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eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 21 18 eller
959 39 699 eller e-post bjorn-erik.pedersen@as.kommune.no
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.

Informasjon

Presentasjon av nye medlemmer.
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Saker til behandling

UR-11/15
Støtte til uorganisert ungdom - høsten 2015
Saksbehandler:
Bjørn-Erik Pedersen
Behandlingsrekkefølge
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
11/15
37/15

15/02979-1
Møtedato
06.10.2015
07.10.2015

Rådmannens innstilling:
1. Kroner 26 000 tildeles ÅsLAN til innkjøp av alkotester, server og premier.
Ås, 22.09.2015
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet (UR)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Vedlegg:
søknad-til-ungdomsråd.docx
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
K-sak 76/12
HOK-sak 3/13
Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst og kultursjef
SLT-Koordinator
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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:
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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.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at ungdomsrådets innstilling av 06.10.2015 tas til følge.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

Vedlegg til sak
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UR-12/15
Deltakelse på barne- og ungdomskonferanse
Saksbehandler:
Bjørn-Erik Pedersen
Behandlingsrekkefølge
1 Ungdomsrådet

Saksnr.:
12/15

15/02986-1
Møtedato
06.10.2015

Rådmannens innstilling:
1. Ungdomsrådet deltar på årets barne- og ungdomskonferanse
2. Det settes av inntil 25 000 kroner til formålet
Ås, 22.09.2015
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Ungdomsrådet
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Vedlegg:
Vedtak i saken sendes til:
SLT-koordinator
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Barne- ungdoms og familiedirektoratet arrangerer hvert år en barne- og
ungdomskonferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med Radøy kommune
som i fjor ble kåret til årets barne- og ungdomskommune. Datoen for årets
konferanse er 2-3.november og den avholdes i Bergen. Temaet for årets konferanse
er utenforskap, livsmestring og deltakelse. Det vil være plenumsforedrag og
parallellseminar begge dager. Foredragsholdere er blant annet: Solveig Horne
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister), Yahya Hassan (dansk
ungdomspolitiker og poet), Linnea Myhre (forfatter), Samuel Massie (forfatter) og
Fatima Almanea (blogger). Et av parallellseminar har temaet; et aktivt ungdomsråd.
Vurdering:
Program og innhold på konferansen vurderes å være tilrettelagt for ungdom, og for
ungdomsråd spesielt.
Økonomiske konsekvenser:
Ungdomsrådet har for 2015 et budsjett på 100 000 kroner. Rundt 15 000 kroner har
blitt fordelt til ulike tiltak. I tillegg vil noe gå til møtegodtgjørelser og bevertning. Dette
innebærer at ungdomsrådet har i overkant av 70 000 kroner til disposisjon.
En deltakelse på konferansen vil koste rundt 3500 kroner per person.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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UR-13/15
Bruk av økonomiske midler som ungdomsrådet disponererrestbeløp
Saksbehandler:
Bjørn-Erik Pedersen
Behandlingsrekkefølge
1 Ungdomsrådet

Saksnr.:
13/15

15/02987-1
Møtedato
06.10.2015

Rådmannens innstilling:
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2015 fordeles som følger:
1.
2.
3.
Ås, 23.09.2015
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Ungdomsrådet
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
UR-10/14
Vedtak i saken sendes til:
SLT-Koordinator
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Ungdomsrådet har til disposisjon 100 000 kroner inneværende år. Av disse pengene
går rundt 15 000 kroner til møtegodtgjørelse og andre utgifter i forbindelse med
møter. Ungdomsrådet har i løpet av året fordelt midler til tre tiltak. Samlet utgift til
disse tiltakene er på 13 000 kroner. Dersom ungdomsrådet velger å delta på barneog ungdomskonferansen vil disse utgiftene komme i tillegg.
Dette innebærer at ungdomsrådet disponerer minimum 50 000 for resten av året.
Ungdomsrådet valgte i ekstraordinært møte i desember 2014 å fordele de resterende
pengene til ulike tiltak jf. UR-sak 10/14.
Alternativer:
Medlemmene legger selv frem forslag til hvordan pengene skal brukes.
Et eventuelt mindreforbruk vil tilbakeføres til kommunen.
Konklusjon med begrunnelse:
Ungdomsrådet bestemmer i sitt møte 6.oktober hvorvidt, og eventuelt på hvilken
måte de resterende pengene de har til disposisjon skal brukes.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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