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Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 22.01.2019
Sak 01/19 Innkalling
Innkalling ok, med følgende innspill:
- Ny kommunalsjef for undervisning, oppvekst og kultur Kent Arne Andressen er invitert til
møtet for å kunne presentere seg selv.
- I tillegg to ekstra saker på eventuelt (Celine og Sara)
- Pkt 8: Orienteringssak prosess Oppvekstplan v/ Thea utsettes til neste møte
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
Sak 02/19 Godkjenning av referat fra sist møte
Vedtak: Referat fra sist møte godkjennes.
Sak 03/19 Status fra skoler/Domino/Rockehuset
Rockehuset:
- Går bra, 20 besøkene hver gang.
- UKM trenger folk til neste arrangement. Frist påmelding 28 feb.
Domino:
- Går dårligere
- Lite besøkende
- Søkt om å ta en informasjonsrunde på skoler (Ungdomsrådsmedlemmer kan være med å gå)
- Mulig lave besøkstall kan ha noe med nylig innbrudd å gjøre

-

Flere eldre ungdom, ønsker yngre deltakere.
Jobber med mange arrangementer for å trekke inn nye medlemmer.
Ønske om at Halden kommune kan bidra til å promotere Domino via. Facebook og
hjemmeside.

Strupe:
- Skoleball 14. des
- Elevmedvirkningskurs: opplære nye elevrådsmedlemmer i 8klasse, lærere skal også kurses.
Rødsberg:
- Gjennomført ball.
- Neste elevrådsmøte onsdag 23.
Risum:
- Bra gjennomført ball
- Kongeveien skole har fått halve fotballbanen.
- Strenge regler ang. grenser.
- Ønsker å ta kontakt med rektor.
- Har hatt første elevrådsmøte etter jul.
Halden videregående skole:
- Har hatt ett møte etter jul.
- Pågående arbeid med arbeidsgrupper.
- Mange elever ønsker orientering rundt flyttingen av yrkesfaglige linjene til Saubrugs.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 04/19 Orienteringssak: Arbeidet med Nærings og sysselsettingsplanen og involvering av HUR v/
Jens Petter Berget, leder for avdeling samfunnsutvikling.
-

Jens holder foredrag. (Foredrag med statistikk sendes til Thea, Thea videresender til
medlemmene i rådet)
Sandra spør om utbygging rundt skoler i forhold til befolkningsvekst (Eks Strupe og
Brekkerød). Jens svarer; Halden jobber med å få flere folk til å bosette seg i sentrum.
Jens ønsker å invitere Halden ungdomsråd til Workshop, han kommer tilbake til det.
Workshopen vil ta utgangspunkt i ungdom, deres omgivelser og hva som mangler i Halden.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 05/19 Orienteringssak: Høringsinnspill til Rapport- Utredning av kollektivtilbudet i Østfold (se
vedlegg i innkallingen)
-

Sara leser en del av planen som omhandler Halden.
Ungdomsrådet opplever at Halden kommune mener at kollektiv transporten er dårlig men de
fraskriver seg ansvaret til å forbedre det.
I rapporten leser man at Halden kommune bremser prosessen med å bedre kollektiv
transporten. Ungdomsrådet mener at forbedret kollektiv transport er viktig for å bedre lokal
klimapolitikk, styrke folkehelse, og å gjøre bylivet mer attraktivt. Videre synes Ungdomsrådet
at sentrumsrutene fungerer, men at det må ikke glemmes at Halden kommune består av mer

enn sentrum og at det skal gis beboere, da spesielt ungdom som ikke kan kjøre selv,
muligheten til å komme seg frem og tilbake. Et tilbud Ungdomsrådet syntes er attraktivt er
Flex-bussen. Linjer som Holtet, Kornsjø, Hov og Sponvika, Aremark og Rokke-Rakkestad.
Vedtak: Høringen tas til etterretning, Thea viderefører synspunktene tilbake til kommunalavdeling
teknisk og samfunnsavdelingen, som har etterspurt innspill fra Halden Ungdomsråd.
Sak 06/19 Orienteringssak: Ungdomskonferansen i februar v/ Celine
- Konferansen gjennomføres 14 og 15 Februar.
- Ungdomsrådet er invitert.
- Ungdomsrådet utformer spørsmål til Eva Stømner etter ønske fra Eva.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning
Sak 07/19 Orienteringssak: 8. mars komitéen v/ Sara
- Sara orienter rundt komiteen og arrangementet.
- Vi er velkomne på alle møter og selve kvelden.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning
Sak 08/19. Orienteringssak: Prosess Oppvekstplan v/ Thea.
Vedtak: Orienteringen/saken utsette til neste møte i mars.
Sak 09/19 Eventuelt
- Celine: Ytrer ønske om å lage en aktivitetsmesse for barn med minoritetsbakgrunn. Påpeker
mulighet til samarbeid med frivillighetssentralen.
- Sara: Ønske om strukturplan til hvordan elevrådene i Halden skal fungere. Et skriv som kan
veilede skolene. På sikt lage et samarbeid med kommunen med plan for elevrådenes arbeid.
Vedtak: Innspillene tas til etterretning, og tas opp igjen i neste møte for evt. planlegging av arbeidet.
Tidspunkt for neste møte: onsdag 6.3. 12:00-1400, Formannskapet, Rådhuset.

