ÅRSMELDINGUNGDOMSRÅDET
2017

Rådetssammensetning:
Vår 2017:
Elevrådet Nordbytun ungdomsskole:

Mina Skaufel

Elevpå Nordbytun ungdomsskole:

Kim Mathisen

Elevrådet på Ås ungdomsskole:

TensaeMuluguta

Elevpå Ås ungdomsskole:

Othilie Gursli

Elevrådet på Ås videregåendeskole:

RahmoAhmed

Fri plass:

HalfdanHolm

Fri plass:

Viktoria Leinhardt

Vara:

Oliver Gilbergog SofieSleipnes

Høst 2017:
ElevrådetNordbytun ungdomsskole:

StefanHjort-Johansen

ElevrådetÅs ungdomsskole:

Alma Tveit

ElevrådetÅs videregående:

RahmoAhmed

Fri plass:

DanielMartinsen

Fri plass:

Othilie Gursli

Fri plass:

Viktoria Leinhardt

Fri plass:

RahmoAhmedfra januar 2018

Vara:

AleksanderSwensen

Politisk representant:

Sverre Strand Teigen (H)

Sekretær:

Bjørn-Erik Pedersen (SLT-Koordinator)

21.06.17 vedtok kommunestyret (K-sak 45/17) endringer i ungdomsrådets sammensetting. Plassene
som tidligere var tiltenkt elev ved Nordbytun ungdomsskole og elev ved Ås ungdomsskole ble gjort
om til frie plasser. De frie plassene ble utlyst i mai og hadde oppstart i september.

Rådets arbeid:
Ungdomsrådet hadde 7 møter i 2017. Møtene ble avholdt på rådhuset, med unntak av møtet i
oktober som ble gjennomført i forbindelse med barne- og ungdomskonferansen i Bodø.
Barn- og ungdomskonferansen arrangeres hvert andre år av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
i samarbeid med kommunen som ble kåret til årets barne- og ungdomskommune på forrige
konferanse. I år var dette Sortland kommune og konferansen ble arrangert i Bodø. Ungdomsrådet
deltok med fire medlemmer, i tillegg til politisk representant og sekretær. Årets tema var psykisk
helse, livsmestring og deltakelse. Konferansen var svært vellykket og ga et stort utbytte både faglig
og sosialt.
Ungdomsrådet hadde i 2017 et budsjett på 112.000 kroner. En del av disse pengene ble brukt til
møtegodtgjørelse og servering i møter. Den største utgiften i 2017 var til deltakelse på barne- og
ungdomskonferansen i Bodø. I tillegg har ungdomsrådet delt ut premier i forbindelse med
logokonkurransen, finansiert filmmaraton for ungdom, laget hettegensere, gitt støtte til natt-cup i
Nordbyhallen og LAN-arrangement på Midtgard.
Ungdomsrådet er også aktive og synlige utover sine møter. I 2017 har de arrangert filmmaraton for
ungdom, deltatt som dommere på UKM, hatt en presentasjon i barn og unges kommunestyre og
arrangert julekino for ungdom. I tillegg deltok en representant fra ungdomsrådet på dialogseminaret
som ble avholdt i mai med temaer som campus, tjenestebasert budsjettering og områderegulering.
Ungdomsrådet har i 2017 startet et samarbeid med det nyopprettede barne- og ungdomsrådet i Ski
kommune. Foreløpig er samarbeidet på planleggingsstadiet, men målet er å få til et felles
arrangement i løpet av 2018.
Ås ungdomsråd har en egen profil på facebook hvor de legger ut aktuelle saker og korte referater fra
sine møter. De har også opprettet en konto på snapchat.

Saker til politisk behandling i 2017:
Møteplan for ungdomsrådet 2017
Logokonkurranse ungdomsrådet
Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO
Bytte av medlem til fri plass
Filmmaraton for ungdom
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021
Årsmelding ungdomsrådet 2016
Støtte til uorganisert ungdom – våren 2017
Logokonkurranse – premiering
Årsmelding 2016
Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017-2030
Ungdomsrådet - forslag til endringer
Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021
Bruk av restbeløp – tiltak til uorganisert ungdom
Valg av leder og nestleder

Drøftings-, informasjons- og orienteringssaker i 2017:
Høring mulighetsstudie Åsgård skole
Utkast til plakat logokonkurranse
Klage fra ÅsLAN
Filmer til filmmaraton
Felles orientering med eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne;
sentrumsutviklingen i Ås, orientering ved plan- og utviklingssjef
Evaluering av støtte til uorganisert ungdom
Presentasjon av resultater fra ungdata-undersøkelsen
Evaluering av ungdomsrådet
Barn og unges medvirkning i sentrumsutviklingen; drøfting med plan- og utviklingssjef
Orientering om ungdomsrådet for nye medlemmer

Barne- og ungdomskonferansen 2017
Innspill til gå- og sykkelstrategi
Profilering av ungdomsrådet
Barn og unges kommunestyre 2017
Hettegenser ungdomsrådet
Julekino for ungdom

(Ungdomsrådets egne saker uthevet)

Rådets påvirkning:
Det er vanskelig å vite i hvor stor utstrekning ungdomsrådets uttalelser blir tatt hensyn til i det videre
politiske arbeidet, men vi oppfatter at ungdomsrådet i stadig større grad blir involvert i viktige
prosesser i kommunen. For 2017 gjelder dette først og fremst arbeidet med sentrumsutviklingen og
kommunens gå- og sykkelstrategi.
I sak UR-13/17 ungdomsrådet – forslag til endringer, fikk rådet gjennomslag for begge sine
tilleggspunkter. Ungdomsrådet har også fått gjennomslag for sin innstilling til fordeling av midler til
uorganisert ungdom (UR-9/17).
Ungdomsrådet kommer årlig med innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet og tiltaksplan for idrett,
nærmiljø og friluftsliv. Vi erfarer at flere av innspillene blir tatt med i det videre arbeidet.
Ungdomsrådet har, som tidligere beskrevet, også et eget budsjett. Gjennom å fordele noen av disse
pengene til ulike tiltak kan de sørge for at gode tiltak for barn og unge blir gjennomført.

Bruk av midler til uorganisert ungdom 2017:
Ved tildeling av midler til uorganisert ungdom våren 2017 ble det til sammen utbetalt 22.497.
Pengene gikk til bokseutstyr på ungdomshuset Rudolf, og til LAN og paintballtur for ungdomshuset
Midtgard.
Kommunestyret vedtok 21.06.17 (K-sak 45/17) at midler til uorganisert ungdom skulle overføres til
ungdomsrådet, og at rådet selv skulle avgjøre hvordan pengene skulle brukes.
Etter at de resterende midlene til uorganisert ungdom ble overført til ungdomsrådet er rundt 10.000
kroner brukt til gratis julekino for ungdom med servering av mat og drikke. I tillegg har rådet gitt
5000 kroner i støtte til Ås og Vestby Røde Kors sitt flyktningkompis-prosjekt.

