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Ås, 17.02.2014 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64962118eller
e-post Slt-koordinator@as.kommune.nov/Bjørn-Erik Pedersen
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon.
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Saker til behandling

UR-1/14
Møteplan 2014 - Ungdomsrådet

Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/00696-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ungdomsrådet 1/14 25.02.2014

Rådmannens innstilling:
Møteplan for Ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur.

Møteplan 2014

Ungdomsrådet

Møtested: Ås kulturhus, Store salong

Møtetid: 15.00

Uke Dag/Dato

9 Tirsdag 25.januar

14 Tirsdag 1.april

19 Tirsdag 6.mai

23 Tirsdag 3.juni

34 Tirsdag 19.august

39 Tirsdag 23.september

45 Tirsdag 4.november

Ås, 14.02.2014

Ellen Benestad

Oppvekst og kultursjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Ungdomsrådet

Vedtak i saken sendes til:
Publiseres på kommunens hjemmeside
Ungdomsrådet
Rådmannens ledergruppe
Politisk sekretariat

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 ble vedtatt i K-sak 69/13
09.10.2013. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg,
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt
møtestruktur. Alle møtene er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager.

Møtelokaler:
Møter i ungdomsrådet 2014 er foreslått holdt i Ås kulturhus, Store salong. Det bør
allikevel vurderes om enkelte møter skal avholdes på Nordby slik at reisebelastning
blir tilnærmet likt fordelt på medlemmene. Dette kan også sørge for økt tilgjengelighet
for ungdom og befolkning på Nordby for øvrig.
Lokaler som også kan brukes utenom kulturhuset er møterom ved skoler,
barnehager, sykehjem og andre administrasjonsbygg. Det er viktig at det er fokus på
universell utforming og plass for publikum når man velger møtested.

Vurdering:
Rådmannen ber om at eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede holder
sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle orienteringer fra
administrasjonen kan holdes felles for rådene. Det samme vil trolig gjelde for
ungdomsrådet. Rådene har som regel de samme sakene til behandling. Det er
krevende både økonomisk og tidsmessig for administrasjonen å møte på kveldstid, jf.
den utfordrende økonomiske situasjonen beskrevet i Handlingsprogram med
økonomiplan 2014-2017 rådmannens forslag.
Alle råd- og utvalgsmøter skal etter systemet holdes etter gruppemøtene mandag,
slik at politikerne kan ta med seg gruppenes synspunkter inn i utvalgsmøtene.

Møteplan for ungdomsrådet er satt opp i samsvar med kommunestyrets møtestruktur
og vedtak. Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det
settes opp ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når
ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.1.2
andre avsnitt og 10.2.2.2.
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Konklusjon med begrunnelse:
Møteplan for ungdomsrådet 2014 er satt opp iht. kommunestyrets vedtatte
møtestruktur. Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas.

Kan vedtaket påklages? Nei

Ikrafttredelse av vedtaket: 2014
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