
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ungdomsrådet Ås rådhus, Lille sal (Kulturhuset)22.03.2007 
 
FRA SAKSNR:  3/07 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 17:45 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole: Martin Lehmann, Wendy Ulseth 
Ås ungdomsskole: Hans Henrik Teigeland Holck, Guro Amundsen 
Ås videregående skole: Monika Mielnik, Øyvind Langdalen, Emilie U. Johansen 
 
Martin Lehmann og Wendy Ulseth forlot møtet kl. 17.25.  
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Enhetsleder Hanne Dølheim, plan og miljøvernkonsulent Solveig Viste, enhetsleder v/Sosial 
og barnevern Torill Skage Sørli.  
 
Diverse merknader:  
ORINTERING: 
Plan og miljøvernkonsulent Solveig Viste orienterte om Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. 
kinoteateret – et ideprosjekt 
 
 
Godkjent 26.03.07 av: Leder Øyvind Langdalen og nestleder Hans Henrik Teigeland Holck 
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
3/07 07/588  
HANDLINGSPLAN MOT RUS - HØRING  
 
 
Godkjenning av protokoll fra 18.1.07 
Protokoll fra 18.1.07 godkjent uten kommentarer:  
 
 
Prosjekt framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokale 
Orientering ved Solveig Viste 
 
Ingen konkrete innspill fra Ungdomsrådet i møtet.  
Spørsmål: er det aktuelt med kino i Ås? Behov for en større konsertarena lagt frem. 
Ungdomsrådet har mulighet for å gi innspill underveis.  
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Utv.sak nr. 3/07  
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN – HØRINGSFORSLAG  
 
Innstilling: 
Saken ble lagt frem i møtet. 
 
Ungdomsrådets behandling 22.03.2007: 
Enhetsleder ved Sosial og barnevern Torill Skage Sørli orienterte om høringsforslaget.  
 
Votering: Ungdomsrådets forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets uttalelse 22.03.2007: 
Ungdomsrådets tilbakemeldinger: 

- Ungdom i midten av 20 årene har dårlig påvirkning på yngre ungdommer.  
- Rådet ønsker bevisstgjøring av foreldre – opplæring av foreldre. 
- Jevnlige foreldrekurs gjennom hele ungdomstiden, målrettet informasjon om antirus 

arbeid, holdninger, erfaringsutvekslinger foreldre imellom (helsesøster som 
bidragsyter) og infomøter for foreldre ved oppstart på ungdomsskolen 

- Ungdomsrådet sier:  
o ”Mange ungdommer drikker”. 
o ”Alle” drikker fra 9. – 10. trinn. 
o Fra 10. trinn øker forbruket. ”Noen drikker hver helg”, andre er mer moderat i 

forbruk - ”en helg i måneden”. 10. trinn drikker mindre i år enn 10. trinn i fjor.  
o Foreldre / andre voksne og eldre ungdommer over 18 år kjøper alkohol til 

mindreårige. 
o Mindre problem med narkotika, men vet at det forekommer kjøp og salg i 

skoletiden (mest videregående).  
o ”Aktiv elev” som arrangeres av videregående fungerer ikke. Ikke noe bra tiltak.  

- Ønsker seg holdningskampanjer, nasjonalt og lokalt. 
- Noen av butikkene i Ås sentrum er mer ”slepphendte” med å selge alkohol til 

mindreårige.  
- Noen av utestedene i Ås sentrum er mer ”slepphendte” med å servere / selge alkohol til 

mindreårige.  
- Alkoholdebutalderen bør være høyere. 
- Ansatte på ungdomshusene må ha en aktiv holdning mot rus, fortsette arbeidet. 
- Ungdommene trenger forskjellig type informasjon. ”De vanlige ungdommene” trenger 

annen informasjon enn de ungdommene som forsøker og debuterer tidlig med alkohol. 
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• Eventuelt 

 
o Sommerkonsert:  

o De Lillos er uaktuelt, for dyrt. 
o Helg som settes av: lørdag 25. august. 
o Wendy har ikke rukket å snakke med lag og foreninger om støtte ennå.  
o Øyvind har hatt kontakt med noen, sendt ut brev.  
o Starter komité/arbeidsgruppe med fordeling av arbeidsoppgaver, første møte 

26.3., kl. 14.30 – 15.30, Hanne kontor 
o Noen av arbeidsoppgavene som skal fordeles:  

o Økonomi / støtte til arrangementet 
o Band / arrangementet 
o Scene 
o Lyd 
o Mat / kiosk 
o Reklame / sponsor 
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