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Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2021-
2022 

 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 21/02928-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret             

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 
1. 

2. 
3. 
4. 

 
Som vara oppnevnes: 

1. 
2. 

 
 
Ås, 14.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås ungdomsråd 

Elevrådet Ås ungdomsskole 
Elevrådet Nordbytun ungdomsskole 

Elevrådet Ås videregående skole  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ungdomsrådet har fra september 2021 til august 2022 fire ledige frie plasser. 
Søknadsfrist for å søke om fri plass var satt til 10.september. Det har innen 

fristens utløp kommet inn 6 søknader. 
 

Fakta i saken: 
Etableringen av ungdomsrådet ble vedtatt i K-sak 74/13, med noen endringer i 
K-sak 45/17.  

 
Rådet skal ha følgende sammensetting:  

- 1 representant med vara fra elevrådet på Ås ungdomsskole  
- 1 representant med vara fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole  

- 1 representant fra elevrådet på Ås videregående skole. Personen må være  
bosatt i Ås kommune.  
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene,  

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst og  
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. Representanter som har sittet  

ett år i ungdomsrådet, gis fortrinnsrett. HOK oppnevner blant de søkende 4 
representanter. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan HOK velge at inntil 2 av  
de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter.  

 
Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) trådte i kraft 

01.01.20. Kommuneloven § 10 b andre ledd sier: «Kommunestyret eller 
fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode 
på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 

19 år.»  
 

Dette innebærer en endring fra tidligere da HOK valgte representanter til 
ungdomsrådet. HOK kan fortsatt innstille kandidater.  
 

Representantene fra elevrådet på ungdomsskolene blir valgt i midten av 
september.  

 
Vurdering: 
Representantene som blir valgt kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet og de 

må være bosatt eller gå på ungdomsskole/videregående skole i Ås kommune. 
Det stilles krav om kjønnsbalanse og det bør etterstrebes spredning i geografisk 

tilhørighet og alder.  
 
I K-sak 45/17 ble det innført fortrinnsrett til de frie plassene for representanter 

som har sittet ett år i ungdomsrådet. Fortrinnsretten kan tolkes å gjelde for en 
representant med fast plass som har vært med i ett år. Dette gjelder for Anita 

Quki.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

Representanter i ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av 
ordførers godtgjørelse. Utgiftene dekkes av ungdomsrådets budsjett. 
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Alternativer: 
 

Anita Quki: Fortrinnsrett. 15 år og går på Nordbytun Ungdomsskole. 
«Vil gjerne fortsette å representere skolen min og fortsette å si mine meninger 
om saker i ungdomsrådet». 

 
Daniel Martinsen: 17 år og går VG2 dataelektronikk ved Ås videregående skole.  

«Jeg har vært med i ungdomsrådet siden 9.klasse, som begynner å bli en stund, 
men det viser kanskje bare at en av mine hjertesaker å styrke de unges stemme 
som gjerne drukner litt i et politisk virvar. Jeg har også et veldig stort håp om å 

styrke ungdomsrådet rolle i Ås, slik at vi faktisk stolt kan si at Ås er en kommune 
som tar de unge på alvor». 

 
Herman Sildnes: 17 år og går på Ås videregående skole.  

«Jeg tror at et ungdomsråd iblant har godt av nye medlemmer med nye tanker 
og meninger. Samtidig er det minst like viktig med erfarne medlemmer som ikke 
bare er gode representanter for barn og unge i kommunen, men også kan være 

med på å videreutvikle ungdomsrådet og gjøre det enda mer synlig. Med mine 
nå tre år som representant for barn og unge i Ås har jeg erfaringen og 

engasjementet som kreves for å gjøre nettopp dette. Jeg ønsker derfor å fortsatt 
representere barn og unge i kommunen som medlem i Ås ungdomsråd». 
 

Eunice Compaore: 17 år og skal starte andreåret på danselinja ved Ski VGS.  
«Jeg vil gjerne stille som fast representant etter å ha vært vara i to år. Jeg synes 

å sitte i UR er lærerikt og morsomt, og det er noe jeg gjerne vil fortsette med». 
 
Kristian Engh Ask: 15 år og går i 10 klasse på Nordbytun ungdomsskole. 

«Jeg har sittet i ungdomsrådet siden 2019 og vil gjerne søke igjen fordi det er 
noe annet enn en normal hverdag, pluss at ungdommene må få sagt sin mening. 

Det kan ikke bare være de voksne som bestemmer hvordan det skal være. Det 
er tross alt vi som skal fortsette å leve videre på denne planeten».   
 

Thea Werner Bronken: 15 år og går i 10C på Nordbytun ungdomsskole.  
«Jeg mener jeg har gode og sterke karakterer og jeg har lite fravær. 

Jeg ønsker å være med videre i ungdomsrådet fordi jeg ønsker og bidra til at 
barn og ungdom skal ha en trygg, samlet og fin kommune og vokse opp i. Jeg 
liker og være aktiv og bryr meg om hvordan andre har det. Mener selv jeg også 

er ganske muntlig aktiv». 
 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Det har kommet inn 6 søknader om plass i ungdomsrådet. Alle søkerne oppfyller 
kriteriene for plass. Kommunedirektøren anbefaler at fire blir tildelt fast plass og 

at to blir vararepresentanter. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


