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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Det har innen fristens utløp 15.september kommet inn 1 søknad om støtte til
uorganisert ungdom. Søknaden er fra ÅsLAN og søknadsbeløpet er på totalt 26 000
kroner. Ungdomsrådet vil i sitt møte 06.10.2015 gjennomgå søknaden og komme
med en anbefaling til HOK. Protokoll fra ungdomsrådets møte vil bli forelagt i HOKmøtet 07.10.2015.
Fakta i saken:
Ås kommune har til fordeling 50 000 kroner til tiltak for uorganisert ungdom jf. K-sak
76/12. Retningslinjer for tildeling ble vedtatt i HOK-sak 3/13.
«HOK tildeler støtte til tiltak for uorganisert ungdom to ganger årlig, med fordeling av
omtrent halve støttebeløpet i hver runde. Dersom mindre eller mer enn halve potten
fordeles, justeres beløpet for tildeling i neste runde tilsvarende. Ungdomsrådet skal
være gitt anledning til å uttale seg før fordeling.»
Det ble våren 2015 tildelt 13 000 kroner jf. HOK-sak 5/15. Gjenstående beløp til
fordeling er 37 000 kroner.
Det har kommet inn 1 søknad til høstens fordeling. Søknaden kommer fra ÅsLAN, en
frivillig og ideell organisasjon som primært består av ungdom. Deres intensjon er å
gjennomføre datapartyer for ungdom i Ås. Forrige dataparty ble avholdt i august
2015 på Kroer samfunnshus og hadde 50 deltakere. De planlegger et nytt
arrangement i januar 2016.
Å gjennomføre slike datapartyer er teknisk krevende og de er derfor avhengig av
godt og oppdatert utstyr for å klare dette. En god server er ofte avgjørende for å takle
arrangementer av en slik størrelse, og de søker derfor om penger til dette.
For å sikre at arrangementet er rusfritt søker de også om penger til innkjøp av
alkotester. Dette vil trygge alle som deltar, samt deres foreldre.
En vesentlig del av et dataparty er ulike konkurranser, både for enkeltpersoner og for
lag. For å kunne gjennomføre flere konkurranser, og sørge for god premiering søker
de også om penger til dette.
Dersom søknaden innvilges vil beløpet overføres til konto disponert av styret, eller av
representant for styret i ÅsLAN. Det settes som krav at søker leverer et regnskap
med kvitteringer innen mars 2016. Penger som ikke blir brukt tilbakebetales
kommunen.
Vurdering:
Søknaden som er innkommet vurderes å tilfredsstille kriteriene for tildeling.
Økonomiske konsekvenser:
Dersom søknaden fra ÅsLAN innvilges vil det totalt ha blitt fordelt 39 000 kroner i
støtte til uorganisert ungdom i 2015. Dette innebærer at det gjenværende beløpet på
11 000 kroner tilbakeføres kommunen.
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Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at ungdomsrådets innstilling av 06.10.2015 tas til følge.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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