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Bruk av økonomiske midler som ungdomsrådet disponerer 2014 
 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/00604-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2014 brukes til: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Ås, 20.10.14 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad 
Rådmann  Oppvekst og kultursjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Vedlegg: Ingen 
         
 
Vedtak i saken sendes til: 
SLT-Koordinator 
Oppvekst- og kultursjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet har for 2014 til disposisjon 100.000 kroner. Av disse midlene vil opp til 
20.000 kroner bli brukt til deltakelse på årets barne- og ungdomskonferanse i 
Kongsberg. I tillegg vil rundt 15.000 kroner gå til å dekke møtegodtgjørelse for 2014. 
Ut over dette har ungdomsrådet brukt rundt 3000 kroner til servering i forbindelse 
med rådsmøtene. I sum utgjør dette i underkant av 40.000 kroner, noe som 
innebærer at ungdomsrådet har til rådighet ca.60.000 kroner for resten av 2014. 
 
Fakta i saken: 
Et eksakt budsjett for bruk av midler er vanskelig å fremlegge per dags dato. Dette 
skyldes først og fremst at konferansen i Kongsberg ikke avholdes før i slutten av 
oktober. Det er allikevel mye som tyder på at restbeløpet til disposisjon vil være 
minimum 60.000 kroner.  
 
Vurdering: 
Ungdomsrådet hadde oppstart i 2014, og det er derfor ingen saker fra tidligere år 
som kan angi hvordan restmidler har blitt brukt.  
 
At ungdomsrådet har 100.000 kroner til disposisjon tolkes som at de står fritt til å 
bruke pengene slik de selv mener det er hensiktsmessig. Forutsetningen må være at 
bruken kommer ungdomsrådet eller barn og unge i kommunen til gode. 
 
Elevrådet på ungdomsskolene og på Ås videregående skole bør få mulighet til å 
komme med innspill til bruk av midlene. Dette løses ved at ungdomsrådets 
representant i elevrådene tar dette opp som sak i forkant av møtet i ungdomsrådet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ungdomsrådet bestemmer i sitt møte i november hvordan de skal bruke de 
resterende midlene de har til disposisjon.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


