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PROTOKOLL 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ungdomsrådet Lille sal, Kulturhuset 29.11.2007 
 
FRA SAKSNR:  7/07 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 18.30 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ås videregående: Abril Stephanie Aravena - nestleder 
Nordbytun ungdomsskole: Isabell Andersen 
 
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole: Kim-Robert Gustavsen 
Ås ungdomsskole: Guro Amundsen, Trond Ikdahl Andersen 
Ås videregående skole: Hans Henrik Teigland Holck, Elida Arstad Skøien 
 
Møtende varamedlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole: Trine Lindberg 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per Kierulf, enhetsleder Hanne Dølheim,  
Tilstede var også: 
Jostein Øverby, Rambøll Norge AS, Ordfører Johan Alnes 
 
Diverse merknader:  
Orienteringer: 

• Handlingsplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv v/ kommuneingeniør Gunnar 
Larsen - Utgår. Tas opp igjen på neste møte.  

• Kommunedelplan for Vinterbro, Ås kommune. Planprogram på høring. Jostein 
Øverby, Rambøll Norge AS. Konkrete innspill fra ungdommene på omfang, stier 
som brukes, gangvei/kryssing av RV. Saken tas opp igjen til reell høring når 
denne fremlegges som sak.  

 
Protokoll fra møte 11.10.07 ble delt ut på møtet og gjennomgått. Kommentarer til 
protokollen rettes opp.  
 
Nordbytun sine representanter presenterte seg da de ikke var tilstede på konstituerende 
møte i Ungdomsrådet.    
 
Godkjent 06.12.07 av: Leder Hans Henrik Teigland Holck  
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
7/07 07/2684  
KONSERT - OPPFØLGING AV SAK  
 
8/07 07/2685  
UNGDOMSRÅDET OG AKTIVITET I LOKALMILJØET  
 
9/07 07/2686  
UNGDOMSRÅDETS ØKONOMI - FORSLAG TIL BRUK AV PENGER  
 
Eventuelt:  
 
Ordføreren presenterte en skisse for skøytebane med kunstis. Saken tas opp på neste 
møte. Ordføreren ønsker innspill fra ungdomsrådet om saken.  
Les om skøytebanen på: www.comeonice.no og på  
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.1724256 
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Utv.sak nr. 7/07  
KONSERT - OPPFØLGING AV SAK  
 
Ungdomsrådets behandling 29.11.2007: 
Punktet vil bli tatt opp fast på hvert møte fremover. Elida og Hans Henrik har hatt møte 
med representant fra studentsamfunnet og ungdomsrådet planlegger å arrangere 
konsert i samarbeid med disse i 2008. Elida følger opp videre. 
Saken legges frem på møtet 
 
  
Utv.sak nr. 8/07  
UNGDOMSRÅDET OG AKTIVITET I LOKALMILJØET  
 
Ungdomsrådets behandling 29.11.2007: 
Det ble ytret ønske om oftere møter i Ungdomsrådet. Ungdomsrådet er enige om å ha 
møter 1 gang pr. måned og stilte seg bak ønsket fra enhetsleder Hanne Dølheim om selv 
å være aktive med å melde saker som er aktuelle for ungdomsrådet.  
Rådmannen mente at ungdomsrådet kunne legges opp slik at de uttalte seg om 
dagsaktuelle saker som går i kommunen. Et eksempel var budsjettbehandlingen i Ås 
kommune.  
 
Det er viktig at representantene involverer sine respektive elevråd og kommer med 
tilbakemeldinger fra elevrådene.  
 
Hanne Dølheim utarbeider forslag til møteplan for 2008 og sender denne ut. Nytt møte 
er avtalt til 24.januar. Møteplanen legges frem i møtet i januar.   
 
Det ble ikke utført voteringer i saken, men ingen ytret seg imot å ha oftere møter. 
 
  
Utv.sak nr. 9/07  
UNGDOMSRÅDETS ØKONOMI - FORSLAG TIL BRUK AV PENGER  
 
Ungdomsrådets behandling 29.11.2007: 
Ungdomsrådet har penger som de kan bruke til tiltak for barn og unge.  Ungdomsrådet 
hadde noen forslag om hva pengene kunne brukes til, men posten skal benyttes til 
spesielle tiltak som igangsettes av ungdomsrådet eller kurs/konferanser og lignende. 
Konsert som arrangeres av rådet kan brukes penger på og ønsker om kurs eller 
lignende.  
 
Ingen penger ble vedtatt brukt, utover det som allerede går til faste ting som mat, 
møtegodtgjørelse osv.  
 
  
 


