
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03130 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 20.05.2019 kl. 15:30 
Sted: Møterom 2, Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 8. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H), Daniel Martinsen, Viktoria Sofie Leinhardt, Kaja Leite, 
Herman Sildnes, Ulrik Svein Barfelt, Emma Furre Martinsen  
 
Møtende varamedlemmer: 
Emil Magnus 
 
Forfall:  
Matz Arthur Aalerud 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Diverse merknader: 
Møteleder Daniel Martinsen 
 
Møteprotokoll godkjent 21.05.2019 
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11/19 19/01318-6 Innspill fra rådene til Høring - Boligpolitisk plan for 
Ås kommune 
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Saker til behandling  

UR-11/19 
Innspill fra rådene til Høring - Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 
 
 
Ungdomsrådets behandling 20.05.2019: 
Ungdomsrådet har følgende innspill til boligpolitisk plan: 

 Det bør åpnes for å bygge studioleiligheter. 

 Det bør jobbes for at unge blir en prioritert målgruppe i Husbanken. 

 Det bør bygges mer for førstegangskjøpere. Gjerne blokker med mindre 
leiligheter. 

 Regler for utleieleiligheter bør vurderes på nytt og eventuelt mykes opp. 

 Rustadfeltet og andre områder utenfor sentrum bør vurderes på nytt. 

 Kollektivtilbudet bør forbedres og tilpasses utbygging. 
 
Votering: 
Innspillene ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 20.05.2019: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 

 Det bør åpnes for å bygge studioleiligheter. 

 Det bør jobbes for at unge blir en prioritert målgruppe i Husbanken. 

 Det bør bygges mer for førstegangskjøpere. Gjerne blokker med mindre 
leiligheter. 

 Regler for utleieleiligheter bør vurderes på nytt og eventuelt mykes opp. 

 Rustadfeltet og andre områder utenfor sentrum bør vurderes på nytt. 

 Kollektivtilbudet bør forbedres og tilpasses utbygging. 
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Drøfting 
 

 Konferanse Stavanger onsdag 5.juni. Alt skal være i orden. Det blir middag 
før vi får omvisning på Metropolis. Daniel sender melding til noen andre 
ungdomsråd i området for å høre om de skal på konferansen. 

 

 Seminar for ungdomsråd og elevråd. Tema er radikalisering og utenforskap. 
Vi har fått 300 000 kroner til seminaret. Forslag til gjennomføring i uke 42 på 
Quality hotell Mastemyr. Ungdomsrådet kom med innspill til aktuelle 
foredragsholdere og opplegg på kvelden. 

 
 
 
Eventuelt 
 

 Høstferieaktiviteter. Ås kommune har fått 150 000 kroner for å arrangere 
aktiviteter i høstferien for elever fra 5.- 10.trinn. Hovedbasen blir i kulturhuset. 
Ungdomsrådet kommer med innspill til aktuelle aktiviteter. 

 

 Overgang til nettbrett på ungdomsskolen. Spørsmål fra ungdomsrådet om 
ungdomsskolen skal bytte fra pc til nettbrett. Litt uklart om og når dette 
eventuelt skal skje. Daniel tar det opp i elevrådet og SU. Sekretær sjekker 
med IT og oppvekst og opplæring. 

 

 Utlysning av frie plasser. Utlyses før sommeren. Søknadsfrist 1.august. 
Sekretær sender tekstforslag til Daniel. 
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