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Saker til behandling  

UR-13/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 

 
 
Ungdomsrådets behandling 21.08.2018: 

Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. De synes det ser bra ut å samle de 
som jobber med barn, unge og familier under en virksomhet. 

 
Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 21.08.2018: 

6. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 

foreta mindre justeringer. 
7. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
8. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
9. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 

10. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
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UR-14/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 06.06.2018: 

Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 21.08.2018: 

Ungdomsrådet har tidligere behandlet saken. Rådet tar tilleggsnotatet til etterretning, 

men det medfører ingen endring i tidligere vedtak. 
 
Votering: 

Ungdomsrådet opprettholder sitt vedtak fra 29.05.18, mot to stemmer. 
 
Ungdomsrådets vedtak 21.08.2018: 

Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  

 
 

 
 

Referatsaker 

Ås kommunes reglementer vedtatt av kommunestyret 20.06.18 
 
 
Eventuelt 
 

Minner om verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Ungdomsrådet har sagt at de 
kan bidra på selve dagen. Møte med leder for verdensdagen avtales i løpet av 

september.  
 
Det har kommet inn 6 søknader om fri plass i ungdomsrådet. Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur avgjør hvem som får plass, og eventuelle vara, i sitt møte 
22.08.18. 
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