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Bruk av økonomiske midler som ungdomsrådet disponerer - ny 
fordeling 
 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/04218-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet 11.12.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2014 fordeles som følger: 
1. 
2. 
3. 
 
Ås, 10.12.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
UR-8/14 
 
Vedtak i saken sendes til: 
SLT-Koordinator 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet har for 2014 til disposisjon 100.000 kroner. Rundt 40.000 kroner er 
brukt for å dekke deltakelse på barne- og ungdomskonferanse på Kongsberg, 
møtegodtgjørelse for 2014 og utgifter til servering i møter. De resterende 60.000 ble 
fordelt i ungdomsrådets møte 4.november (UR-7/14). Kulepunkt 1-4 er fordelt som 
beskrevet. Kulepunkt 5-7 derimot er ikke fordelt, noe som utgjør 35.000 kroner. 
Ungdomsrådet bør derfor fordele disse pengene på nytt. 
 
Fakta i saken: 
I sitt møte 4.november fordelte ungdomsrådet resterende midler for 2014. Det viser 
seg i etterkant av fordelingen at noen av forslagene til fordeling ikke lar seg 
gjennomføre i 2014. Det er derfor nødvendig med en ny behandling av saken dersom 
disse pengene skal fordeles i 2014.  
 
Kulepunkt 5; Opprette «ung i Ås» hjemmeside (10.000 kr). Ås kommune ønsker ikke 
at det skal opprettes frittstående hjemmesider. De har erfaring med at dette er 
hjemmesider som er vanskelig å holde oppdatert, og som ofte blir utdaterte med en 
gang «hjemmeside-eier» mister interessen eller slutter. Ås kommune er i gang med 
en oppgradering av sin egen hjemmeside, og ønsker heller at denne type 
informasjon skal inkluderes i dette arbeidet. På den måten vil man sikre at 
informasjon alltid er oppdatert. 
 
Kulepunkt 6; Hente inn foredragsholder til elevene på ungdomsskolene og på Ås 
videregående (20.000 kr). Det har vist seg krevende å gjennomføre dette tiltaket så 
sent på året. Skolehverdagen er travel, med mange tentamener, og det har vært 
vanskelig å finne foredragsholder. Et slikt tiltak krever også et samarbeid med skole 
og elever for å finne «riktig» tema, noe som fordrer litt bedre tid. 
Tilbakemeldingen er allikevel at dette er et godt initiativ. Ungdomsrådet bør derfor 
vurdere tiltaket på nytt neste år, dog noe tidligere på året. 
 
Kulepunkt 7; Vurdere ekstra støtte til tiltak som foreslås i barn og unges 
kommunestyre (5000 kr). Møtet ble avholdt 4.desember. Årets fordeling ga en 
forholdsvis lik sum til alle skoler.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ungdomsrådet bestemmer i ekstraordinært møte 11.desember hvordan de skal 
bruke de resterende midlene de har til disposisjon. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


