
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ungdomsrådet Skoleveien 3 11.11.2008 
 
FRA SAKSNR:  12/08 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 18.00 
Av utvalgets medlemmer / varamedlemmer møtte 5 av 6 
Forfall fra følgende medlemmer: 
Ås videregående skole:        Abril Stephanie Aravena 
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole:  Elisabeth Nedregård 

Marianne Leversund 
Ås ungdomsskole:                Trond Ikdahl Andersen 
 
Ås videregående skole:        Hans Henrik Teigland Holck – leder, Guro Amundsen  

 
Møtende varamedlemmer:  
Ingen 
Merknad:  
Det er ikke valgt ny representant fra Ås ungdomsskole.   
Tilstede var også:  
Enhetsleder Hanne Dølheim 
 
Godkjent 12.11.08 av: Leder Hans Henrik Teigland Holck og nestleder  
Abril Stephanie Aravena 
 
Underskrifter: 

 

     ___________________________ 
 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
12/08 08/2534  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2009-
2012 
 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 
Utv.sak nr. 12/08  
HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2009 – 2012 
 
Innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Ungdomsrådets behandling 11.11.08: 
Ungdomsrådet besluttet i sitt møte 6.11.08 å avgi en egen uttalelse i saken som sendes til 
ordfører og andre politikere, samt rådmannen og hans ledere. Uttalelsen legges som vedlegg til 
protokollen.  
 
Ungdomsrådet besluttet også at de skulle arrangere en underskriftskampanje som overleveres 
ordfører før møtet i formannskapet 26.11.08.  
 
Votering: Enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 11.11.08: 
Ungdomsrådet avgir egen uttalelse i saken som sendes til politikere og toppledere i 
kommunen.  
 
Ungdomsrådet arrangerer en underskriftskampanje som overleveres ordfører.  
 
 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

Ungdomsrådets uttalelse i forbindelse med økonomisk handlingsplan 2009 
Ungdomsrådssak 12/08. Behandlet 11.11.08 

 
 

UNGDOMSRÅDET SIER: 
 
Ungdomshusene:  
 

� Ungdomshusene er den viktigste aktiviteten å beholde   
� Midtgard er selve stammen for arbeidet med fritidsaktiviteter til ungdom (eks. 

juniortilbud, kulturmønstringen (UKM), bandrommene osv.) 
� Prøve å beholde et av ungdomshusene 
� Ungdommene trenger et sted å være, noen har ikke andre aktivitetstilbud 
� Ungdommene kommer til å ”henge mer rundt” hvis ungdomshusene forsvinner 
� Lite å spare på å trekke penger fra ungdomshusene, kan komme tilbake på 

sosialbudsjettet senere 
� Kan føre til mer hjemmealene festing, mer alkohol på sånne fester 
 
� Hvis man må kutte, kan man bevare det ene ungdomshuset, Midtgard. Det kan også 

være positivt med å føre ungdom fra Nordby og sentrum mer sammen. Rudolf ligger 
på et dårlig sted.  

 
 
Kulturskolen (-10%): 
 

� Ungdomsrådet tror at et så stor kutt vil gi en dårligere kulturskole 
o Mindre individuell undervisning. 
o Dårligere tilbud. 
o Lengre ventetid (som allerede er lang på enkelte aktiviteter) 
o Færre elever. 
o Færre musikere får sjansen til videreutvikle sitt potensial 
o Hva skal ungdommene drive med da?  

 
Høyere egenandel, fare for å miste elever. Dyrt og dårlig tilbud? Ungdom trenger varierte 
fritidsaktiviteter.  
 
Ungdomsrådet: 
 

� 60 000 er for lite å tjene på et så godt tilbud som Ungdomsrådet er.  
� Pengene kunne vært kuttet fra et annet sted, med mindre negativ virkning. Hvordan 

skal kommunen ivareta at barn og unge skal høres i kommunalplanlegging i saker som 
angår dem? 

� Hvordan skal ungdomsråd klare å få frem ungdommens sak hvis det ikke lenger skal 
eksistere et ungdomsråd? 

� Nå som det foreslås så store kutt innenfor ungdomstilbudene trengs ungdomsrådet 
ekstra mye.  



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 
Nordbybibliotek: 
 

� Fire skoler som mister tilgang til biblioteket. Fire kretser.  
� Hvor skal nordbyfolket få bøker? Skal de til Ski – til Ås sentrum. Det er lange 

avstander i Nordby.  
� Kan de få bokbuss fra fylkesbiblioteket istedenfor?  
 

Tilskudd til lag og foreninger: 
 

� Hva betyr dette for ungdommene?  
o Må foreldre må betale mer? 
o Mer dugnad for foreldre og familie?  

 
 
 
 
 


