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Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 05.05.2015
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Ungdomsrådet
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Invitasjon til Demokratidagen 06.05.15 vedligger
Forslag til områderegulering Mysen sentrum vedligger – Frist for uttalelse er 06.05.2015
Møtestruktur og møtetidspunkt
Fattigdomsmidler
Måsanfestivalen – Oppfølgning
Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet

Ungdomsrådets vedtak:

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 24.03.15

Saksbehandler
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Ungdomsrådet
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15/1049
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PS
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05.05.2015

Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungodmsrådets møte 24.03.15 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner leder Karoline Johanne Opsahl protokollen på vegne av ungdomsrådet når denne
er er ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer.

Saksframlegg
Den kulturelle skolesekken - lokal plan - 2015-2018

Saksbehandler
Knut Olav Brekklund Sæves
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Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Kommunestyret

PS
PS

Dato
05.05.2015

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Lokal plan for Den Kulturelle Skolesekken i Eidsberg 2015-2018 vedtas slik den foreligger i
vedlegget.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

Saksopplysninger:
Eidsberg kommunes lokale plan for den kulturelle skolesekken revideres nå for tredje gang,
og vil gjelde for perioden 2015-2018. Planen er en forutsetning for årlig utbetaling av
spillemidler i størrelsesorden 120.000 kr, og den skisserer hvilke lokale arrangementer som
årlig tilfaller de ulike alderstrinnene i Eidsbergskolen i tillegg til de turneproduksjonene som
er regionalt organisert gjennom Østfold Kulturutvikling. Planen er evaluert og revidert i
samarbeid med kulturkontaktene ved de ulike grunnskolene i Eidsberg.

Rådmannens merknader:
Den kulturelle skolesekken er et viktig bidrag til å gi elever i grunnskolen opplevelser i møte
med kunst og kultur på et høyt nivå. Ordningen er delt i to - det regionale tilbudet av
turneproduksjoner som driftes av Østfold kulturutvikling, og den lokale DKS-planen for
Eidsberg kommune. Fireårig samarbeidsavtale med Østfold kulturutvikling ble vedtatt i sak
14/4200.
Eidsberg kommunes lokale plan for DKS gir elevene i Eidsbergskolen en god bredde i
tilbudet. Lokale kulturminner er fortsatt en vesentlig del av planen, elevene blir kjent med
sentrale kulturarenaer i lokalsamfunnet, Reidar Aulie løftes frem som nasjonal
kunstnerskikkelse med lokal tilhørighet, i tillegg til at et nytt spennende gatekunstprosjekt vil
bringe ung kunst ut i Mysens bybilde.
Konklusjon:
Lokal plan for Den Kulturelle Skolesekken i Eidsberg 2015-2018 vedtas slik den foreligger i
vedlegget.

Vedlegg:
DKS - lokal plan 2015-2018

Saksframlegg
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Dato
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Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Festiviteten kino skal være en inkluderende møteplass på Kulturtorget, og ønsker særlig
å tilrettelegge for at ungdom kan anvende tilbudet. I tillegg til eksisterende tiltak for å
oppnå dette innføres kinorabatt for ungdom som prøveordning, slik at billettprisen for
de under 18 år settes til 80 kr.
2. Dette gjelder i første omgang i tidsrommet 1. juni 2015 og i ett kalenderår. Ordningen
evalueres før prøveordningen utløper og evalueringen legges fram for politisk behandling
sammen med forslag om eventuell videreføring av ordningen.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

Saksopplysninger:
I sak 14/4714 «Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015» vedtok kommunestyret i pkt 19:
« - Ungdomsrabatt på kino: Rådmann bes legge frem en politisk sak hvor det er utredet
mulighetene for å gi kommunens ungdom kraftig rabatt på kinobilletter til Festiviteten.»

Dette er grunnlaget for denne saken.
Festiviteten kino skal være en inkluderende møteplass og kulturarena. Gjennom sin
kontinuerlige drift, med 3-4 åpningsdager i uka, er kinoen en viktig innholdsleverandør på
Kulturtorget. Kinoen er blitt oppdatert med 3D-teknologi i løpet av det siste året, og har
igjen stabilisert seg på et årlig besøkstall rundt 10.000, etter en besøkssvikt for noen år
tilbake.
Vi ønsker å legge til rette for at ungdom i større grad anvender kinotilbudet. Vi har innført
tiltak som «ungdommens kinosjef», egne arrangementer for ungdom, informasjonsmontere
på ungdomsskolen og på Mysen vgs, samt rettet informasjonsspredning via sosiale medier.
I henhold til kommunestyrets vedtak legger vi her også frem et forslag til hvordan prisnivået
for kinobillettene også kan tilpasses, for å legge til rette for at flere ungdommer kan velge
kinoen som møteplass.
Rådmannens merknader:
Dagens prissetting er kategorisert ut i fra type film, og ikke alder på publikum. Det vil si at en
barne- og familiefilm (under 11 års aldersgrense) er lavere priset enn en voksen film. Prisen
varierer også med når på døgnet visningen finner sted, og hvor aktuell filmen er. Våre priser
er i følgende størrelsesorden:
·
·
·
·

Barne- og familiefilm
Voksen film
Honnør
Studentrabatt

85-100 kr
85-105 kr
95 kr (fast pris)
10 kr i avslag

Prisnivået til Festiviteten kino er i midtsjiktet i distriktet, omtrent 5 kr høyere enn Rakkestad
kino, og 15 kr lavere enn Askim kino.
En kinodriver må forholde seg til generelle vilkår for leie av film. Filmer leveres digitalt fra
ulike byråer, og vilkårene varierer noe fra byrå til byrå. Opplysningene i denne saken er
basert på de fem viktigste byråene vi anvender (Nordisk film, Storytelling Media AS, Fidalgo,
Norsk filmdistribusjon og Arthaus).
Kostnadene ved å vise film knyttes opp i mot tre forhold (intervallene synliggjør variasjonene
byråene i mellom):
·
·
·

Minsteleie av film
Prosent av billettsalg
Min. avregningspris

800-2000 kroner
25-30 %
før kl.18.00 – 50-65 kr
etter kl.18.00 – 65-80 kr

Kinoen fastsetter selv sin billettpris, men det er en grunnleggende forventning fra byråene at
kinoene selger billetter til gjeldene markedsvilkår. Tatt i betraktning at kinodriver uansett
har kostnadsforpliktelser knyttet til hver enkelt solgte billett, og forventningen om å selge

billetter til markedspris, er det begrenset hvor stor rabatt som kan gis.
Ut i fra dette foreslår vi en fast rabattert pris på 80 kroner for barn og unge inntil 18 år.
Denne rabatten er forsvarlig med tanke på å dekke de filmutgifter vi har.
Det finnes i dag ikke et nøyaktig tall på hvor mange besøkende ungdom vi har årlig, men
dersom vi anslagsvis sier 3000 besøkende barn- og ungdom - indikerer dette at rabatten har
en verdi på 75.000 kroner årlig.
På den ene siden kan det innvendes at dette kan bli et tap av budsjetterte inntekter, men
dette er langt fra sikkert. Effekten kan også bli motsatt, at tiltaket bidrar til økt besøksvolum,
som igjen på sikt kompenserer for rabatten som blir gitt.
Vi ønsker å prøve ut ordningen fra 1. juni 2015 og evaluere den før sommeren 2016.
Konklusjon:
Festiviteten kino skal være en inkluderende møteplass på Kulturtorget, og ønsker særlig å
tilrettelegge for at ungdom kan anvende tilbudet. I tillegg til eksisterende tiltak for å oppnå
dette innføres kinorabatt for barn og ungdom inntil 18 år, der fast lavpris for denne
kundegruppen settes til 80 kr.

