
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL - Ungdomsrådet 
 

Sted: Rakkestad kulturhus, Grupperom 2    
Dato: 10.09.2013 
Tid:            16:00 – 17:30   
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Grethe Torstensen 

Medlemmer Elise Reiten Heen, Ingeborg Bergsland, Kristoffer Sørensen, Nina 
Reinvold, Rolf Martin Glomsrud 
 

Forfall Elise Lilletorp Lien, Torstein Løkensgård 
 
Varamedlemmer 

 

 
Administrasjonen 

 
Seksjonsleder kultur Grethe Torstensen, møtesekretær Ole Harald 
Reinvold 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 7/13 - t.o.m. sak 9/13 
 

Protokoll:      Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i Ungdomsrådet.  
 

 
Merknader  
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7/13 13/1678   
 MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 21.5.2013  

 
8/13 13/1676   
 OMRÅDEREGULERINGSPLAN - BERGENHUSOMRÅDET - HØRING 

I BRUKER- OG INTERESSEUTVALG  
 

9/13 13/1677   
 OMRÅDEREGULERINGSPLAN - RAKKESTAD SENTRUM - HØRING 

I BRUKER- OG INTERESSEUTVALG  
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7/13 MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 21.5.2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Ungdomsrådet 21.5.2013 godkjennes. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Ungdomsrådets vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Ungdomsrådet 21.5.2013 godkjennes. 
 
 
 
  

8/13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN - BERGENHUSOMRÅDET - HØRING I BRUKER- 
OG INTERESSEUTVALG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Bruker- og interesseutvalgenes uttalelse til områdereguleringsplan for Bergenhusområdet 
videreformidles til Formannskapet. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 
Seksjonsleder kultur Grethe Torstensen orienterte kort om saken. 
 
Ungdomsrådet ønsket å presisere at vedrørende rundkjøring i Bergenhuskrysset støttet de 
rådmannens styringsgruppe og styringsgruppas holdning om at alternativ 2 best svarer på 
formålet med omleggingen av krysset. For øvrig støttet Ungdomsrådet de forslag og 
løsninger som er foreslått. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Formannskapet 
Bruker- og interesseutvalgenes uttalelse til områdereguleringsplan for Bergenhusområdet 
videreformidles til Formannskapet. 
 
Ungdomsrådet ønsket å presisere at vedrørende rundkjøring i Bergenhuskrysset støttet de 
rådmannens styringsgruppe og styringsgruppas holdning om at alternativ 2 best svarer på 
formålet med omleggingen av krysset. For øvrig støttet Ungdomsrådet de forslag og 
løsninger som er foreslått. 
 
 
Melding om uttalelse sendt: Formannskapet. 
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9/13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN - RAKKESTAD SENTRUM - HØRING I BRUKER- 
OG INTERESSEUTVALG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Bruker- og interesseutvalgenes uttalelse til områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum 
videreformidles til Formannskapet. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 
Seksjonsleder kultur Grethe Torstensen orienterte kort om saken. 
 
Ungdomsrådet ønsket å presisere at vedrørende omkjøringsalternativer for tungtrafikken så 
de på alternativ 2 (omkjøring via Lundskrysset) som det beste og mest realistiske 
alternativet.  
 
De synes også tanken om «Shared Space» i Storgatas nordre del virket spennende og en ide 
som burde arbeides videre med. 
 
Ungdomsrådet gjentok også viktigheten av mer lys i sentrum. Som de presiserte i møtet 
10.04.2013 ønsket Ungdomsrådet at sentrum generelt gjøres lysere og dermed tryggere hele 
døgnet. 
 
For øvrig støttet Ungdomsrådet de forslag og løsninger som er foreslått. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Formannskapet 
Bruker- og interesseutvalgenes uttalelse til områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum 
videreformidles til Formannskapet. 
 
Ungdomsrådet ønsket å presisere at vedrørende omkjøringsalternativer for tungtrafikken så 
de på alternativ 2 (omkjøring via Lundskrysset) som det beste og mest realistiske 
alternativet.  
 
De synes også tanken om «Shared Space» i Storgatas nordre del virket spennende og en ide 
som burde arbeides videre med. 
 
Ungdomsrådet gjentok også viktigheten av mer lys i sentrum. Som de presiserte i møtet 
10.04.2013 ønsket Ungdomsrådet at sentrum generelt gjøres lysere og dermed tryggere hele 
døgnet. 
 
For øvrig støttet Ungdomsrådet de forslag og løsninger som er foreslått. 
 
 
 
Melding om uttalelse sendt: Formannskapet. 
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