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Saker til behandling  

UR-12/19 
Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Under forutsetning av at Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt, fylles Sjøskogen 
skole opp med elever bosatt i Nordby - og Solberg skolekrets ved fulle klassetrinn på 
henholdsvis Nordby og Solberg skole. 
 
2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og 
forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og 
sekundær skole i Ås.  
 
3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av 
Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 
2021. 
 
4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 19.08.2019: 
Ungdomsrådet mener det er uheldig at noen elever risikerer å måtte gå på en annen 
skole enn sin nærskole. De mener derfor kommunen bør bygge for å møte fremtidig 
behov slik at alle kan gå på sin nærskole. Ungdomsrådet diskuterte seg frem til 
følgende alternative innstilling: 
 

1. Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt. 
2. Solberg skole utvides til 4-parallell. 
3. Nordby skole utvides for å møte fremtidig behov. 
4. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av 

Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem 
høst 2021. 

5. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 
2019. 

 
Votering: 
Ungdomsrådets alternative innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
 

1. Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt 
2. Solberg skole utvides til 4-parallell. 
3. Nordby skole utvides for å møte fremtidig behov. 
4. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i ås legges frem i forkant av 

Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem 
høst 2021. 

5. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 
2019.  
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UR-13/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
 
Ungdomsrådets behandling 19.08.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. De ser frem til at planen blir fulgt opp 
med en tiltaksplan og regner med at de blir involvert i den videre prosessen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
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UR-14/19 
Ny behandling - 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 19.08.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
 
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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Drøfting  

1. Samarbeid med Studenttinget ved NMBU.  
Leder av Studenttinget ved NMBU, Tord Hauge, var tilstede på første del av 
møtet. De ønsker et samarbeid med ungdomsrådet i forbindelse med valget, 
hvor hovedmålet er å oppfordre unge til å bruke stemmeretten sin. Tord 
kontakter Ås avis for å avtale et intervju. Dersom de ikke er interessert 
utarbeides et leserinnlegg. Hovedpoenger til artikkelen vil være å vise at de 
unge bryr seg, oppfordre til å stemme ungt og oppfordre politikere til å fortelle 
hva de vil gjøre for de unge i kommunen. Daniel og Tord avtaler tidspunkt for 
eventuelt intervju og innkaller de andre medlemmene. 
 
For øvrig oppfordres ungdomsrådet til å ta kontakt med studenttinget dersom 
det er områder eller temaer de ønsker å samarbeide om. 
 

2. Plassering av ungdomshuset Midtgard. 
Det foreligger noen alternativer for plassering som ble diskutert. De mener 
Sagalund barnehage ligger for usentralt, og at modulskolen ikke er egnet for 
ungdomshus. Langbakken 37 (den gamle tannklinikken) kan være et 
alternativ, men førstevalget er å bygge et nytt ungdomshus/flerbrukshus på 
tomten i idrettsveien. Ungdomsrådet ønsker en befaring på den gamle 
tannklinikken i sitt neste møte. Sekretær avtaler dette. 
 

3. Nominasjon av årets ungdomskommune. 
Ungdomsrådet bestemte at de gjerne ønsker å ha dette som et mål for neste 
periode, og jobbe frem mot å nominere seg selv. Det lages en handlingsplan 
ut fra de kriteriene som er oppgitt i årets nominasjon. 
 

4. Ungdata. 
Ungdomsrådet ønsker en gjennomgang av resultatene fra årets 
ungdataundersøkelse. Fokus på psykisk helse og rus, og på områder hvor vi 
skiller oss ut positivt eller negativt. 

 
5. Seminar for ungdom i Follo. 

Begynner å få på plass noen foredragsholdere; Tore Bjørgo, Øst politidistrikt, 
SLT-Koordinator i Fredrikstad og ordfører Ola Nordal. Ulrik har vært i kontakt 
med Jon Helgheim som foreløpig er positiv til å stille. Didrik Hægeland, 
psykologspesialist, har også sagt at han kan holde et innlegg. Rådet kom med 
flere forslag som vi skal følge opp. Daniel lager utkast til forespørsel vi kan 
sende til aktuelle foredragsholdere. 
 
Ungdomsrådet er enige om at vi har et arbeidsseminar i midten av september 
for å planlegge detaljer. Sekretær og leder innkaller så fort det nye rådet er på 
plass. 
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