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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Banken 1. etg     

Møtedato: 03.11.2020 Tid: 15:30 – 18:00 

 

Temamøte: 

 

 Orientering om budsjett 2021 og handlingsplan 

2021 – 2024 v/Karoline Fagervold 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Emilie Gruer Berger Dahlen FO  

Nestleder Oskar Eriksen Saastad   

Medlem Marcus Andre Nysveen   

Medlem Elisabeth Håkenstad   

Medlem Eilert Sundt   

Medlem Sine Frisvold Kvale   

Medlem Nora Drægalid   

Medlem Even Jacobsen   

Varamedlem Anna Caridad Bakke  Emilie Gruer Berger Dahlen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Karianne Berg, SLT-koordinator 

Karoline Fagervold, rådgiver økonomi 

 

Merknader   Presentasjoner fra møtet finner du her: 

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

 

Behandlede saker Fra og med sak 13/20 

til og med sak  13/20 

 

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

satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Oskar Eriksen Saastad 

nestleder 

  Emilie Gruer Berger Dahlen 

leder (sett) 
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Møtesekretær 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/20 20/4634   

 Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  
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13/20   

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

 

Lærerstillinger/miljøveiledere: 

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal forekomme reduseringer i forhold til 

demografiske justeringer i skole og barnehage. Ungdomsrådet mener at å ansette seks 

miljøveiledere i skolen er en positiv utvikling, men vi mener at det er viktigere med faglærere i 

skolen. Noen klasser i grunnskolen er under lærenormen, mens andre er over. Ungdomsrådet 

mener derfor at det er mer riktig å omdisponere lærere til de klassene som trenger det på tvers 

av skoler, enn å kutte i antall lærere i kommunen. 

 

Helsesykepleier: 

 

Ungdomsrådet stiller seg positiv til det politiske vedtaksforslaget som omhandler 

helsesykepleier. Ungdomsrådet har etter flere års arbeid rundt helsetjenesten for barn og unge, 

sett nytten og ønsket om å ha en slik stilling i kommunen. Ungdomsrådet ønsker i tillegg en 

100% stilling helsesykepleier, øremerket til videregående skole (50% til Ringerike vgs. og 

50% til Hønefoss vgs.). Det er et stort behov med tanke på ungdoms psykiske helse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ungdomsrådet jobbet fram følgende innspill til budsjett 2021 som oversendes kommunestyret: 

 

«Lærerstillinger/miljøveiledere: 

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal forekomme reduseringer i forhold til 

demografiske justeringer i skole og barnehage. Ungdomsrådet mener at å ansette seks 

miljøveiledere i skolen er en positiv utvikling, men vi mener at det er viktigere med faglærere i 

skolen. Noen klasser i grunnskolen er under lærenormen, mens andre er over. Ungdomsrådet 

mener derfor at det er mer riktig å omdisponere lærere til de klassene som trenger det på tvers 

av skoler, enn å kutte i antall lærere i kommunen. 

 

Helsesykepleier: 

 

Ungdomsrådet stiller seg positiv til det politiske vedtaksforslaget som omhandler 

helsesykepleier. Ungdomsrådet har etter flere års arbeid rundt helsetjenesten for barn og unge, 

sett nytten og ønsket om å ha en slik stilling i kommunen. Ungdomsrådet ønsker i tillegg en 

100% stilling helsesykepleier, øremerket til videregående skole (50% til Ringerike vgs. og 

50% til Hønefoss vgs.). Det er et stort behov med tanke på ungdoms psykiske helse.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 

Ungdomsrådets høringsuttalelse til budsjett 2021 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 legges fram uten forslag til vedtak.  

 

I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Budsjett 2021 og 

Handlingsprogram 2021-2024 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 10.12.20, ut til høring.  
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