
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00745 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 04.11.2014 kl. 15:30 – 17:30  
Sted: Rådhuset 1.etasje  
 
 
Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 8. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Sverre Strand Teigen (H), Maira Khawaja, Sebastian Aukrust, Halfdan Holm, Vegard 
Edvardsen, Ive Berge Stemsrud. 
 
Forfall: 
Randi Marie Borge, Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Diverse merknader: 
Ive Berge Stemsrud var møteleder. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2014 
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Saker til behandling 

UR-8/14 
Bruk av økonomiske midler som ungdomsrådet disponerer 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2014 brukes til: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 04.11.2014: 
Ungdomsrådet ønsker å bidra til at gode tiltak for barn og unge blir gjennomført. De 
har derfor valgt ut følgende tiltak de ønsker å gi sin støtte til: 
 
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2014 brukes til: 

1. Bidrag til vannautomat ved gymsalen på Ås ungdomsskole (7.500 kr) 
2. Mikrobølgeovner og vannkokere til kantina på Nordbytun ungdomsskole 

(3.000 kr) 
3. Bidrag til utstyr Ås turnforening (10.000 kr) 
4. Bidrag til Åsrevyen på Ås videregående skole (5.000 kr) 
5. Opprette «ung i ås» hjemmeside (10.000 kr) 
6. Hente inn en foredragsholder til elevene på ungdomsskolene og på Ås 

videregående (20.000 kr) 
7. Vurdere ekstra støtte til tiltak som foreslås i barn og unges kommunestyre 

(5.000 kr) 
 
Votering: 
Ungdomsrådets forslag til fordeling av midler ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.11.2014: 
De resterende midlene som ungdomsrådet disponerer for 2014 brukes til: 

1. Bidrag til vannautomat ved gymsalen på Ås ungdomsskole (7.500 kr) 
2. Mikrobølgeovner og vannkokere til kantina på Nordbytun ungdomsskole 

(3.000 kr) 
3. Bidrag til utstyr Ås turnforening (10.000 kr) 
4. Bidrag til Åsrevyen på Ås videregående skole (5.000 kr) 
5. Opprette «ung i ås» hjemmeside (10.000 kr) 
6. Hente inn en foredragsholder til elevene på ungdomsskolene og på Ås 

videregående (20.000 kr) 
7. Vurdere ekstra støtte til tiltak som foreslås i barn og unges kommunestyre 

(5.000 kr) 
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UR-9/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Ungdomsrådets behandling 04.11.2014: 
Ungdomsrådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: 
 
Ungdomsrådet oppfordrer til at kuttene ikke tas på områder som berører barn og 
unge. Eksempelvis ønsker ikke ungdomsrådet besparelser i skole, at barneskolene 
skal miste sitt leirskoletilbud eller at det kuttes i asylbarnas barnehagestøtte. 
 
Ungdomsrådet håper på sikt at kommunen klarer å legge opp til en mer effektiv drift, 
og at de vurderer tiltak for å få ned sykefraværet. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.11.2014: 
Ungdomsrådet oppfordrer til at kuttene ikke tas på områder som berører barn og 
unge. Eksempelvis ønsker ikke ungdomsrådet besparelser i skole, at barneskolene 
skal miste sitt leirskoletilbud eller at det kuttes i asylbarnas barnehagestøtte. 
 
Ungdomsrådet håper på sikt at kommunen klarer å legge opp til en mer effektiv drift, 
og at de vurderer tiltak for å få ned sykefraværet. 
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Eventuelt 

Utendørs bordtennisbord anbefales plassert i sentrum. Sekretær kontakter 
kommunalteknisk for å se på mulige alternativer. 
 
Barn og unges kommunestyre avholdes 4.desember kl.14.00 i store sal på 
kulturhuset i Ås. De av medlemmene i ungdomsrådet som har mulighet, oppfordres til 
å overvære møtet. 
 
Møtekalender for neste år: 20.januar, 24.februar, 7.april, 19.mai, 18.august, 
6.oktober og 3.november.  
 
Det er opprettet en egen facebook-side for ungdomsrådet i Ås. 
 
Ny representant fra elevrådsstyret på Ås videregående velges før neste møte i 
ungdomsrådet 20.januar. 
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