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PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ungdomsrådet Ås rådhus, Lille sal  07.06.2007 
 (Kulturhuset)  
FRA SAKSNR:  4/07 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 4/07 TIL KL: 18:15 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Wendy Ulseth, Emelie U. Johansen, Martin Lehmann 
 
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole:  
Ås ungdomsskole: Hans Henrik Teigland Holck, Guro Amundsen (til 17.30) 
Ås videregående skole: Monika Mielnik, Øyvind Langdalen 
 
Møtende varamedlemmer:  
Vara var innkalt, men ingen kunne møte.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ordfører Johan Alnes (til 17.00), rådmann Per A. Kierulf (til 17.00), fagkonsulent Arne 
Hågensen (til 17.00), avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug, seksjonsleder Arne-Rino Bergli 
(til 16.30), enhetsleder Hanne Dølheim 
 
Diverse merknader:  
Orienteringer: 

• Ås kulturhus – fremdriftsplan v/Arne Hågensen 
• Ås stadion – bruk og reguleringsplan v/Arne-Rino Bergli og Greta Elin Løkhaug 
• Plan for utearealene Ås sentrum v/Greta Elin Løkhaug 
• Breivoll v/Greta Elin Løkhaug 
• Kommuneplan notat fra Solveig Viste.  

 
 
Godkjent 11.06.07 av: Leder Øyvind Langdalen og nestleder Hans Henrik Teigland Holck 
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
4/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 

PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET 22.03.07: 
Det var ingen kommentarer til protokollen. 

 
ORIENTERINGER I UNGODMSRÅDETS MØTE 07.06.07: 

• Ås kulturhus – fremdriftsplan v/Arne Hågensen 
o Arne Hågensen orienterte om arbeidet til den etablerte prosjektgruppen 

som ledes av Arne Hågensen. Prosjektgruppen legger frem en politisk sak 
som legges frem for Ungdomsrådet innen oktober 2007. Hågensen kunne 
fortelle at ”det inngås forhandlinger med Thalia teater. Det blir vanskelig å 
kombinere film og teater. Prioriteringer avklares fort.  
Kinovestibylen kommer ikke inn i saken nå. Kafé må vi komme tilbake til. 
Fremtidig bruk av kulturhuset avklares politisk senere”.   

• Ås stadion – bruk og reguleringsplan v/Arne-Rino Bergli og Greta Elin Løkhaug 
o Gjennomgang av ”Utskrift av møtebok”, sak 06/1270 Reguleringsplan for 

Ås stadion. Saken vedlegges protokollen. Det kom frem av orienteringen 
at Ås kommune har problemer med hærverk i og rundt anlegget. Appell 
fra kommunen er at det ikke skal gjøres hærverk. Kommunen har søkt om 
spillemidler, men har foreløpig fått avslag. Hvis kommunen får 
spillemidler i år, blir bygging satt i gang i år.  

• Plan for utearealene Ås sentrum v/Greta Elin Løkhaug 
o Løkhaug gikk gjennom prosjekt ”Plan for utearealene i Ås sentrum” og 

kunne fortelle at: 
� ”Ungdomsrådet er en del av ressursgruppen i prosjektet”.  
� Ungdomsrådet kom med følgende innspill til planen:  

• Kan utescenen brukes til andre ting, når den ikke er i bruk?  
• Veien foran Ås hotell/Ås blomster gjøres finere? Adkomst til Ås 

fra toget. Området kan gjøres mer innbydende. 
Parkeringsplassene langs veien skal tas bort.  

• Forslag til brukerundersøkelse gjennomgått. Sendes ut til 
Ungdomsrådet senere.  

• Greta spurte rådet om en sandvolleyballbane. Aktivitetsområde 
for yngre mennesker.  

• Basketballnett inne i scenen? 
• Belysning i trærne / belysning ved fontenen. Hyggelig med 

vannet.  
• Breivoll v/Greta Elin Løkhaug 

� Løkhaug presenterte plan for Breivoll.  
� Ungdomsrådet kom med følgende innspill:  

• Gården bør fortsette å være i kommunalt eie.     
 
 
  



Side 3 av 4 

 
Eventuelt:  
1) Sommerkonserten:  

- Konserten avlyses i år. Tas opp med nytt ungdomsråd til høsten.  
 
2) Evaluering av Ungdomsrådet:  

Det utarbeides en evaluering / rapport om Ungdomsrådets arbeid det første året. 
Rapporten/evalueringen gjøres av Hanne Dølheim. Øyvind Langdalen godkjenner 
rapporten før den går til kommunestyret.  
Momenter til rapporten:  
• Nok møter.  
• Hvis Ungdomsrådet skal ha arrangementer som for eksempel konsert, må arbeidet 

starte tidlig nok.   
• Rådet synes de har fått god innsikt i noen saker og er fornøyd med hvordan sakene 

legges frem av Ås kommune. Bra at sakene presenteres av saksbehandlere og at ikke 
alle papirer sendes ut.  

• Det er bra at påminnelser til møter sendes på mobil samme dag eller dagen før.  
• Rådet har satt noen saker på dagsorden selv, saker som har blitt fulgt opp videre i rådet 

og noen av sakene har kommet fra kommunen til rådet.  
• Passe antall saker. 
• Rådet kunne muligens vært noe flinkere til å sette dagsorden selv.  
• Valg av nytt ungdomsråd:  
- Rådet kommer sent i gang på høsten. Muligens trenger man å velge noen 

representanter før sommerferien.  
- Hanne Dølheim tar kontakt med elevrådsleder på Ås videregående skole: Elida Skøien,  

Tlf: 95203785, for å gjøre en evt. avtale før sommeren.  
- Guro melder som sak til elevrådet at det velges en ny representant istedenfor Hans 

Henrik Teigeland Holck på Ås ungdomsskole.  
- Hans Henrik Teigeland Holck ønsker å fortsette. Har søkt seg til Ås videregående 

skole. 
- Hanne Dølheim tar kontakt med Nordbyrepresentantene for å få saken opp i elevrådet 

der også. 
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Utv.sak nr. 4/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019. 
 
Ungdomsrådets behandling 07.06.2007: 
Kommuneplanen var delt ut før møtet og Ungdomsrådet fikk notat fra Solveig Viste lagt frem 
under behandlingen av saken.  
 
Ungdomsrådet har ingen ytterligere kommentarer til kommuneplanen.  
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Ungdomsrådets uttalelse 07.06.2007: 
Ungdomsrådet har ingen ytterligere kommentarer til kommuneplanen.  
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019 
 
 


