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� Dialogmøte 
ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 
Formål med møtet:  
Konkretisere og prioritere forslag fremkommet i hovedutvalg for oppvekst og kultur i møte 
03.06.2009. Se vedlegg Saksutredning vedrørende utarbeidelse av handlingsprogram med 
økonomiplan 2010-2013, og vedlegg 4 Oppsummering av prosess/dialog i HOK 03.06.2009. 
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Rådmannens innstilling: 
Det vises til vedlagte rapport: ”Utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 
24.06.09. 
Rådmannen anbefaler at tiltakene som er beskrevet i saksframstillingens punkt. 1-5  
følges opp. 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur får ansvaret for oppfølging av tiltakene. 
Oppfølgingen skjer gjennom kommunens ordinære rapporteringsrutiner.  
 
Rådmannen i Ås, 19.08.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 

• Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN  
2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
Vedtak : ”Ungdomspolitikken utredes og evalueres.” 
 

• Sak nr. 09/396, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 4/09 i møte11.02.09. 
Vedtak: ”Prosjektplan: Utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, tas til 
etterretning. Justeringer foreslått i møtet innarbeides i prosjektplanen. 
Se vedlegg til protokollen. ” 
 

• Sak nr. 09/398, Hovedutvalg for oppvekst og kultur,  
sak 1/09 i møte11.02.09. 
 
Vedtak: ” Saken utgår og innlemmes i sak 4/09” 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyre 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Utredning og evaluering av ungdomspolitikken, rapport datert 24.06.09 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Informasjon ligger som vedlegg i saksmappa: 

• Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2009 
• Statlig tilskudd – frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 
• Bruk av idrettshaller 
• Bruk av svømmehaller 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Ungdomshusene, v/ Ken – Børre Langås. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
 
Prosjektplanen ble vedtatt i hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 4/09, i møte 11. 
februar 2009. I kommunestyrets møte 10.12.09, ble det i tillegg til vedtak om å utrede 
og evaluere ungdomspolitikken, oversendt en tekst for vurdering i hovedututvalg for 
oppvekst og kultur: 
 
Oversendes til hovedutvalg for oppvekst og kultur: 
For å vurdere fritidstilbudet til ungdom i Ås vil kommunen engasjere en frivillig 
ressursperson som vil ta på seg å gjennomgå alle tilbud. Gjennomgangen skal 
beskrive dagens tilbud, alle former for offentlig støtte, (inkl. kommunen, statlig 
støtte, stillinger, husleie m.m.) medlemstall oppmøte, krav til egeninnsats med 
mer. Arbeidet kan gjøres i samarbeid med Frivillighetssentralen.  
 
Dette ble tatt opp i hovedutvalgets møte 11.02.09., sak 1/09 hvor det ble 

gjort følgende vedtak: 
” Saken utgår og innlemmes i sak 4/09” 

 
Det som behandles her er resultatene av selve utredningsarbeidet (rapporten). 
Det vises til prosjektbeskrivelsen som er bestillingen fra hovedutvalg for oppvekst og 
kultur. Rapporten inneholder en beskrivelse av nåværende virksomhet ved 
ungdomhusene, en kvantitativ undersøkelse blant 8. klasseelevene ved Ås- og 
Nordbytun ungdomsskoler, samtale med elevrådet ved begge ungdomsskolene, og 
tilsvarende samtaler med FAU’ene på de respektive ungdomsskolene. 
 
På bakgrunn av funnene i undersøkelsene er det laget en oppsummering i rapportens 
kapittel 1.3. Hovedfunnene fra undersøkelsene er oppsummert her. 
 
I det etterfølgende kapitlet er forslag til tiltak samlet, i følgendehovedgrupperinger: 

1. Oppfølging / organisering 
2. Image 
3. Flere arrangementer/aktiviteter 
4. Brukerdeltagelse 
5. Bedre informasjon 
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1. Oppfølging/organisering 
Klubbene har utfordringer med å få personale med god nok kompetanse. Dette 
henger sammen med at det har vært stilt lave krav til kompetanse ved ansettelse, 
samt at stillingsstørrelsene  er små.  
 
Det forelås en rokkering av  de stillingsressursene en har for å oppnå en bedre 
kontinuitet og kvalitet på tilbudene. Videre vil en se på muligheter for å samordne 
stillinger med tilsvarende arbeidområder for å oppnå bedre kvalitet og muligheter for å 
stille høyere kompetansekrav. 
I tilllegg vil en styrke komptansen hos nåværende ansatte, samt å gi et tydeligere 
ansvars- og oppgaveområde til enkelte av de ansatte. Gjennom dette vil en kunne  
styrke brukernes medbestemmelsesmulighet. 
 
2. Image  
Gjennom undersøkelser og samtaler kommer det fram at ungdomshusene sliter med 
å synliggjøre hva man driver med i virksomheten (”Image”). Dette kommer tydelig 
fram gjennom samtaler både blant ungdommer og voksne. 
Det er skissert mange veier som kan gås for å bedre dette forholdet, både gjennom 
aktiv bruk av forskjellige informasjonskanaler og i større grad  benytte 
ungdomslokalene som en samarbeidsarena. 
 
3. Flere arrangementer/aktiviteter 
Det foreslås å satse på flere aktiviteter og samarbeid. I de fleste  tilfeller kan dette 
skje innen de rammer en har i dag,  - i andre tilfeller vil det bety engangsnvesteringer. 
I de tilfeller forslagene har budsjettmessige konsekvenser, vil en komme tilbake til 
dette. 
 
4. Brukerdeltagelse 
Når det gjelder styrking av brukerdeltagelsen viser vi til pkt. 1. 
Det er viktig å merke seg at om en skal få reell deltagelse fra ungdommens side 
krever dette ressursmessig satsning. Ungdom har i liten grad erfaring  fra 
medbestemmelse i andre sammenhenger. 
 
5. Bedre informasjon 
Under punkt 2 ser vi at ungdomshusene sliter med å formidle hva man driver med i 
virksomheten, samt at potensielle brukere ikke kjenner til åpningstider og aktivitet. 
Det må være forutsigbare åpningstider, samt at en må bruke et mangfold av  kanaler 
for å nå fram til ungdommene. 
 
 
Vurdering av saken: 
Ungdomshusene er Ås kommunes eneste kommunale fritidstilbud til ungdom. 
Gjennom disse tilbudene kan kommunen påvirke ungdommens fritid ved å stille krav 
til hvilket innhold og aktivitet. Ungdomshusene er en viktig kanal for å få kjennskap til 
hva som ”rører seg” i ungdomsmiljøet. De fleste tilbud til målgruppa  for øvrig ligger 
utenfor kommunens styringsmulighet. Det er først og fremst gjennom 
ungdomshusene at kommunen kan holde seg oppdatert om ungdom og deres fritid.  
 
Ungdomshusene har ikke lykkes med å nå fram til store deler av ungdomsgruppa 
med sitt tilbud, noe rapporten også viser. Denne rapporten peker på de utfordringer 
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en har, samtidig viser den til forskjellige virkemidler som kan brukes for at tilbudet 
skal nå fram til en større andel av ungdomsgruppa. Om en velger å følge helt eller 
delvis de anbefalinger som rapporten gir,  burde det være grunnlag for å gi tilbud til et 
større antall ungdommer gjennom ungdomshusene. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
De fleste tiltakene som er beskrevet i rapporten krever målrettet og langsiktig  arbeid 
for å kunne virke. Dette krever at klubbene får mulighet til å forsøke ut sine forslag 
gjennom en lengre periode, noe som igjen vil kreve forutsigbare rammer. Rådmannen 
anbefaler at tiltakene beskrevet i hovedgrupperingene, punktene 1-5,  
i saksframstillingen gjennomføres i tett samarbeid med oppvekst- og kultursjefen.   
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