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Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 29.10.2018 kl. 15:30 
Sted: Ås rådhus 
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Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H), Daniel Martinsen, Viktoria Sofie Leinhardt, Herman 
Sildnes, Ulrik Barfelt, Emma Furre Martinsen 
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Drøfting 

Kinosjef Martin Øsmundset var tilstede på starten av møtet. Tema var gratis julekino 
for ungdom i regi av ungdomsrådet. Rådet landet på at de vil vise «Grinchen» og har 
foreløpig satt av onsdag 5.desember til visningen. 
 

Saker til behandling  

UR-1/18 
Møteplan 2019 - Ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur 
 
Møteplan 2019 
Ungdomsrådet 
 
Møtested: Rådhuset 2.etasje 
Møtetid:  15.30-17.30 
 
Uke    Dag    Dato 
4  Tirsdag 22.januar 
10  Tirsdag 5.mars 
17  Tirsdag 9.april 
21  Tirsdag 21.mai 
34  Tirsdag 20.august 
41  Tirsdag 8.oktober 
45  Tirsdag 5.november 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Alternativt forslag er at møtet avholdes på mandager 
 
Votering: 
Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur 
 
Møteplan 2019 
Ungdomsrådet 
 
Møtested: Rådhuset 2.etasje 
Møtetid:  15.30-17.30 
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Uke    Dag    Dato 
4  Mandag 21.januar 
10  Mandag 4.mars 
17  Mandag 8.april 
21  Mandag 20.mai 
34  Mandag 19.august 
41  Mandag 7.oktober 
45  Mandag 4.november 
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UR-2/18 
Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen 
 
Rådmannens innstilling: 
Følgende rammer og føringer for gjennomføring av leirskole, vedtas:  

1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring 
2. 3 overnattinger 
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte 

tilfeller kan dette dekkes av kommunen.  
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Rådet diskuterte hvorvidt man finner et egnet sted innenfor to timers avstand, 
spesielt dersom det er ønskelig å komme til et fjellområde. 
Rådet foreslo nytt punkt 6: Kostpenger dekkes av kommunen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Følgende rammer og føringer for gjennomføring av leirskole, vedtas:  

1.  Maksimal reisetid 2 timer kjøring 
2.  3 overnattinger 
3.  4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4.  De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes av kommunen.  
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UR-3/18 
Spesialundervisning 
 
Rådmannens innstilling: 
Saksutredningen tas til etterretning.  
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Ungdomsrådet tar saksutredningen til etterretning 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Saksutredningen tas til etterretning.  
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UR-4/18 
Støtte til tiltak for uorganisert ungdom 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene til tiltak for uorganisert ungdom brukes på følgende måte: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Det var innkommet to søknader. Ungdomsrådet diskuterte seg frem til en fordeling av 
pengene. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
De resterende midlene til tiltak for uorganisert ungdom brukes på følgende måte: 
1. Midtgard tildeles 9.000 kroner til innkjøp av sparkesykler til utlån 
2. Åsrevyen tildeles 10.000 kroner til gjennomføring av Åsrevyen 2019 
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UR-5/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 

fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 
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Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Ungdomsrådet er ikke enige i alle forslag i handlingsprogrammet og har følgende 
kommentarer: 
 
1. Åsgård skole bør prioriteres fremfor utbygging av Moer sykehjem. 
2. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved ungdomshusene. De foreslåtte innsparingene 
tilsier at et av ungdomshusene må legges ned. 
3. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved kulturhuset og kulturskolen. 
4. Det bør satses på meråpent bibliotek. Bibliotek bør ikke legges ned. 
5. Dersom det blir en rektor for Rustad og Kroer, bør dette også vurderes ved de 
andre skolene. Kan også være aktuelt for styrere i barnehagene. 
6. Dersom Åsgård skole blir utsatt, bør en deling av småtrinn og mellomtrinn kun 
være midlertidig. 
7. Kostpenger til leirskole bør betales av kommunen.  
 
Votering: 
Ungdomsrådets kommentarer til handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Ungdomsrådet er ikke enige i alle forslag i handlingsprogrammet og har følgende 
kommentarer: 
 
1. Åsgård skole bør prioriteres fremfor utbygging av Moer sykehjem. 
2. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved ungdomshusene. De foreslåtte innsparingene 
tilsier at et av ungdomshusene må legges ned. 
3. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved kulturhuset og kulturskolen. 
4. Det bør satses på meråpent bibliotek. Bibliotek bør ikke legges ned. 
5. Dersom det blir en rektor for Rustad og Kroer, bør dette også vurderes ved de 
andre skolene. 
6. Dersom Åsgård skole blir utsatt, bør en deling av småtrinn og mellomtrinn kun 
være midlertidig. 
7. Kostpenger til leirskole bør betales av kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 29.10.2018 Side 10 av 10 

  

 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Ungdomsrådet

