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Saker til behandling  

UR-11/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Ungdomsrådets behandling 17.08.2021: 
Ungdomsrådet kom frem til følgende uttalelse: 
 

Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 
Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 

ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 
av de unge i Ås gleder seg stort over. 

 
Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 

tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 

og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 
som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 

hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 

bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 
 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 

samt HOK: 
 

1. Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 
arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 

2. Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 

3. Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 
 

Votering: 
Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 

Ungdomsrådets vedtak 17.08.2021: 
Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 

Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 
ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 

av de unge i Ås gleder seg stort over. 



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 17.08.2021 Side 4 av 6 

  

 
Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 

tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 
og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 

som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 

hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 
bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 

 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 

samt HOK: 
 

1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 
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3.Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 
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UR-12/21 
Årsmelding ungdomsrådet 2020 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding for ungdomsrådet 2020 godkjennes 
 
 

Ungdomsrådets behandling 17.08.2021: 
Ungdomsrådet ønsker at det tilføyes en setning i årsmeldingen; 

Ungdomsrådet savner at ungdom har blitt involvert i håndteringen av 
pandemien. 
 

Votering: 
Årsmelding med tilleggskommentar ble enstemmig vedtatt 

 
Ungdomsrådets vedtak 17.08.2021: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2020 godkjennes med følgende 

tilleggskommentar;  
Ungdomsrådet savner at ungdom har blitt involvert i håndteringen av 

pandemien. 
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Orientering  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/21 17/02621-20 Folkehelseprofil 2021 

 
 
Drøfting 

Kinosjefen deltok på første del av møtet for å planlegge filmmaraton for ungdom 
i forbindelse med halloween fredag 29.oktober. Det ble valgt ut noen filmer som 

kinosjefen skal sjekke ut om vi får lov til å vise.  
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