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Nes Kommune

Barn- og unges kommunestyre

Deres ref.

Vår ref.
12/00055-72

Dato
18.02.2019

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte
Dere innkalles til møte torsdag 14. mars kl. 18.00 i kommunehuset, 1. etasje – veslesalen.
Saker:
01/19 Tildeling av tiltaksmidler – 1. halvår 2019.
Det er kr 15.000 til fordeling til aktiviteter/prosjekter/kjøp av utstyr. Søknader må
være tjenesteleder kultur i hende senest onsdag 13. mars. Søknader sendes til: Nes
kommune, kommunehuset v/kulturenheten, 3540 Nesbyen eller til e-post:
tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no
NB! Tiltaksmidler må brukes i 2019.
02/19 Bizzymidler 2019 – hva skal pengene brukes til?
Nes kommune får inntil kr 20.000 av Buskerud fylke i 2019 gjennom ordningen Bizzy.
Bizzy skal stimulere til ungdomsaktiviteter-/arrangement. Her kan man f.eks.
finansiere gratis film på Nes kino for ungdom en gang pr. måned,
ungdomsarrangement under Festspillene i Nesbyen, rockekonsert på Sollys. Kom
med forslag til hva pengene skal brukes til!
03/19 Logo for BUK.
Halvor Einar Merødningen legger frem nytt forslag. Dette skal være en
videreutvikling av logo-forslag med «to personer» som ble vurdert på forrige BUKmøte.
04/19 Gjennomgang av protokoller fra Oppvekst-, skole- og kulturutvalget og
kommunestyret.
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05/19 Skolehelsetjenesten.
Hallingdal ungdomsråd ber om en vurdering av dagens skolehelsetjeneste. Fungerer
den godt nok på deres skole? Hva kan eventuelt bli bedre? Har dere muligheten til å
påvirke skolehelsetjenesten?
06/19 Eventuelt.

Tor-Even Lysfjord
Tjenesteleder kultur
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, kommunalsjef oppvekst og kultur, Nes
ungdomsskole og Nes barneskole.
Lag/foreninger for barn/unge får tilsendt egen informasjon om tildeling av tiltaksmidler 1.
halvår 2019.

Medlemmer i barn- og unges kommunestyre 2018 – 2019:
Marit Nordhagen
Kaja Martine Sandvik
Otylia Maria Kajda
Ammar Alhamdo
Sander Blyverket
Aksel Lilleløkken Sandanbråten
Halvor Einar Merødningen
Vilde Rolland Johansen
Sjur Lien Sagabråten

