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Saker til behandling  

UR-1/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 
 
Ungdomsrådets behandling 07.10.2019: 
Ungdomsrådet opprettholder sine tidligere innspill til planen. De bemerker også at 
det står lite om de unge i planen. Ungdomsrådet støtter allikevel rådmannens 
innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 07.10.2019: 
3. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
4. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
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UR-2/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020 

2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med 

utformingen av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker 
etter hensikten 

 
 
Ungdomsrådets behandling 07.10.2019: 
Ungdomsrådet ser mange fordeler med å bygge et nytt bygg i idrettsveien, men 
innser at tidsperspektivet gjør dette til et urealistisk alternativ. Rådet oppfatter derfor 
at Langbakken 37 er det beste alternativet gitt de forutsetningene som ligger til 
grunn. De vil allikevel understreke at det må gjøres større endringer for at 
Langbakken 37 skal bli et godt og permanent ungdomshus. 
 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til følgende alternative innstilling: 
 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020  

2. Det settes av midler til å utvide Langbakken 37 med en etasje, og til å gjøre 
nødvendige endringer i byggets 1.etasje og på uteområdene 

3. Det skal legges til rette for medvirkning fra barn og unge, og de ansatte ved 
ungdomshusene, i utformingen av de nye lokalene 
 

Votering: 
Ungdomsrådets alternative innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 07.10.2019: 

1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 
2020  

2. Det settes av midler til å utvide Langbakken 37 med en etasje, og til å gjøre 
nødvendige endringer i byggets 1.etasje og på uteområdene 

3. Det skal legges til rette for medvirkning fra barn og unge, og de ansatte ved 
ungdomshusene, i utformingen av de nye lokalene 
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UR-3/19 
Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Som leder i ungdomsrådet velges: 
2. Som nestleder i ungdomsrådet velges: 

 
 
Ungdomsrådets behandling 07.10.2019: 
Saken utsettes. Ny kommunelov tilsier at kommunestyret må godkjenne 
ungdomsrådets sammensetting før det kan gjennomføres valg. 
 
Votering: 
 
 
Ungdomsrådets vedtak 07.10.2019: 
Saken utsettes. Ny kommunelov tilsier at kommunestyret må godkjenne 
ungdomsrådets sammensetting før det kan gjennomføres valg. 
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Drøfting  

Ungdomskonferansen på Grorud 
Årets konferanse er 28-29.oktober på Quality hotell på Økern. Alle medlemmer i 
ungdomsrådet, inkludert vara, kan delta. Frist for å gi beskjed til sekretær er 
torsdag10.oktober. Sekretær sender samlet påmelding. Gi gjerne beskjed hvis det er 
spesielle parallellseminar dere ønsker å delta på.  
 
Ungdomskonferansen innafor 2019 
Ås ungdomsråd er vertskap for ungdomskonferanse om utenforskap og radikalisering 
17-18.oktober. Konferansen avholdes på Quality hotell på Mastemyr. De som ikke 
allerede har gitt beskjed om de kan delta må gjøre dette innen torsdag10.oktober. 
 
Julekino 
Ungdomsrådet ønsker å opprettholde tradisjonen med gratis julekino. Daniel inviterer 
kinosjefen til neste møte for å finne film og tidspunkt. 

Informasjon  

Gjennomgang av utvalgte resultater fra årets ungdataundersøkelse i Ås 
Rådet fikk en gjennomgang av noen utvalgte tall fra årets undersøkelse; skole, rus, 
psykisk helse, mobbing og skjermtid. Psykisk er et tema ungdom er opptatt av og 
som har negative tall. En mulig forklaring kan være at det har blitt «populært» å være 
deprimert. Ellers ble det diskusjon rundt enkelte dårlige tall på skole. Spesielt Ås 
ungdomsskole opplever at de endringene som er gjort de senere årene har gjort 
skolehverdagen vanskeligere. Elevrådet ved skolen oppfordres til å følge opp dette. 
Det er også høye tall på cannabisbruk, spesielt på videregående, og ungdommen 
bekrefter at dette er tilfelle. 
 
UKM 2020 
Dato for UKM er 8.februar 2020. Som vanlig vil arrangementet være på kulturhuset i 
Ås. Ungdomsrådet vil sannsynligvis bli spurt om å stille med dommere, men det er 
ikke avklart hvor mange de trenger. 
 
Samtykkeerklæring 
I henhold til ny kommunelov må alle som skal sitte i ungdomsrådet gi sitt samtykke til 
at de ønsker å sitte der. De som har søkt om fri plass har allerede gitt dette gjennom 
søknaden, men representanter fra elevrådene må skrive under på et 
samtykkeskjema. Dette ble gjort i møtet. 
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