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Siri M.A. Creece
Karoline Johanne Opsahl
Sigurd Solheim
Jenny W. Leung

05.06.2012 Tid: 15.30

Forfall Møtt for
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Av 12 medlemmer møtte 9 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:
Dessuten møtte:

Tone Åsrud Reime
Ellen Byng Strøm og Kai Roterud

Per Åsmund Reymert ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Kinosjef Ellen Byng Strøm orienterte om følgende:
•
•

Det er utlyst 4 kinovertstillinger og mottatt 1 søknad.
Ungdomsrådet kan bruke facebooksiden sin til å nå flere aktuelle søkere.
Filmfestivalen.
Ungdomsrådet har fortsatt tirsdag og fredag etter – forhåpentlivis premiere på
den nye James Bond-filmen – til disposisjon.
Arbeidsgruppe sammen med Ellen: Sigurd, Jenny, Karoline og Maria + eventuelt
Anders. Ellen innkaller til første møte.
NB! Ungdomsrådet støtter kun sine egne tiltak økonomisk – ikke festivalen som
sådan.

Reisen til Indre Østfold.
Julie orienterte om tilbud fra Østfold fylkeskommune om å være med på prosjekt
«Reisen til Indre Østfold» - 3 gitte scenarier frem mot 2050. Ungdomsrådet skal i
såfall være pilot i Indre Østfold.

2
Konkret mål: Ungdomshus.
Ungdomsrådet ønsker å delta i prosjektet. Kontaktpersoner: Områdeutvikler Kai
Roterud og Gry Pettersen i Østfold Fylkeskommune.
Østfold Fylkeskommune bekoster prosjektet.
Arbeidsgruppe: Julie, Karoline, Maria, Johan og Markus. Julie innkaller til første møte
i begynnelsen av august.
Formål: Workshop med ungdommen i Eidsberg i aulaen på ungdomsskolen.
Anders Sølve Strand orienterte om LUK-prosjektet.
Det er mottatt to forslag til tegninger i.h.t. «Bjørneprosjektet». Det ventes 1 forslag til.
Hver av kunstnerne skal ha kr. 3 000,- hver.
Sekretæren orientert om det formelle rundt bruk av kommunevåpenet.
Ungdomsrådet vedtok å utsette saken til septembermøtet da det siste forslaget ennå
ikke er mottatt.
LUK-prosjekter.
Kai Roterud orienterte om at det er flere LUK-prosjekter på gang som kan være
aktuelle for ungdomsrådet. Kai følger opp dette.
Diverse:
Saker fra forrige møte følges opp videre.
Leder har hatt møte med ordfører vedrørende ungdomshus og jobber videre med
saken. Befaring i 3. etg. på kulturhuset?
Ungdomsrådet må passe på når budsjettarbeidet tar til til høsten.
Arrangørene av årets Polen-tur har søkt ungdomsrådet om økonomisk støtte.
Ungdomsrådet vedtok å bevilge kr. 10 000,- til de som ikke har mulighet til å være
med ellers av økonomiske årsaker.
Ungdomsrådets møte i september holdes på Pilot’n.
Per Åsmund og Sverre Kristian går ut av ungdomsrådet og takkes for sin innsats i
den tiden de har vært med i ungdomsrådet.
Julie «konstitueres» som leder til det velges ny leder og nestleder i september.
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4/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 17.04.12
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 17.04.12 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 17.04.12 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

5/12
TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2012
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Første tertialrapport pr. 30.04.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med
den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Første tertialrapport pr. 30.04.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med
den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
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Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

6/12
ØKONOMIPLAN 2013-2016
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret tar føringene i økonomiplanen for 2013-2016 til etterretning.
2. Foreløpig økonomisk ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 settes til
488,9 mill kroner (2012-kroner).

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret tar føringene i økonomiplanen for 2013-2016 til etterretning.
2. Foreløpig økonomisk ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 settes til
488,9 mill kroner (2012-kroner).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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7/12
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2011
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 5.599.000,40 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 5.599.000,40 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

8/12
BRUK AV BUDSJETTMIDLER TIL FOREBYGGENDE UNGDOMSARBEID
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Bruk av avsatte midler i budsjett 2012, styrke Familiesenteret: Prosjekt ungdom
og rus på 100.000 kroner, benyttes i henhold til vedlagte prioriteringsliste.
2. Omfanget på ART-utdannelse, jfr listens punkt 1, kan avvike dersom de totale
kostnadene overstiger det estimerte beløpet per deltaker.

7
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Bruk av avsatte midler i budsjett 2012, styrke Familiesenteret: Prosjekt ungdom
og rus på 100.000 kroner, benyttes i henhold til vedlagte prioriteringsliste.
2. Omfanget på ART-utdannelse, jfr listens punkt 1, kan avvike dersom de totale
kostnadene overstiger det estimerte beløpet per deltaker.
Kommunestyrets vedtak:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

9/12
UTREDNING AV EIDSBERGSKOLENS FREMTIDIGE BEHOV OG UTVIKLING
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Høringssvar fra FAU Kirkefjerdingen, Utdanningsforbundet Eidsberg, Eidsberg
Senterparti og Eidsberg Arbeiderparti tas til orientering.
2. Vedtak fra kommunestyret sak 86/11 punkt q, første del og punkt 2 og 3
opprettholdes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Høringssvar fra FAU Kirkefjerdingen, Utdanningsforbundet Eidsberg, Eidsberg
Senterparti og Eidsberg Arbeiderparti tas til orientering.
2. Vedtak fra kommunestyret sak 86/11 punkt q, første del og punkt 2 og 3
opprettholdes.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
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Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling/vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

10/12
STENGING AV JERNBANEGATEN I HELGENE
FORLENGET PRØVEPERIODE
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det vises til tidligere vedtak i hovedutvalg for miljø og teknikk i sak 50/11 datert
30.11.11 hvor det ble vedtatt en prøvestenging av Jernbanegata i helgene i en
prøveperiode satt til 6 måneder.
2. Prøveperioden er nå over, og det er foretatt en foreløpig prøveevaluering som
viser positive erfaringer så langt. Prøveperioden bør imidlertid forlenges også til
omfatte erfaring fra sommerhalvåret, og forlenges derfor frem til høsten 2012.
Endelig vedtak fattes før denne prøveperioden er over.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det vises til tidligere vedtak i hovedutvalg for miljø og teknikk i sak 50/11 datert
30.11.11 hvor det ble vedtatt en prøvestenging av Jernbanegata i helgene i en
prøveperiode satt til 6 måneder.
2. Prøveperioden er nå over, og det er foretatt en foreløpig prøveevaluering som
viser positive erfaringer så langt. Prøveperioden bør imidlertid forlenges også til
omfatte erfaring fra sommerhalvåret, og forlenges derfor frem til høsten 2012.
Endelig vedtak fattes før denne prøveperioden er over.
Kommunestyrets vedtak:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

