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Saker til behandling  

UR-2/19 
Filmmaraton for ungdom 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom tirsdag 30.april, i samarbeid 
med kinosjefen og ungdomshusene i Ås. 
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.03.2019: 
Etter innspill fra kinosjefen foreslo ungdomsrådet et nytt punkt 3: 
3. Det åpnes for at ungdom fra Vestby og Frogn også kan delta på filmmaraton. I 
tillegg inviteres 7.trinn fra barneskolene i Ås kommune. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.03.2019: 
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom tirsdag 30.april, i samarbeid 
med kinosjefen og ungdomshusene i Ås. 
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner. 
3. Det åpnes for at ungdom fra Vestby og Frogn også kan delta på filmmaraton. I 
tillegg inviteres 7.trinn fra barneskolene i Ås kommune. 
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UR-3/19 
Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 
 
Rådmannens innstilling: 

 Det innføres, som et forsøksprosjekt skoleåret 2019/20, karakterfri vurdering 
på 8. trinn i fagene norsk og naturfag. Terminkarakterene i disse fagene skal 
fortsatt gis.  

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.03.2019: 
Ulrik Barfelt foreslo alternativt kulepunkt 1: 

 Det innføres, som et prøveprosjekt på 8.trinn skoleåret 2019/20, en ordning 
med tilbakemelding før karakter gis. Eleven skal få en skriftlig tilbakemelding 
som tydelig beskriver hva som er bra og hva som eventuelt skal til for å gjøre 
det bedre. Karakteren gis deretter ved skoledagens slutt, fortrinnsvis digitalt. 
Ordningen bør gjelde i alle fag. 

 
Votering: 
Alternativt kulepunkt 1 ble tiltrådt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Ungdomsrådets innstilling 04.03.2019: 

 Det innføres, som et prøveprosjekt på 8.trinn skoleåret 2019/20, en ordning 
med tilbakemelding før karakter gis. Eleven skal få en skriftlig tilbakemelding 
som tydelig beskriver hva som er bra og hva som eventuelt skal til for å gjøre 
det bedre. Karakteren gis deretter ved skoledagens slutt, fortrinnsvis digitalt. 
Ordningen bør gjelde i alle fag. 

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
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UR-4/19 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

  
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.03.2019: 
Ungdomsrådet hadde to innspill til planen: 

 Utbedring av stupebrett på Breivoll 

 Gode digitale kart over turveier i Ås kommune 
 
Votering: 
Innspillene ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

 Utbedring av stupebrett på Breivoll 

 Gode digitale kart over turveier i Ås kommune 
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UR-5/19 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

  
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.03.2019: 
Ungdomsrådet hadde to innspill til planen: 

 Revhaugkrysset utbedres for å sikre trygg ferdsel for fotgjengere og syklister 

 Det bør vurderes å fjerne noen fartsdumper i Askeveien 
 
Votering: 
Innspillene ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

 Revhaugkrysset utbedres for å sikre trygg ferdsel for fotgjengere og syklister 

 Det bør vurderes å fjerne noen fartsdumper i Askeveien 
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UR-6/19 
Innspill til tiltaksplan for sykling og gange 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

  
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.03.2019: 
Ungdomsrådet har vært involvert i forkant av tiltaksplanen, men hadde et nytt innspill 
til planen: 

 Det bør være flere sykkelstativer ved Ås videregående skole 
 
Votering: 
Innspillet ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

 Det bør være flere sykkelstativer ved Ås videregående skole 
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Drøfting 

Ås ungdomsråd ble enige om følgende høringssvar til ny forskrift om råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom: 
 
Ungdomsrådet i Ås kommune mener det er bra at det lages en forskrift som sikrer 
ungdom mulighet til medvirkning i kommunene. 
Ås ungdomsråd ble etablert i 2013, og har etter hvert god erfaring med flere av 
punktene som foreslås i høringen.  
 
Ungdomsrådet i Ås støtter følgende forslag: 

 formålet  

 ungdomsrådets rett til å ta opp saker på eget initiativ 

 at det utarbeides en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret 

 at saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet 

 at det etableres rutiner som sikrer at ungdomsrådet mottar saker 

 at ungdomsrådets uttalelser skal følge saksdokumentene 

 at ungdomsrådet ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner 

 at kommunestyret kan velge å gi ungdomsrådet møte- og talerett 

 at ungdomsrådet selv velger leder og nestleder 

 at ungdomsrådet alltid skal opprettes som eget råd 

 at det skal sikres at ungdomsrådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp 

 
Ungdomsrådet i Ås støtter ikke følgende forslag: 

 at rådet ikke kan få delegert vedtakskompetanse. Ungdomsrådet i Ås har 

god erfaring med å ha et eget budsjett som de selv disponerer slik de ønsker. 

Det vil medføre unødvendig ekstraarbeid og forsinkelser dersom 

kommunestyret skal fatte vedtak om tildeling av midler, da dette ofte er snakk 

om små summer. Det bør derfor åpnes for at ungdomsråd kan disponere et 

eget budsjett. 

Avslutningsvis mener Ås ungdomsråd at det bør utarbeides en veileder for 
ungdomsråd som følge av den nye forskriften. 
 

Orientering 

 Ungdataundersøkelsen gjennomføres i disse dager på ungdomsskolene.  

 Svar på søknad om støtte til seminar for ungdomsrådene har foreløpig ikke 
kommet. 
 
 

Eventuelt 
Ungdomshuset Midtgard søker om penger til gjennomføring av LAN-party, 
paintballtur og drakter til e-sport. Ungdomsrådet bevilger 15.000 kroner fra midler til 
uorganisert ungdom til de to førstnevnte, og 3000 kroner fra eget budsjett til drakter 
for e-sportlaget. Forutsetning er at ungdomsrådets logo er på draktene. 
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