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Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 23.01.2018 kl. 15:30 
Sted: Møterom 2, Ås rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 8. 
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Viktoria Sofie Leinhardt 
 
Møteprotokoll godkjent 24.01.2018 
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Saker til behandling  

UR-1/18 
Møteplan 2018 - Ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møteplan 2018 
Ungdomsrådet 
 
Møtested:  Rådhuset 2.etasje 
Møtetid:  15.30-17.30 
 
Uke  Dag  Dato 
4  Tirsdag 23.januar 
9  Tirsdag 27.februar 
17  Tirsdag 24.april 
22  Tirsdag 29.mai 
34  Tirsdag 21.august 
39  Tirsdag 25.september 
44  Tirsdag 30.oktober 
 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 23.01.2018: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til møteplan ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.01.2018: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møteplan 2018 
Ungdomsrådet 
 
Møtested:  Rådhuset 2.etasje 
Møtetid:  15.30-17.30 
 
Uke  Dag  Dato 
4  Tirsdag 23.januar 
9  Tirsdag 27.februar 
17  Tirsdag 24.april 
22  Tirsdag 29.mai 
34  Tirsdag 21.august 
39  Tirsdag 25.september 
44  Tirsdag 30.oktober 
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UR-2/18 

Barnefattigdom 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 

2018 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 23.01.2018: 
Nytt punkt 1:  

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole for 1, 2 og 3. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
 
Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 

 
Nytt punkt 2: 

2. Ungdomsrådet ønsker en nærmere utredning av hvem som faller inn under 
målgruppen barn som lever i lavinntektsfamilier. En nærmere beskrivelse av 
aldersgruppe, kjønn og bosted vil gjøre det enklere å sette inn de rette 
tiltakene. 
 
3. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018 

 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.01.2018: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1, 2 og 3. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
 
Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
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2. Ungdomsrådet ønsker en nærmere utredning av hvem som faller inn under 
målgruppen barn som lever i lavinntektsfamilier. En nærmere beskrivelse av 
aldersgruppe, kjønn og bosted vil gjøre det enklere å sette inn de rette 
tiltakene. 
 
3. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018 
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Drøfting 

Søknad om prosjektstøtte fra Midtgard 
Ungdomshuset Midtgard har søkt om støtte på 14.000 kroner til å bygge en ny 
gaming-PC, stol og headset. Hensikten er å gi flere tilbud, samt at de har en ekstra 
PC til utlån ved LAN-arrangementer. Ungdomsrådet innvilger søknaden, men vil 
oppfordre sterkt til at de bruker støtten til å bygge to gaming-maskiner. De mener 
dette bør være mulig med et budsjett på 14.000 kroner.  
 
Sykkel- og gåstrategi 
Ungdomsrådet har fått uttale seg i prosessen frem mot høringen. De ønsker derfor å 
avvente den politiske saken før de eventuelt uttaler seg igjen. 
 
Facebook og snapchat 
Viktoria legger ut informasjon på facebook. Othilie har ansvar for snapchat. 
 
Nabokommuner 
Viktoria sjekker om ungdomsråd i nabokommuner er på facebook, og tar kontakt for 
å høre om de er interessert i et samarbeid om et felles seminar/arrangement. 
 
Vennskapskommuner 
Det er fortsatt et ønske om samarbeid med vennskapskommuner i Sverige, Danmark 
og Finland. Sekretær sjekker om kommunen har planer om samarbeid i 2018. 
Kontakt med ungdomsråd i de ulike vennskapskommunene må ungdomsrådet selv 
sørge for. 
 
Påskekino 
Ungdomsrådet vurderer en egen påskekino for ungdom. Saken følges opp i neste 
ungdomsråd i februar. Sekretær sjekker mulighetene med kinosjefen. 
 
UKM 
Ungdomsrådet ønsker tre plasser i juryen. Sekretær drøfter dette med ansvarlig for 
UKM. 
 
Reklamemateriell 
Sekretær sjekker muligheten for andre produkter ungdomsrådet kan bestille. Gjerne 
noe miljøvennlig. Forslag fra medlemmene: Klistremerker, pop-socket, armbånd, 
deksel til mobil. 
 
Åsrevyen 
Forslag om at ungdomsrådet samarbeider med Åsrevyen om et spesialtilbud til 
ungdom. Enten gjennom støtte, gratisbilletter eller kjøp av billetter. Rahmo får ansvar 
for å følge opp dette. 
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