Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Ungdomsrådet
Undervisningsrommet
09.06.2015
15:30

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post
sek@ringerike.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE NR 3

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

9/15

15/1031
Godkjennelse av møteprotokoll - møte 14.04.15

10/15

15/3450
Markedsføring av ungdomsklubb

11/15

15/3450
Ungdomskonferanse 2015

12/15

15/3451
Kommunereformen - samarbeid

Ringerike kommune, 01.06.2015
HILDE PALERUD
LEDER

Sak 9/15
Godkjennelse av møteprotokoll - møte 14.04.15
Arkivsaksnr.: 15/1031

Saksnr.: Utvalg
9/15
Ungdomsrådet
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Side 2

Arkiv: 033 &17

Møtedato
09.06.2015

Sak 10/15
Markedsføring av ungdomsklubb
Arkivsaksnr.: 15/3450

Arkiv: C10

Saksnr.: Utvalg
10/15
Ungdomsrådet

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet vil være med å markedsføre gode kommunale fritidstilbud.

Innledning / bakgrunn
Ungdomsrådet har fått i oppdrag av Ungdomshøringen å jobbe for bedre og mer
markedsføring av de ungdomsklubbene vi har i Ringerike kommune.
Vi har invitert leder for Club Free Zone, Stian Høybråten og ansvarlig for kommunale
klubber Mona Dalen til møtet for å informere Ungdomsrådet om de tilbudene som er, alt fra
åpningstider til innhold.
Ungdomsrådet etterspør markedsføring av klubbene, og hva som gjøres for å opprette et godt
rykte slik at flere vil benytte seg av tilbudet. Ungdomsrådet ønsker å være med å markedsføre
gode fritidstilbud i kommunen.

Ringerike kommune, 29.05.2015
Tore Isaksen
rådmann

leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Side 3

Sak 11/15
Ungdomskonferanse 2015
Arkivsaksnr.: 15/3450

Arkiv: C10

Saksnr.: Utvalg
11/15
Ungdomsrådet

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Ungdomskonferansen gjennomføres høsten 2015.

Innledning / bakgrunn
Ungdomsrådet i Ringerike kommune skal arrangere «Ungdomskonferansen 2015» i
samarbeid med Jevnaker ungdomsråd.
Forslag på dato er 22. eller 23. oktober. Ungdomskonferansen skal arrangeres i Bysalen Amfi.
Tittel på konferansen skal være Kommunereformen, med temaer som rasisme, holdninger,
byutvikling, samhold o.l som innhold.
Det jobbes også med å arrangere en konsert på kveldstid, samme dag, i samarbeid med de
som jobber med kommunereformen.

Ringerike kommune, 29.05.2015
Tore Isaksen
rådmann

leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Side 4

Sak 12/15
Kommunereformen - samarbeid
Arkivsaksnr.: 15/3451

Arkiv: 026 C14

Saksnr.: Utvalg
12/15
Ungdomsrådet

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Ringerike ungdomsråd vil samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om å arrangere en
konsert samme kveld som det arrangeres konferanse på dagtid.
2. Ringerike ungdomsråd vil delta i samarbeid med Administrativ prosjektgruppe og
kommunene sine kommunikasjonsrådgivere.

Innledning / bakgrunn
Ringerike har vedtatt og etablert samarbeid med Jevnaker ungdomsråd angående
kommunereformen. Det er bestemt at vi skal samarbeide om å arrangere
Ungdomskonferansen 2015.
Det er også ønskelig å samarbeide i forbindelse ungdomsarrangementer, bruk av sosiale
medier og spørreundersøkelse. Andre samarbeidsområder for å sikre barn og unges
medvirkning vil også vurderes.

Ringerike kommune, 29.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

Side 5

SAKSFRAMLEGG

Ungdomsrådet

Arkivsaksnr.: 15/1031-4

Godkjennelse av møteprotokoll - møte 14.04.15
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Arkiv: 033 &17

SAKSFRAMLEGG
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet

Arkivsaksnr.: 15/3450-4

Arkiv: C10

Markedsføring av ungdomsklubb
Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet vil være med å markedsføre gode kommunale fritidstilbud.

Innledning / bakgrunn
Ungdomsrådet har fått i oppdrag av Ungdomshøringen å jobbe for bedre og
mer markedsføring av de ungdomsklubbene vi har i Ringerike kommune.
Vi har invitert leder for Club Free Zone, Stian Høybråten og ansvarlig for
kommunale klubber Mona Dalen til møtet for å informere Ungdomsrådet om
de tilbudene som er, alt fra åpningstider til innhold.
Ungdomsrådet etterspør markedsføring av klubbene, og hva som gjøres for å
opprette et godt rykte slik at flere vil benytte seg av tilbudet. Ungdomsrådet
ønsker å være med å markedsføre gode fritidstilbud i kommunen.

Ringerike kommune, 29.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

SAKSFRAMLEGG
Ungdomsrådet

Arkivsaksnr.: 15/3450-3

Arkiv: C10

Ungdomskonferanse 2015
Forslag til vedtak:
Ungdomskonferansen gjennomføres høsten 2015.

Innledning / bakgrunn
Ungdomsrådet i Ringerike kommune skal arrangere «Ungdomskonferansen
2015» i samarbeid med Jevnaker ungdomsråd.
Forslag på dato er 22. eller 23. oktober. Ungdomskonferansen skal arrangeres i
Bysalen Amfi. Tittel på konferansen skal være Kommunereformen, med temaer
som rasisme, holdninger, byutvikling, samhold o.l som innhold.
Det jobbes også med å arrangere en konsert på kveldstid, samme dag, i
samarbeid med de som jobber med kommunereformen.

Ringerike kommune, 29.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

SAKSFRAMLEGG
Ungdomsrådet

Arkivsaksnr.: 15/3451-3

Arkiv: 026 C14

Kommunereformen - samarbeid
Forslag til vedtak:
1. Ringerike ungdomsråd vil samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om å arrangere en
konsert samme kveld som det arrangeres konferanse på dagtid.
2. Ringerike ungdomsråd vil delta i samarbeid med Administrativ prosjektgruppe og
kommunene sine kommunikasjonsrådgivere.

Innledning / bakgrunn
Ringerike har vedtatt og etablert samarbeid med Jevnaker ungdomsråd angående
kommunereformen. Det er bestemt at vi skal samarbeide om å arrangere
Ungdomskonferansen 2015.
Det er også ønskelig å samarbeide i forbindelse ungdomsarrangementer, bruk av sosiale
medier og spørreundersøkelse. Andre samarbeidsområder for å sikre barn og unges
medvirkning vil også vurderes.

Ringerike kommune, 29.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

