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UR-4/18 
Årsmelding ungdomsrådet 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2017 godkjennes. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2017 godkjennes. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Årsmelding for ungdomsrådet 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 24.04.2018 Side 4 av 8 

  

 

UR-5/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel 
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17: 
 
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 
-1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i 
Ås kommune. 
-4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, uorganisert 
ungdom og/eller andre (frie plasser). 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 
blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er mer enn 4 
søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være 
vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis 
fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste 
medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets 
kontaktledning til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets korrigering ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel 
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17: 
 
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 
-1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i 
Ås kommune. 
-4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, uorganisert 
ungdom og/eller andre (frie plasser). 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 
blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er mer enn 4 
søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være 
vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis 
fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste 



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 24.04.2018 Side 5 av 8 

  

medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets 
kontaktledning til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
 
 
 
 

UR-6/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
3. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
4. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
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UR-7/18 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

  
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet opplever at mange av turstiene allerede er gode og kommer ikke på 
så mange som trenger utbedring. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

 Utbedre terrengløype ved Nordbytun ungdomsskole 

 Flere klopper på Åsmåsan 
 
 
 
 
 

UR-8/18 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

  
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet har tidligere kommet med flere innspill til sykkel- og gåstrategien, men 
har tre nye forslag til tiltak. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

 Vurdere å utbedre snarveier fra Togrenda til Nordby skole 

 Vurdere fartsdempende tiltak på Hogstvedtveien forbi Ås videregående skole 

 Kiss and ride ved Ås ungdomsskole/modulskolen 
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UR-9/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Drøfting 
 
Høring Kroer skole 
Ungdomsrådet støtter alternativ 1, mot en stemme til alternativ 3. 
Ungdomsrådet ber rådmannen vurdere alternativ bruk av skolen før den legges ned. 
Sekretær utformer et høringsforslag som godkjennes av medlemmene. 
 
Seminar for ungdomsrådene i Follo 
Ungdomsrådet ønsker å følge opp tilbudet om samling på Nesodden. Sekretær 
kontakter Ski og Nesodden for å se på muligheter for en samling for ungdomsråd i 
juni. 
 
Filmmaraton natt til 1.mai 
Følgende deltar: Viktoria, Daniel og Rahmo.  
 
Alternativ plassering av Midtgard 
Ungdomsrådet er opptatt av at Midtgard ikke legges ned. 
En midlertidig løsning bør ligge sentrumsnært. De midlertidige lokalene bør være 
store nok til å beholde kafetilbud og egnet rom for gaming. 
 
Sjekkliste plansaker  
Sekretær utarbeider et forslag til sjekkliste som kan brukes når ungdomsrådet får 
ulike planforslag til behandling. 
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Ungdomsrådet i kommunestyret 
Ungdomsrådet kan stille i kommunestyret 15.mai for å presentere årsmeldingen. 
 
Alkoholkontroll 
Flere av medlemmene ønsker å være med på et slikt opplegg. Kan kontakte Juvente 
for å høre hvordan de gjør det. Sekretær utarbeider forslag til dato og opplegg. 
 
Programblad kulturhuset 
Kulturhuset skal utvide sitt programblad og ønsker å ha med litt informasjon om 
ungdomsrådet. Sekretær skriver forslag til tekst. 
 
 

Orientering 

Verdensdagen for psykisk helse 
Arrangeres onsdag 10.oktober. Årets tema er RAUS, med fokus på ungdom. 
Arrangement/foredrag på ungdomsskolene på dagen. 
Arrangement/foredrag på kulturhuset på dag og kveld 
Ungdomsrådet vil gjerne bidra på arrangementet.  
 
Ungdomsrådet på kriminalitetsforebyggende seminar 
Samling i september. Ønskelig med innlegg fra ungdomsråd i Follo. 
William (Ski) og Viktoria (Ås) kan bidra. 
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