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1 Ungdomsrådet 5/18 24.04.2018 
10 Kommunestyret   
2 Eldrerådet 4/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4/18 24.04.2018 
4 Plan- og byggekomiteen 8/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 7/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 4/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 
 

  
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel 
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17: 
 
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 
-1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i 
Ås kommune. 
-4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, uorganisert 
ungdom og/eller andre (frie plasser). 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 
blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er mer enn 4 
søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være 
vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis 
fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste 
medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets 
kontaktledning til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets korrigering ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 25. april 2018 
 
Bjørn-Erik Pedersen 
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