Ås kommune

Filmmaraton for ungdom
Saksbehandler:
Bjørn-Erik Pedersen
Behandlingsrekkefølge
Ungdomsrådet

Saksnr.: 18/00610-1
Møtedato

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
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Ungdomsrådet
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Saksbehandler sender vedtaket til:
Leder ungdomshusene
Kultursjef
Kinosjef
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Ås kommune
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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