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15/06: Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 05.05.2015

Ungdomsrådets behandling:
1.
2.

Demokratidagen: Invitasjon til Ungdomsrådet er sendt ut, men ingen har anledning til
å delta denne gangen.
Sentrumsplanen: Byutvikler Maren Hersleth Holsen og områdeutvikler Kai Roterud
presenterte sentrumsplanen. De orienterte om utfordringene i Eidsberg innen
folkehelse og mulighetene som ligger i den nye reguleringsplanen, og om hvordan vi
kan bygge en by for fremtiden, som folk vil trives å bo i. Planen er nå ute på høring, og
det er viktig at ungdomsrådet sier sin mening innen fristen.




3.

4.

5.

6.

7.

Ungdomsrådet mener veien mellom Smedgata og Storgata ikke bør åpnes, men
forbli stengt i framtida.
Ungdomsrådet ønsker at kartet skal rettes, slik at hele Måsanområdet framstår
med grønn farge, slik det er ment.
Ungdomsrådet mener det er for få grønne områder i planen og mener det blir
enda viktigere i framtida med leke- og fritidsområder i sentrum, dersom
befolkningen skal dobles.

Møtestruktur: Leder Karoline understreket viktigheten av at ungdomsrådets
representanter møter til møtestart og deltar under hele møtet. Det er også viktig å
holde en god struktur på møtene.
Måsanfestivalen: Gruppa som jobber med festivalen har delt oppgavene mellom seg,
og det er ennå mye ugjort før skoleslutt. Det skal bookes band, gjøre avtaler med lag
og foreninger om stands og markedsføre festivalen gjennom en fb-side og plakater.
Det foreslås at gruppa holder jevnlige møter fram til ferien.
Den kulturelle skolesekken (DKS-planen).Ungdomsrådet synes planen ser bra ut, men
mener generelt at kultur i skolen bør forberedes i klasserommet før og etter
arrangementet, slik at elevene får større utbytte av tiltakene.
Fattigdomsmidler: Ellen informerte om fattigdomsmidlene som kommunen har søkt
om og mottatt og hva de skal gå til. Mange barn og unge lever i lavtinntekstfamilier i
Eidsberg, og det er viktig at ungdomsrådet er klar over dette. Jenny, Victoria, Antaan
forslo at de kunne lage en gratis friluftsarrangement i forbindelse med Friluftslivets år
og prøve å få med ungdom på det. Det foreslås å se på Folkehelseprofilen og
UNGDATA-rapporten for Eidsberg 2015 på neste møte.
Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet: Ungdomsrådet ønsker å besøke Eidsberg
ungdomsskole for å snakke med elevene og ungdomsrådet, og at det til høsten skal
velges 2 nye medlemmer. Kriteriene er elever som er engasjerte og at de kommer fra
de ulike grendene i kommunen.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------15/07: Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 24.03.15
Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungodmsrådets møte 24.03.15 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/08: Den kulturelle skolesekken - lokal plan - 2015-2018
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:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/09: Kinorabatt for ungdom
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:

Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

