ÅRSMELDING
UNGDOMSRÅDET
2020
Rådetssammensetning:
Sekretær:

Bjørn-ErikPedersen(SLT-Koordinator)

Medlemmer vår 2020:
ElevrådetNordbytun ungdomsskole:

TheaWerner Bronken

Elevrådetpå Ås ungdomsskole:
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Fri plass:

Aurora Skåre

Fri plass:

TheaWerner Bronken(nestleder)

Fri plass:

DanielMartinsen

Vara:

EuniceCompaoreog HermanSildnes

Saker til politisk behandling i 2020:
Møteplan for ungdomsrådet 2020
Arbeidsprogram for ungdomsrådet 2020
Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole
Åsgård skole – konsept
Folkehelseoversikt 2020-2023
Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg
Orientering – vurdering av nærskoleprinsippet og endrede skolegrenser
Innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO
Filmmaraton for ungdom 2020
Årsmelding 2019
Rådhusparken – plan for gjennomføring av tiltak
Innhold og møtehyppighet i skolenes samarbeidsutvalg
Endring av skolekretsgrenser
Revidering av forskrift om skolekretsgrenser
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2020 – 2024
Tilleggssak – vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
Kantinetilbud på ungdomsskolene
Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås
Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet
Ås kommunes handlingsprogram
(Ungdomsrådets egne saker uthevet)

Drøftings-, informasjons- og orienteringssaker i 2020:
Initiativ til samling for ungdomsråd
Helhetlig plan for barn og unge
Ungdomsparlamentet
Bruk av Ekornskogen
Innspill til innbyggertorg

Ungdoms opplevelse av pandemien
Filmmaraton
SMIL-møteplasser
Dommere til UKM
Søknad om støtte fra ungdomshuset Midtgard
Søknad om støtte fra Røde kors
Søknad om støtte fra Åsrevyen
(Ungdomsrådets egne saker uthevet)

Rådets arbeid:
Ungdomsrådets arbeid har i 2020 vært sterkt preget av pandemien. Normale aktiviteter har blitt satt
på vent, og mye av møtevirksomheten har foregått digitalt på teams. Rådet hadde 8 møter i 2020.
Ungdomsrådet deltar normalt på flere konferanser og seminarer i løpet av et år, men det meste har
blitt avlyst i denne perioden. De har også planlagt filmmaraton og julekino for ungdom, men dette
har ikke latt seg gjennomføre.
Ås ungdomsråd har allikevel deltatt på en viktig begivenhet i 2020. Ungdomsparlamentet er et
arrangement i regi av stiftelsen Fundatum, finansiert av Sparebankstiftelsen. Fundatum er en liten
ideell stiftelse som jobber målrettet med ungdom, ledelse og utvikling av engasjement og demokrati.
I februar 2020 fikk ungdomsrådet en invitasjon til å delta på Ungdomsparlamentet, hvor vi kunne
sende to stykker. Daniel og Herman representerte Ås der.
Årets parlament er første som noen gang er gjennomført i Norge. Arbeidet i parlamentet besto av
arbeid med resolusjon-skriving i komiteer, en parlaments-dag med debatter og vedtak, overlevering
av resolusjonene til Stortingspresidenten (som Daniel deltok på), samt et ledelseskurs på Eidsvoll
som både Daniel og Herman ble plukket ut til. I tillegg til arbeidet med resolusjonene som Stortinget
har brukt i aktuelle saker i etterkant, så har deltagende ungdomsråd kunne søke om prosjektmidler
knyttet til vedtakene fra Parlamentsdagen. Dette har Ås Ungdomsråd gjort, og fått innvilget penger
til to prosjekter som vil bli gjennomført i 2021.
Ungdomsrådet hadde i 2020 et budsjett på 112.000 kroner. En del av disse pengene dekker
møtegodtgjørelse og servering i møtene. På grunn av litt lavere aktivitet hadde rådet et overskudd
ved årets slutt.
Ås ungdomsråd har en egen profil på facebook hvor de legger ut aktuelle saker og korte referater fra
sine møter. De har også egen konto på snapchat og på instagram. Det har vært mindre aktivitet på
disse plattformene i 2020.

Rådets påvirkning:
Det er vanskelig å vite i hvor stor utstrekning ungdomsrådets uttalelser blir tatt hensyn til i det videre
politiske arbeidet, men vi oppfatter at ungdomsrådet i stadig større grad blir involvert i viktige
prosesser i kommunen, både gjennom politiske saker og som høringspart i mange ulike
sammenhenger. I 2020 har de blant annet vært med på drøftingsmøte om møteplasser i Ås, kommet
med innspill til den nye kinofoajeen og deltatt på AlleMed-møte. Deltakelse i ungdomsparlamentet
har selvfølgelig også vært en viktig arena for påvirkning.
En representant fra rådet fikk også talerett i kommunestyret for å snakke om Åsgård skole i
forbindelse med forslag om å utsette bygging av ny skole.

Bruk av midler til uorganisert ungdom 2020:
Kommunestyret vedtok 21.06.17 (K-sak 45/17) at midler til uorganisert ungdom skulle overføres til
ungdomsrådet, og at rådet selv skulle avgjøre hvordan pengene skulle brukes. Rådet har gitt penger
til følgende formål:
Støtte til Åsrevyen:

10.000,-

Støtte til LAN og paintball-tur Midtgard:

15.000,-

Støtte til Røde kors «sommerkompis»

6300,-

