
Ås kommune

14/00745

MØTEPROTOKOLL

Ungdomsrådet

Møtetid: 01.04.2014 kl. 15:00 –20:00
Sted: Store sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:
Sverre Strand Teigen (H), Maira Khawaja, Randi Marie Borge, Sebastian Aukrust,
Halfdan Holm, Vegard Edvardsen, Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl, Ive Berge
Stemsrud.

Forfall:
Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Bjørn-Erik Pedersen (SLT-koordinator)

Møtesekretær:
Bjørn-Erik Pedersen

Diverse merknader:
Fra 16:00 –20:00 deltok Ungdomsrådets medlemmer på workshop i forbindelse med
rullering av kommuneplan.

Møteprotokoll godkjent 03.04.2014
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Saker til behandling

UR-2/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Ungdomsrådets behandling 01.04.2014:
Ungdomsrådet foreslår følgende:
Punkt 13.8.2 siste setning endres fra «Møtegodtgjørelse i ungdomsrådet er kr 200
per møte» til «Ungdomsrådet får en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av
ordførerens godtgjørelse.»

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets vedtak 01.04.2014:
Punkt 13.8.2 siste setning endres fra «Møtegodtgjørelse i ungdomsrådet er kr 200
per møte» til «Ungdomsrådet får en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av
ordførerens godtgjørelse.»

Orientering

4/14 iPad

Medlemmene i Ungdomsrådet fikk utdelt hver sin iPad. Denne er til utlån
og skal leveres tilbake når medlemmet slutter i Ungdomsrådet.
Programmet Goodreader brukes til å lese saker. Nærmere instruksjon om
dette programmet kommer senere.

5/14 Diskusjon om roller

Ungdomsrådet diskuterte hvordan de ønsker at rådet skal organiseres. Et
sentralt spørsmål er hvorvidt de skal velge en leder eller om de skal velge
en flat struktur. Det er også en mulighet at medlemmer får et spesielt
ansvar for områder som idrett, kultur, media osv. Vi fortsetter diskusjonene
i neste møte.
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6/14 Tiltaksplaner

Ungdomsrådet er bedt om å uttale seg i forbindelse med rullering av
tiltaksplan for trafikksikkerhet og rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø
og friluftsliv. Settes opp som sak til neste møte.

7/14 Workshop kommuneplan

Ungdomsrådet deltok på kommunens workshop i forbindelse med rullering
av kommuneplanen. Dette var en workshop hvor hensikten var at
politikere og ungdom sammen skulle drøfte hvordan de ønsketat Ås
sentrum skulle utvikle seg fremover. Ungdommen ble blant annet spurt om
hvordan de bruker sentrumsområdet, hvilke områder de ikke bruker og
hva de mangler i sentrum. Workshopen ble gjennomført som
gruppeoppgaver under ledelse av ansatte og studenter ved NMBU.
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