
 

 

Ås kommune  

  

 

14/03045-3 Side 1 av 3 

   

 

Fordeling av støtte til uorganisert ungdom 
 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/03045-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            
Ungdomsrådet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kroner …… tildeles ……… 
2. Kroner …… tildeles ……… 
3. Kroner …… tildeles ……… 

 
Ås, 05.09.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet (UR) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om midler uorganisert ungdom seek&find 2014, 2. Søknad om 
prosjektmidler til Team Experience , 3. Søknad om støtte til uorganisert ungdom 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 76/12 
HOK-sak 3/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
SLT-Koordinator 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det har innen fristens utløp 1. september kommet inn 3 søknader om støtte til 
uorganisert ungdom. Samlet utgjør søknadsbeløpet nærmere 100.000 kroner. 
Ungdomsrådet vil i sitt møte 23.09.14 gjennomgå alle søknadene og komme med en 
anbefaling til HOK om fordeling av pengene. Protokoll fra ungdomsrådets møte vil bli 
forelagt i HOK-møtet 24.09.14. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har til fordeling 50.000 kroner til tiltak for uorganisert ungdom jf. K-sak 
76/12. Retningslinjer for tildelingen ble vedtatt i HOK-sak 3/13. 
 
«HOK tildeler støtte til tiltak for uorganisert ungdom to ganger årlig, med fordeling av 
omtrent halve støttebeløpet i hver runde. Dersom mindre eller mer enn halve potten 
fordeles, justeres beløpet for tildeling i neste runde tilsvarende. Ungdomsrådet skal 
være gitt anledning til å uttale seg før fordeling.» 
 
Ungdomsrådet ble opprettet i januar 2014. Da med valgte representanter fra 
elevrådene og de to ungdomsskolene. De resterende frie plassene til ungdomsrådet 
ble vedtatt i HOK 26.02.14 (HOK-sak 10/14). Det første møtet med et fulltallig 
ungdomsråd ble derfor 01.04.14. I henhold til retningslinjene skal støtte til tiltak for 
uorganisert ungdom tildeles to ganger årlig, men på grunn av at ungdomsrådet ikke 
var fulltallig før i aprilmøtet, ble hele søknadssummen overført til høsten. 
 
Utlysningen av midlene har blitt offentliggjort via kommunens hjemmesider. I tillegg 
har utlysningsteksten blitt distribuert til skolene via elevrådene, den har blitt sendt til 
aktuelle søkere og den har blitt delt på facebook. I august hadde også ungdomsrådet 
besøk av Ås avis som skrev en liten artikkel om saken. 
 
Vurdering: 
Alle søknadene vurderes å tilfredsstille kriteriene for tildeling.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er satt av 50.000 kroner til tiltak for uorganisert ungdom. 
 
Alternativer: 
Avhengig av ungdomsrådets anbefaling vil det være flere alternative 
fordelingsnøkler; 
Et alternativ er å fordele pengene til alle søkere. Dog kan det se ut som søknad 
nummer 3 (utendørs bordtennisbord) ikke lar seg gjennomføre dersom de kun får 
innvilget deler av søknadsbeløpet.  
Et annet alternativ er å innvilge hele beløpet til søknad nummer 2 (team experience). 
Et tredje alternativ er å innvilge pengene til søknad nummer 1 (seek and find) og 
søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord), og de resterende pengene til søknad 
nummer 2 (team experience).  
Et siste alternativ kan være å innvilge penger til enten søknad nummer 1 (seek and 
find) eller søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord), og de resterende pengene til 
søknad nummer 2 (team experience). 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomsrådets innstilling av 23.09.14 tas til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


