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Støtte til tiltak for uorganisert ungdom 2018 

 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 18/02931-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene til tiltak for uorganisert ungdom brukes på følgende måte: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Ås, 13.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/17 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Mottakere av støtte  
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 21.06.16 at tilskuddsordningen «støtte til 
uorganisert ungdom» skulle avvikles (K-sak 45/17). Midlene ble overført til 
ungdomsrådet, og øremerkes tiltak og arrangementer for ungdom i Ås. Bruken av 
midlene rapporteres i ungdomsrådets årsmelding. 
 
Ungdomsrådet har tidligere i 2018 tildelt midler til gjennomføring av LAN på Midtgard, 
paintball-tur for ungdom i Ås, utlåns-PC for ungdom på Midtgard og gratis filmvisning 
av «Los Bando». Gjenstående beløp under posten «midler til uorganisert ungdom» 
er 10.000 kroner. 
 
Ungdomsrådet har offentliggjort på sin facebook-side at de ønsker søknader eller 
forslag til hvordan pengene kan brukes. Fristen er satt til 26.oktober. 
 
Vurdering: 
Ungdomsrådet står fritt til å velge hvordan midlene skal benyttes, så lenge pengene 
brukes til tiltak og/eller arrangementer for ungdom i Ås. 
 
I tillegg til midler til uorganisert ungdom, har ungdomsrådet et eget budsjett. Rådet 
kan velge å bruke hele eller deler av det gjenstående beløpet til å støtte tiltak og/eller 
arrangementer for ungdom i Ås, eller selv ta initiativ til egne arrangementer. Etter 
utbetaling av møtegodtgjørelse, gjennomføring av samling for ungdomsråd, innkjøp 
av nettbrett og utgifter til servering, har ungdomsrådet i overkant av 50.000 kroner 
igjen på sitt budsjett. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Et eventuelt mindreforbuk vil tilbakeføres til kommunen. 
 
Alternativer: 
Medlemmene i ungdomsrådet kan selv legge frem forslag til bruk av pengene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ungdomsrådet bestemmer i sitt møte 29.oktober hvorvidt, og eventuelt på hvilken 
måte pengene som er satt av til formålet skal brukes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


