
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03130 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 21.01.2019 kl. 15:30 
Sted: Møterom 2, Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 8. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen, Daniel Martinsen, Viktoria Sofie Leinhardt, Herman Sildnes, 
Ulrik Barfelt, Emma Furre Martinsen, Matz Arthur Aalerud, Kaja Leite. 
 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen  
 
Diverse merknader: 
Daniel Martinsen var møteleder 
 
Møteprotokoll godkjent 22.01.2019 
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Saksliste 

 Side 

 

Saker til behandling 

1/19 18/03164-8 Forslag om endring - Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås 

2 

 
 
 
Orientering 
 

 Nytt medlem fra Ås videregående skole; Kaja Leite 

 Høring om ny forskrift for ungdomsråd; rådet skriver høring på neste møte. 
Sekretær sjekker om det er mulig å få noen fra departementet til å holde et 
innlegg på møtet. 

 Ungdomsrådet er invitert til idedugnad for Åsgård skole tirsdag 22.januar. 
Ingen av medlemmene har mulighet til å komme. 

 Det skal søkes om penger til å avholde en større samling for ungdom i Follo 
rundt temaet radikalisering og ekstremisme. Dersom pengene blir innvilget er 
det ønskelig at Ås ungdomsråd og Ski barne- og ungdomsråd er vertskap. 

 
 
 

Saker til behandling  

UR-1/19 
Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 21.01.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 21.01.2019: 
Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
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Drøfting 
 

 Følgende stiller som dommere på UKM lørdag 9.februar:  
Kaja, Viktoria og Daniel. 

 Ungdomsrådet valgte etter avstemming digital logo uten tagger med skygge. 

 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier; 
ungdomsrådet fikk uttale seg om hvilke søknader kommunen bør prioritere: 
 
1. Attraktive lavterskel møteplasser/aktiviteter for hele familien 
2. Gratis sommeridrettsskole 
3. KaÅs – høstferieaktiviteter for 5. til 10.trinn 
4. Kjør for livet 


	MØTEPROTOKOLL
	Ungdomsrådet

