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Saker til behandling  

UR-7/19 
Årsmelding ungdomsrådet 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2018 godkjennes. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2018 godkjennes. 
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UR-8/19 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv, og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling og minner om at de tidligere har uttalt 
seg om hvilke tiltak de mener bør prioriteres. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 
 

1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv, og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
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UR-9/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet ser frem mot en spennende utvikling av området på Breivoll. De er 
opptatt av at barn og unge får være med i utviklingen og foreslår derfor et nytt 
kulepunkt 3: driftsstyret utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta 
barn og unges interesser. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 

1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo 
og Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest 
inkluderende og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
3. Driftsstyret utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta barn 

og unges interesser. 
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UR-10/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 08.04.2019: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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Drøfting  

 SMIL-møteplasser. Kort info om Lions-lunden som skal opprettes i mai. Dette 
er en pop-up møteplass som skal bygges i rådhusparken på dugnad. 
Sitteplasser, blomsterkasser og ulike aktiviteter som badminton, volleyball og 
bocchia. Ungdomsrådet er bedt om å komme med innspill og foreslår 
følgende: kubb, sjakk, frisbee, donere sofaputer, putekasse, ladestasjoner, 
gratis wifi og høyttaler til utlån. 

 Seminar i Stavanger. Fylkesmannen i Rogaland inviterer til dagsseminar om 
barn i lavinntekt. Det er gratis for ungdomsråd og delta. Ås ungdomsråd 
ønsker å delta. Medlemmene må sjekke ut hvem som kan være med og gi 
tilbakemelding til sekretær. Opplegget vil være nattog til Stavanger 4.juni, 
seminar 5.juni, overnatting på hotell og hjemreise med tog 6.juni. Sekretær 
sjekker muligheten for opplegg på kvelden, eventuelt i samarbeid med andre 
ungdomsråd. 
 

Informasjon  

 Filmmaraton for ungdom arrangeres 30.april. Følgende filmer blir vist:    
The hate u give, Shazam og Pet sematary. Samme opplegg som foregående 
år med servering av pizza etter første film. Ungdomsrådet arrangerer kahoot 
med premier. Ungdomsrådet sponser arrangementet. 

 Rapportering på tildelte midler fra ungdomshuset Midtgard. Ungdomshuset 
Midtgard har sendt inn rapport på midler til LAN, paintball, PC og sparkesykler. 
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