
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00745 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 23.09.2014 kl. 15:30– 17:30  
Sted: Møterom 1.etasje Rådhuset  
 
 
Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 8 
 
 
Møtende medlemmer: 
Sverre Strand Teigen (H), Maira Khawaja (Delvis møtt), Sebastian Aukrust (Delvis 
møtt), Halfdan Holm, Vegard Edvardsen, Ive Berge Stemsrud. 
 
 
Forfall: 
Randi Marie Borge, Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Diverse merknader: 
Halfdan Holm var møteleder. 
Bjørn-Erik Pedersen deltok ikke på sak 7/14. I kraft av sin stilling som SLT-
koordinator er han indirekte involvert i flere forebyggende tiltak. Som en følge av 
dette, og for å unngå tvil om habilitet, ble det bestemt at han ikke var med på 
diskusjonen rundt tildeling av støtte til uorganisert ungdom. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.09.2014 
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Saker til behandling 

UR-5/14 
Bruk av ungdomsrådets midler til konferanse 
 
Ungdomsrådets innstilling: 
Ungdomsrådet bruker inntil 20.000 kroner på deltakelse på årets barne- og 
ungdomskonferanse i Kongsberg. 
 
Ungdomsrådets behandling 23.09.2014: 
Ungdomsrådet innstilling tas til følge. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.09.2014: 
Ungdomsrådet bruker inntil 20.000 kroner på deltakelse på årets barne- og 
ungdomskonferanse i Kongsberg. 
 
 
 
 
 
 

UR-6/14 
Skolekapasitet fram mot 2030 
 
Beslutning fra Hovedutvalg for oppvekst og kulturs drøftingsmøte 16.09.2014: 
Hovedutvalget ba om flere opplysninger til neste møte vedrørende kostnader jf. punkt 
1 og 4. Det oppsatte møte 24.09.2014 ble utsatt til tirsdag 07.10.2014.  
Behandling av saken fortsetter på neste møte. 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 23.09.2014: 
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggsuttalelse: 
 
Ungdomsrådet ser behovet for midlertidige løsninger for å imøtekomme 
elevtallsveksten.  
Ungdomsrådet vil samtidig oppfordre til å tenke langsiktig og helhetlig, med fokus på 
elevenes beste. 
Ungdomsrådet vil også understreke viktigheten av trygge skoleveier. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets tilleggsuttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.09.2014: 
Ungdomsrådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tilleggsuttalelse: 
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Ungdomsrådet ser behovet for midlertidige løsninger for å imøtekomme 
elevtallsveksten.  
Ungdomsrådet vil samtidig oppfordre til å tenke langsiktig og helhetlig, med fokus på 
elevenes beste.  
Ungdomsrådet vil også understreke viktigheten av trygge skoleveier. 
 
 
 
 
 

UR-7/14 
Fordeling av støtte til uorganisert ungdom 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kroner …… tildeles ……… 
2. Kroner …… tildeles ……… 
3. Kroner …… tildeles ……… 

 
Ungdomsrådets behandling 23.09.2014: 
Bjørn-Erik Pedersen deltok ikke i saken. I kraft av sin stilling som SLT-koordinator er 
han indirekte involvert i flere forebyggende tiltak. Som en følge av dette, og for å 
unngå tvil om habilitet, ble det bestemt at han ikke var med på diskusjonen. 
 
Ungdomsrådet anbefaler følgende fordeling av støtte til uorganisert ungdom: 

1. Kroner 30.000 tildeles søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord). 
2. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 1 (seek and find). 
3. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 2 (team experience). 

 
Ungdomsrådet drøftet seg frem til følgende tilleggsuttalelse: 
Ungdomsrådet ønsker å uttale seg om plasseringen av utendørs bordtennisbord. 
 
Votering: 
Anbefalingen med tilleggsuttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.09.2014: 
Ungdomsrådet anbefaler følgende fordeling av støtte til uorganisert ungdom: 

1. Kroner 30.000 tildeles søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord). 
2. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 1 (seek and find). 
3. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 2 (team experience). 

 
Ungdomsrådet ønsker å uttale seg om plasseringen av utendørs bordtennisbord. 
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Drøfting 

12/14 Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
14/02253-4 
Ungdomsrådet tar notatet til orientering, men avventer rådmannens forslag 
til handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 før de eventuelt kommer 
med en uttalelse. 

  
 
Eventuelt 
 

 Jentedagen 25.oktober 
25.oktober fra 11.00-14.00 arrangerer frivillighetssentralen i samarbeid med 
NMBU en innholdsrik dag på Aud max. Diverse foredrag, underholdning og 
stands. Arrangementet er gratis og kun for jenter. Påmelding via facebook 
eller Uka i Ås sine hjemmesider. 
 

 Kommunespillet 
Kommunespillet anbefaler minimum 8 deltakere dersom man skal få godt 
utbytte. Vi avventer ny representant fra Ås videregående før vi eventuelt 
melder oss på.  
 

 Restmidler ungdomsråd 
Ungdomsrådet ønsker en sak til neste møte om bruk av resterende midler 
avsatt til ungdomsrådet for 2014. 
 

 Ny representant fra elevrådet Ås videregående 
Det velges en ny representant fra elevrådet på Ås videregående skole som 
skal sitte i ungdomsrådet. Valget blir foretatt på elevrådets møte i uke 41. 
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