
ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2018

Rådets sammensetning:

Politisk representant: Sverre Strand Teigen (H)

Sekretær: Bjørn-Erik Pedersen (SLT-Koordinator)

Medlemmer vår 2018:

ElevrådetNordbytun ungdomsskole: Stefan Hjort-Johansen

Elevrådet på Ås ungdomsskole: Alma Tveit

Elevrådet på Ås videregående skole: Haiwei Cui

Fri plass: Daniel Martinsen

Fri plass: Othilie Gursli (nestleder)

Fri plass: Rahmo Ahmed

Fri plass: Viktoria Leinhardt(leder)

Medlemmer høst 2018:

Elevrådet Nordbytun ungdomsskole: Matz Arthur Aalerud

Elevrådet Ås ungdomsskole: Emma Furre Martinsen

Elevrådet Ås videregående: Haiwei Cui

Fri plass: Daniel Martinsen (leder)

Fri plass: Herman Sildnes

Fri plass: Viktoria Leinhardt(nestleder)

Fri plass: Ulrik Barfelt

Vara: Emil Magnus og Fredrik Kristiansen



Saker til politisk behandling i 2018: 

Møteplan for ungdomsrådet 2018 

Barnefattigdom 

Filmmaraton for ungdom 

Årsmelding ungdomsrådet 2017 

Ås kommunes reglementer – revidering 

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 

Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 

Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 

Ås kommunes årsmelding 2017 

Åsgård skole. Konsept. 

Kroer skole – Struktur og drift fra 2019 

Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 

Ny administrativ organisering av Ås kommune 

Møteplan 2019 – Ungdomsrådet 

Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen 

Spesialundervisning 

Støtte til tiltak for uorganisert ungdom 2018 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 

Valg av leder og nestleder 

 

Drøftings-, informasjons- og orienteringssaker i 2018: 

Samarbeid med andre ungdomsråd i Follo og vennskapskommuner 

Dommere til UKM 

Gratisvisning av filmen «Los Bando» 

Forslag om tobakk og/eller alkoholkontroll i regi av ungdomsrådet 

Søknad om støtte fra ungdomshuset Midtgard 

Studietur eller seminar 

Høring Kroer skole 

Seminar for ungdomsrådene i Follo 



Filmer til filmmaraton 

Alternativ plassering av Midtgard 

Sjekkliste plansaker 

Informasjon om verdensdagen for psykisk helse 

Ungdomsrådets deltakelse på kriminalitetsforebyggende seminar 

Programblad kulturhuset 

Utlysning av frie plasser ungdomsrådet 

Budsjettseminar om handlingsprogrammet 

Rapport på bruk av midler fra Midtgard 

Barn og unges kommunestyre 2018 

Julekino for ungdom 

(Ungdomsrådets egne saker uthevet) 

 

Rådets arbeid: 

Ungdomsrådet hadde 7 møter i 2017. Møtene ble avholdt på rådhuset, med unntak av møtet i juni, 

hvor saken om Kroer skole var til behandling. Her var det rundt 20 tilhørere tilstede og møtet måtte 

flyttes til Lille sal. 

Ungdomsrådet hadde i 2018 et budsjett på 112.000 kroner. En del av disse pengene dekker 

møtegodtgjørelse og servering i møtene. Ut over dette har rådet finansiert filmmaraton for ungdom, 

julekino med matservering, en gratisvisning av filmen «Los Bando» og bidratt til gjennomføring av 

felles seminar for ungdomsrådene i Follo. Ved årets slutt gjensto omtrent 18.000 kroner. Disse 

pengene ble etter verbalforslag fra kommunestyret overført til 2019.  

Etter initiativ fra ungdomsrådet i Ås og Ski ble det i juni 2018 arrangert et felles seminar for alle 

ungdomsråd i Follo. Seminaret ble avholdt på Steilene utenfor Nesodden, og temaer for dagen var 

psykisk helse, sosiale medier og rus.   

Ungdomsrådet har ellers vært svært aktive i 2018. I tillegg til normal møtevirksomhet har de 

arrangert filmmaraton for ungdom, deltatt som dommere på UKM, hatt en presentasjon i barn og 

unges kommunestyre og arrangert julekino for ungdom. Rådet har også deltatt med to medlemmer 

på kommunens budsjettseminar i juni og på medvirkningsmøte om friluftsområder i oktober. I 

september holdt også leder i ungdomsrådet et innlegg på kriminalitetsforebyggende seminar for alle 

Follo-kommunene. 

Ås ungdomsråd har en egen profil på facebook hvor de legger ut aktuelle saker og korte referater fra 

sine møter. De har også opprettet en konto på snapchat. 

 



Rådets påvirkning: 

Det er vanskelig å vite i hvor stor utstrekning ungdomsrådets uttalelser blir tatt hensyn til i det videre 

politiske arbeidet, men vi oppfatter at ungdomsrådet i stadig større grad blir involvert i viktige 

prosesser i kommunen. For 2018 gjelder dette først og fremst arbeidet med kartlegging av 

friluftsområder og kommunens gå- og sykkelstrategi.   

I sak om Åsgård skole foreslo ungdomsrådet et nytt kulepunkt: videre bruk av Midtgard, eventuell 

flytting eller rivning, utredes som egen sak. Dette punktet finner vi igjen i kommunestyrets 

behandling av saken. 

I sak om Kroer skole fikk ikke ungdomsrådet medhold i sitt forslag om å legge ned Kroer skole, men 

rådet oppfatter at de var en tydelig stemme i diskusjonen. 

I sak om leirskoletilbud for elever i Ås-skolen foreslo ungdomsrådet at kostpenger skulle dekkes av 

kommunen. Dette ble senere vedtatt av kommunestyret. 

I Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 gikk ungdomsrådet 

mot forslag om innsparing på ungdomshusene. Forslaget ble senere tatt ut av kommunestyret. 

Ungdomsrådet har også i flere år jobbet for at rådets medlemmer skal få møtegodtgjørelse basert på 

ordførers lønn. Etter revidering av kommunens reglement er dette tatt til etterretning og rådets 

medlemmer får nå møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av ordførers lønn. 

Ungdomsrådet kommer årlig med innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet og tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. Vi erfarer at flere av innspillene blir tatt med i det videre arbeidet. 

Ungdomsrådet har, som tidligere beskrevet, også et eget budsjett. Gjennom å fordele noen av disse 

pengene til ulike tiltak kan de sørge for at gode tiltak for barn og unge blir gjennomført.  

 

Bruk av midler til uorganisert ungdom 2018: 

Kommunestyret vedtok 21.06.17 (K-sak 45/17) at midler til uorganisert ungdom skulle overføres til 

ungdomsrådet, og at rådet selv skulle avgjøre hvordan pengene skulle brukes.  

I 2018 har ungdomsrådet gitt penger til følgende formål: 

Innkjøp av sparkesykler til utlån på Midtgard:     9000,- 

Støtte til Åsrevyen:        10.000,- 

Gaming-PC til utlån på Midtgard:     14.000,- 

Støtte til LAN og paintball-tur:      15.000,- 

 


