvarlige for dette prosjektet på vegne 

av ungdomsrådet i Ringerike.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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