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MØTEINNKALLING 
 

Ungdomsrådet 
 
Dato: 27.02.2018 kl. 15:30-17:30  
Sted: Ås rådhus, 2.etasje  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Saker til behandling 

3/18 18/00610-1 Filmmaraton for ungdom 2 

Drøfting 

    

 
 
 
Ås, 14.02.2018 

 
 

Bjørn-Erik 
Pedersen 
SLT-Koordinator 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 21 18 eller  
e-post bjorn-erik.pedersen@as.kommune.no  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
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Saker til behandling  

UR-3/18 
Filmmaraton for ungdom 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  18/00610-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/18 27.02.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom natt til 1.mai, i samarbeid med 
kinosjef og ungdomshusene i Ås.  
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner. 
 
 
 
Ås, 06.02.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Leder ungdomshusene 
Kultursjef 
Kinosjef  
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Fakta i saken: 
Filmmaraton for ungdom har blitt arrangert natt til 1.mai de tre siste årene. Alle 
gangene med et besøkstall på rundt 100 ungdommer. Arrangementet starter 19.00 
og avsluttes rundt 01.00. Målgruppe er ungdomsskole- og videregående elever. 
 
Konseptet innebærer at det vises tre filmer i løpet av en kveld. Alle filmene er av 
nyere dato. Det serveres pizza til alle etter første film. 
 
Billettpris er satt til 50 kroner per person for hele kvelden, inkludert pizza. 
 
Vurdering: 
Natt til 1.mai har tradisjonelt vært en kveld hvor mange ungdommer samles utendørs 
for å feste. Som et alternativ til dette, ble det for tre år siden arrangert filmmaraton for 
å gi ungdom muligheten til å velge noe annet denne kvelden. Med et oppmøte på 
rundt 100 ungdommer er det mye som tyder på at filmmaraton oppleves som et godt 
alternativ til fest. 
 
En av forklaringene på det gode oppmøtet er trolig den lave billettprisen. Det koster 
kun 50 kroner for tre helt nye filmer, samt at det blir servert pizza etter første film. 
Ungdomsrådets bidrag de siste årene har vært avgjørende for å holde billettprisene 
nede. Filmmaraton har nå blitt arrangert tre år på rad, og er sannsynligvis etablert 
som en god tradisjon i Ås.  
 
Tilbakemeldingene fra politiet de siste årene har vært at det er betraktelig færre 
ungdommer ute natt til 1.mai. 
 
Arrangementet lar seg ikke gjennomføre uten en viss kontroll. Det er derfor 
avgjørende at ungdomshusene stiller med noe bemanning. I tillegg deltar kinosjef og 
SLT-Koordinator. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsrådet dekker utgiftene innenfor eget budsjett. Arrangementet må sees i 
sammenheng med midlene til uorganisert ungdom som ble overført til ungdomsrådet 
høsten 2017.  
 
Alternativer: 
Ungdomsrådet støtter ikke arrangementet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Filmmaraton for ungdom har hatt god oppslutning de siste tre årene. For å sikre at 
filmmaraton også blir gjennomført i 2018 anbefaler rådmannen at ungdomsrådet 
bidrar økonomisk til arrangementet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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Drøfting 

Mulig gratisvisning av filmen «Los Bandos» 
I forbindelse med UKM har kinosjefen mulighet til å vise den nye norske barne- og 
ungdomsfilmen «Los Bandos». Fremvisningen vil i så fall være onsdag 14.mars. For 
at det skal bli en gratisforestilling vil prisen være 2500 kroner. Kinosjefen har derfor 
kommet med en forespørsel til ungdomsrådet om de ønsker å betale for filmen. 
 
Dommere til UKM 
Ungdomsrådet har fått tre plasser i dommerpanelet til UKM. Rådet velger selv hvem 
som skal være dommere. UKM arrangeres lørdag 17.mars. 
 
Samarbeid med barne- og ungdomsrådet i Ski 
Informasjon fra Viktoria.  
 
Forslag om tobakk og/eller alkoholkontroll i regi av ungdomsrådet 
Informasjon fra sekretær. 


	MØTEINNKALLING
	Ungdomsrådet

