EIDSBERG KOMMUNE

Møteinnkalling
for
Ungdomsrådet
Møtedato: 10.02.2015
Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1
Møtetid: 15:30

Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 09.02.15.

Saksliste
Saksnr

Tittel

15/01

Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 10.02.15

15/02

Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 25.11.14

15/03

Ungdomshus - detaljplan investering og driftskonsept

2

Saksframlegg
Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 10.02.15

Saksbehandler
Tone Åsrud Reime

Saksnr
15/01

Utvalg
Ungdomsrådet

Arkiv
FE - 033

ArkivsakID
15/222

Type
PS

Dato
10.02.2015

1. Måsanfestivalen, jfr. protokoll fra møte 25.11.14
2. Skateparken, jfr. protokoll fra møte 25.11.14
3. Fotball- innebandy turnering i mars som blir arrangert av ungdomsklubben i Askim –
Inger Lise
4. Friluftslivets år 2015 - Ellen
Ungdomsrådets vedtak:
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Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 25.11.14

Saksbehandler
Tone Åsrud Reime

Saksnr
15/02

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Ungdomsrådet

ArkivsakID
15/217

Type
PS

Dato
10.02.2015

Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 25.11.14 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner leder Karoline Opsahl protokollen på vegne av ungdomsrådet når denne er
ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og varamedlemmer.
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Saksframlegg
Ungdomshus - detaljplan investering og driftskonsept

Saksbehandler
Knut Olav Brekklund Sæves

Saksnr
15/03
15/08
15/08
15/11

Arkiv
FE - 614, FA - F40

ArkivsakID
14/4226

Utvalg

Type

Dato

Ungdomsrådet
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskap
Kommunestyret

PS
PS
PS
PS
PS

10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
12.02.2015

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Driftskonseptet vedrørende innhold og organisering tas til orientering.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt kostnadsramme. Det endelige omfang og
innhold avklares i samråd med arbeidsgruppen.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

Saksopplysninger:
Kommunestyret har vedtatt etablering av ungdomshus i underetasjen på Kulturtorget etter
modell presentert i rådmannens utredning (dokumentnr 14/4226-1).
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Etableringen av ungdomshuset er et prosjekt som deles av virksomhet for eiendom og
beredskap, og kultur- og idrettsavdelingen, der eiendom og beredskap har ansvaret for
investeringen og rehabilitering av lokalene, mens kulturavdelingen har ansvaret for
utviklingen og organiseringen av innholdstilbudet.
I saken presenteres:
1. Driftskonsept for ungdomshuset med vekt på innhold og organisering v/Kultur og idrett
2. Detaljplan for investeringer tilknyttet de fysiske lokalene og inventar v/Eiendom og
beredskap
Rådmannens merknader:
Ungdomshuset er vedtatt etablert etter modellen presentert i rådmannens utredning
(dokumentnr 14/4226-1) Denne utredningen ble laget ut i fra innspillene som ungdommene
selv har kommet med. Samarbeidet med ungdommene er et helt vesentlig kriterium for
denne prosessen, og Ungdomsrådet har nedsatt en egen arbeidsgruppe som vi samarbeider
med underveis i prosessen.
Ungdomshuset skal på overordnet nivå dekke behovene for:
·
·
·

En møteplass der ungdommene opplever tilhørighet og eierskap.
En arena der ungdommene blir involvert, engasjert myndig- og ansvarliggjort, både for
drift og utvikling av tilbudet.
Et godt innhold- og aktivitetstilbud, både av organisert og uorganisert art.

Ungdomshuset ble vedtatt lokalisert til Kulturtorget av hensyn til beliggenheten og at det
sikrer tilgangen og bruksmulighetene til de øvrige ressursene som her finnes, eksempelvis
kino, scene, konsertlokaler, galleri, bibliotek og bad. Driftskonseptet stiller visse krav til de
fysiske lokalene. Disse er drøftet tidlig i prosessen og har dannet grunnlaget for
investeringsplanene. I hovedtrekk er disse kravene følgende:
·
·

·

Egen inngang – inngangen under hovedinngangen til Kulturtorget er godt egnet.
Fritidsarena – dette skal være en møteplassen og kjernen i ungdomshuset, bemannet i
åpningstiden, med muligheter for å ha det sosialt, hvile, gjøre lekser, og gjennomføre
både planlagte og impulsive aktiviteter. Fritidsarenaen lokaliseres til lokalet som i dag
kalles Lille Festsal.
Spesialrom – driftskonseptet beskriver hvordan fritidsarenaen skal ha direkte tilgang til
flere mindre spesialrom. Disse rommene skal være lyse, innbydende og fleksible til å
kunne fylles og utrustes med innhold som stimulerer ungdommen til å være skapende og
uttrykke seg. Eksempelvis kan dette være musikkstudio, film- og animasjonsverksted,
kunst- og håndverksrom o.s.v. Det må være noe lagerplass tilgjengelig i tilknytning til
spesialrommene. Til informasjon kan vi nevne at vi siden forrige behandling har mottatt
tilskudd på 75.000 kroner fra Musikkutstyrsordningen til å innrede et øvingsrom for
musikk og band i denne delen av ungdomshuset.

For mer detaljert beskrivelse av driftskonseptet for innhold og organisering vises det til
dokumentet «Orientering – innhold og organisering».
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Vedlagt kostnadskalkyle viser et investeringsomfang i størrelsesorden 3,0 mill kroner. Dette
inkluderer ikke inventar. Inventar må således finansieres gjennom besparelser i
byggekostnadene. Konsekvensen er at noe mindre areal rehabiliteres, eller at man finner
andre alternative ombyggingsløsninger. Endelig kostnadsbilde vil uansett ikke fremkomme
før anbud er innhentet.
Konklusjon:
Arbeidet med etableringen av ungdomshuset deles mellom Eiendom og beredskap og Kultur
og idrett. Det er utviklet et driftskonsept i samråd med Ungdomsrådets arbeidsgruppe.
Endelig avklaring rundt omfang og innhold tilpasset budsjett avklares i samarbeid med
denne.

Vedlegg:
Orientering om innhold og organisering
Kultur - Utredning av ungdomshus
VEDLEGG 2 - ARBEIDSGRUPPAS RAPPORT
VEDLEGG 3 - INNSPILL FRA UNGDOMMEN
Nytt overslag prissatt

