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Barn- og unges kommunestyre - protokoll fra møte 14. mars 2019 

Tilstede: Marit Nordhagen, Otylia Maria Kajda, Ammar Alhamdo, Sander Blyverket, Aksel 
Lilleløkken Sandanbråten, Halvor Einar Merødningen, Vilde Rolland Johansen, Sjur lien 
Sagabråten. 

Fraværende: Kaja Martine Sandvik. 

Saker: 
01/19 Tildeling av tiltaksmidler - 1. halvår 2019. 

Det var en søker: Elevrådet ved Nes ungdomsskole. 

Vedtak: Elevrådet ved Nes ungdomsskole tildeles kr 3.500 til innkjøp av fotballer, 
basketballer, volleyballer og annet utstyr. 

02/19 Bizzymidler 2019 - hva skal pengene brukes til? 
Nes kommune får i 2019 kr 15.000 fra Buskerud fylkeskommune gjennom ordningen 
Bizzy. Bizzy er en ordning for ungdom (aldersgruppen 13 - 21 år) i Buskerud. 
Ungdommene får redusert pris på en del utvalgte arrangement og disse 
arrangementene gjøres kjent gjennom app'en Bizzy. 
Hvilke arrangementet som skal ha redusert pris kan kommunen bestemme selv. 

Vedtak: 
På Nes kino: På utvalgte filmer egnet for ungdom får denne aldresgruppen (f.o.m. 13 
år-t.o.m. 21 år) 30% rabatt på billett hvis de viser Bizzy app'en (i mobiltlf.) ved 
billettkjøp. Rabatt bør gis for 2-3 filmer pr. måned. Rabattordningen opphører når 
rabatt tilsvarende kr 15.000 er gitt. Dette gjelder for 2019. 
Filmer med rabatt annonseres i Bizzy app'en, www.hallingbillett.no, filmark for Nes 
kino og Hallingdølen. All annonsering merkes med «Bizzv», 
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Høsten 2019 skal BUK vurdere om eventuelle Bizzymidler i 2020 skal benyttes til 
ungdomsarrangement under Festspillene i Nesbyen 2020 eller for å gi rabatt på 
billettpris for de som 21 år eller yngre under samme arrangement. 

03/19 Logo for BUK. 
Vedtak: BUK velger denne logoen: 
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Logoen skal brukes på BUK sin facebookside, møteinnkalling, protokoll og ellers i alle 
saker (logo på papir og i elektronisk kommunikasjon) hvor BUK har sterk 
medvirkning. 
Skaper av logo'en, Synne Marie Bangsund, får utbetalt kr 400. 

04/19 Gjennomgang av protokoller fra Oppvekst-, skole og kulturutvalget. 

Kommentar til kommunestyresak 4/19, saksnummer 1919/00200 Eventuelt 
navnebytte for Nes kommune: 
BUK vil ikke ha navnebytte. Kommunen bør hete Nes (i Hallingdal). 

For øvrig ingen kommentarer til protokoller. 

05/19 Skolehelsetjeneste. 

Hallingdal ungdomsråd ber om en vurdering av dagens skolehelsetjeneste, både i 
grunnskolen og i videregående skole. 

Kommentar fra BUK: 
Videregående skole. Helsesykepleier er for sjelden på skolen. Denne må få flere 
faste dager. 
Grunnskolen. Dagens ordning er tilfredsstillende. 

06/19 Eventuelt. 
Det var ingen saker under «Eventuelt». 

Underskrift leder: 

Ob/,ta ,H ~de!, 
Otylia M. Kajda 

underskrift nev/ 
~ 

Halvor Einar Merødningen 



Referent: Tor-Even Lysfjord, tjenesteleder kultur 
Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, grunnskolene v/rektor, elevrådskontaktene ved 
barneskole og ungdomsskolen, kommunalsjef oppvekst og kultur. 


