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Ungdomsrådet - Representanter til frie plasser

Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/00604-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 26.02.14
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Rådmannens innstilling:
1. (………………) oppnevnes som representant til Ungdomsrådet.

2. (………………) oppnevnes som representant til Ungdomsrådet.

Ås, 12.02.14

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Vedlegg:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst- og kultursjef
SLT-Koordinator
Ungdomsrådet
Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole
Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole
Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole
Ungdomshusene
Rådmann
Ordfører
Politisk sekretariat



Ås kommune

Side 2 av 3

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Kommunestyret vedtok 20.11.13 at det skulle opprettes Ungdomsråd i Ås kommune.
(K-74/13). I kulepunkt 3 heter det:

Rådet skal ha følgende sammensetning:
- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole
- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være

bosatt i Ås kommune.
- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene,

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst- og
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2
representanter.

For å rekruttere ungdommer til de frie plassene har det blitt utarbeidet en enkel
stillingsannonse. Denne har blitt distribuert til elevrådet ved skolene, den er lagt ut på
kommunens hjemmeside og den har kommet som notis i Østlandets blad og Ås avis.

Det har kommet inn 5 søknader om plass i Ungdomsrådet. En av søknadene var fra
elev ved Ås ungdomsskole og en var fra elev ved Nordbytun ungdomsskole. Rådets
sammensetning skal bestå av en representant blant elevene fra Ås ungdomsskole og
en representant blant elevene fra Nordbytun ungdomsskole. Som følge av at begge
skolene har en ledig plass til disposisjon, blir disse søkerne tildelt plass i
Ungdomsrådet. De tre øvrige søknadene kommer fra elever på Ås videregående
skole.

Før oppnevning av de frie plassene ser Ungdomsrådet slik ut:

Randi Marie Borge 17 år. Representant fra elevrådet på Ås videregående skole.
Bosatt i Ås sentrum.

Halfdan Holm 15 år. Representant fra elevrådet på Ås ungdomsskole.
Bosatt i Ås sentrum.

Maira Khawaja13 år. Representant fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole.
Bosatt på Nordby.

Sebastian Aukrust13 år. Representant blant elevene ved Nordbytun
ungdomsskole. Bosatt på Nordby.

Vegard Edvardsen 16 år. Representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.
Bosatt i Ås sentrum.
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Alternativer:
I henhold til siste ledd i kulepunkt 3 skal HOK oppnevne to representanter blant de
søkende til de frie plassene. Følgende personer har sendt inn søknad:

1. Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl 17 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i
Ås sentrum. Opptatt av politikk, kultur og idrett. Medlem av
ungdomsteatergruppa til Ås kulturskole.

2. Marianne Myrmel Bjelland 19 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i Ås
sentrum. Sitter i elevrådet og har verv i russestyret. Ønsker å bidra til mer
aktivitet for de unge i Ås.

3. Ive Berge Stemsrud 16 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i Ås
sentrum. Trener og jobber for Ås turnforening og spiller fotball i Ås IL. Er blant
annet opptatt av idrett i lokalmiljøet.

Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjørelse for representant i Ungdomsråd er for tiden 200 kroner per møte.
Med anslagsvis 8 møter i året vil dette for to representanter utgjøre en årlig utgift på
rundt 3000 kroner.

Vurdering:
Det foreligger få utvalgskriterier for hvem som bør velges til representant for
Ungdomsrådet ut over kulepunkt 3. Rådmannen understreker allikevel at det bør
tilstrebes en tilnærmet lik fordeling av kjønn, spredning i geografisk tilhørighet og
spredning i alder.

Kan vedtaket påklages?
Nei


