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MØTEINNKALLING 
 

Ås eldreråd har møte i Lille sal, kulturhuset 

19.08.2013 kl. 15.30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Saksliste:  

 

 ORIENTERING  
Helse- og sosialsjefen er invitert til eldrerådet for å orientere om: 

1. Fremdriftsplan for utvidelse av Moer sykehjem 
2. Status i gjennomføringen av Strategisk kompetanseplan 
3. Driftsmessige utfordringer. Ev. endringer i behov for personell og 

kompetanse 
 

 REFERATSAKER        side 2   
 

 DRØFTINGSSAKER  
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017:    

 Notat 1: Fra administrasjonen.     side 3 
 Notat 2: Fra rådsleder Georg Distad   side 6 

 
2. Facebook og informasjonskort – hvordan fortsette arbeidet med dette.

                        
  

 

ER-sak 21/13 13/1189  side 7                     

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 

ER-sak 22/13 12/413  side 19                    

R-274: REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE ØST FOR SOLBERGKRYSSET - 

TIL UTTALELSE 

 

ER-sak 23/13 12/413 side 21 

R-273: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 –  

TIL UTTALELSE 

 

http://www.as.kommune.no/
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Ås, 13.08.2013 

 
Sign. 

Georg Distad 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Rita Stensrud.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 19.08.2013 

 

 

Angående reguleringsplaner 
1. R-274: Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset – til uttalelse. Datert 

1.8.2013. Frist for uttalelse: 15.9.13. Se ER-sak 22/13. 

2. Varsel om oppstart av områderegulering for Solberg boligområde, datert 9.7.2013.  

3. R-273: Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 – til uttalelse. Datert 

11.6.2013. Frist for uttalelse: 2.9.2013. Se ER-sak 23/13. 

 

Diverse 
4. Akershus eldreråd, protokoll 3.6.2013. 

5. Årsmelding for eldrerådet i Ski kommune 2011. 

6. Pensjonisten, nr. 3 - 2013. 

7. Vi i LOP - medlemsblad for Landslaget for offentlige pensjonister, nr. 2 - 2013. 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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DRØFTINGSSAK 1, NOTAT 1. 

FRA ADMINISTRASJONEN  

 

DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 22.08.2013 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 12.06.2013 i F-sak 44/13. Formannskapets vedtak lyder:  
 

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 
saksutredningen.  

2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en 
videreføring av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  

3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en 
del av etatenes innsparingskrav.  

4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. 
Dette er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av 
veksten gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av 
tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 
 

Prioriterte innsatsområder  
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske føringer fra rammesaksbehandlingen i formannskapets 
junimøte, foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de 
ulike tjenesteområdene og følgende behov for investeringer: 

 
 

Oppvekst og kultur  
 
Kultur  

 Videreutvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for 
kulturlivet i Ås, og fylle kulturhuset med innhold.  

 
Kvalitet  

 Alle elever skal ha god og synlig progresjon i sin læring og utvikling  

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i læringsmiljøet, 
fra de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen.  

 
Skolestruktur  

 Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune 
med fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering av Rustad skoles 
aktivitetsbygg. 
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Barnehager  

 Planlegge utbygging av ny barnehage i Nordbyområdet og utvidelse av 
Solbergtunet barnehage. 

 

Helse og sosial  

 Videreføre en effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri. 

 Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt. 
 
 

Tekniske tjenester  

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.  

 Redusere forfallet i bygningsmassen gjennom styrket vedlikehold. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier), gjennom 
styrket avsetning til veivedlikehold. Dette tiltaket er igangsatt i 2013 og foreslås 
videreført.  

 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere 
pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015).  

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner  
 
Lokalsamfunnsutvikling  

 Fokusere på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak:  
- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med 
fokus på bred medvirkning, involvering og forankring. 

 Følge opp kommuneplanen med fokus på utvikling av Ås tettsted og 
næringsutvikling.  

 
Medarbeidere  

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.  

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-
avtalen.  

 
Økonomi  

 Effektivisere innkjøpsprosessen og styrke økonomistyringen gjennom 
implementering av system for e-handel som en fullintegrert løsning i 
kommunens økonomisystem.  

 Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester. 
Benchmarking med andre kommuner som har lavere kostnader eller bedre 
kvalitet/resultater enn Ås kommune.  

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. 

 Utnytte inntektspotensialet. 

 Ha økt fokus på innkjøp. 
 
Service og kommunikasjon.  

 Arbeide for økt utnyttelse av dagens IKT-løsninger. 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner.  

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen. 
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Investeringsbehov  
For å møte befolkningsveksten en det behov for større investeringer i kommende 
planperiode. Behovet for økt kapasitet er størst innen barnehager og helse og 
omsorg.  
På sikt utfordres også skolekapasiteten og enkelte skoler må utvides. Dermed også 
skolehelsetjenesten. Kommunestyret har vedtatt at gjeldende skolestruktur skal 
videreføres. Innenfor gjeldende struktur skal det arbeides for en best mulig 
kapasitetsutnyttelse og godt læringsmiljø.  
 
Økte byggekostnader og nye byggekrav de senere årene fører til at tidligere anslag 
på investeringsrammer må justeres. Rådmannen har utarbeidet et justert anslag for 
byggekostnader på allerede vedtatte prosjekter og nye prosjekter som det vil være 
behov for å starte opp i kommende planperiode. Denne oversikten viser at det kan 
være behov for å starte opp investeringsprosjekter med en ramme på 773 mill. kr i 
kommende planperiode:  
 
 

Investeringsbehov for perioden 2014-17 

Utvidelse av Solbergtunet barnehage 30 

Demenssenter 125 

Solberg skole 185 

Rustad skole 110 

Byggetrinn 1 nytt sykehjem 90 

Ny barnehage 70 

Planlegging barnehager og skole 8 

Kjøp og utvikling av tomter og eiendom 155 

      Sum 773 

 
 
Investeringsbehov - Tall i mill. kr 
Den økonomiske situasjonen for Ås kommune tilsier at det vil være utfordrende å 
igangsette alle disse investeringene i planperioden. Investeringstakten må derfor 
vurderes og noen prosjekter må vurderes utsatt. Det legges derfor frem en egen sak 
til formannskapet i september 2013 med et forslag til investeringsprogram for 2014-
2017. Driftskonsekvenser frem mot 2019 innarbeides i analysen. Formålet vil være at 
formannskapet kan gi signaler på hvilke prosjekter som bør innarbeides i 
handlingsprogrammet og hvilken standard det bør siktes inn på. Eventuelle innspill 
fra utvalgene på nåværende tidspunkt er interessant for det videre arbeidet. 
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DRØFTINGSSAK 1, NOTAT 2.  

FRA ELDRERÅDSLEDER 

 

Budsjett og plan for 2014 
 
Eldrerådet ønsker at følgende tas med som prioriterte tiltak i budsjett og plan for 
2014:  
 

 flere sykehjemsplasser   

 oppsøkende virksomhet/eldrekontakt 

 samarbeids/bruker-råd for sykehjemmet 

 nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
  
  

Flere sykehjemsplasser   
Forventet og vedtatt mål for standard på dagens omsorgstilbud er enkeltrom på 
sykehjem. I Ås har en fått en utvikling fra enkeltrom til dobbeltrom på grunn av for få 
sykehjemsplasser. 
Eldrerådet mener at enkeltrom for alle langtidsbeboere på sykehjemmet må være en 
prioritert oppgave. Bare det gir en verdig situasjon med trivsel for beboere og 
pårørende. Eldrerådet ber om at utvidelse av Moer sykehjem må gjennomføres så 
fort som det er praktisk mulig å få til. 
  

Oppsøkende virksomhet/eldrekontakt 
Kommunestyret har vedtatt å opprette stilling som eldrekontakt. 
Det er allment kjent at det foregår vold i nære relasjoner rettet mot eldre. De er også 
slik at en del pensjonister ikke tar det nødvendige initiativ til å bruke de mulighetene 
som finnes for å komme seg ut av isolasjon og ensomhet. De blir sittende alene, ofte 
med dårlig trivsel og/eller dårlig kosthold. De kan da også bli uten tilgang til praktiske 
hjelpemidler og råd som kan gjøre det lettere å klare seg på egen hånd. Dette går ut 
over helsen og noen blir hjelpetrengende i større grad, og tidligere, enn nødvendig. 
Oppsøkende virksomhet kan fange opp behov for hjelp, gi økt livskvalitet, og bidra til 
at flere klarer seg uten omfattende omsorgstjenester fra kommunen. 
 

Samarbeids/bruker-råd for sykehjemmet 
Som støtte til driftsansvarlige ved sykehjemmet og for å oppnå økt kontakt og 
forståelse/samarbeid mellom driftsansvarlige og pårørende bør det opprettes et 
samarbeidsutvalg som kan drøfte valg og prioriteringer i utviklingen av 
sykehjemstjenestene. 
Dette vil kunne være like nyttig for omsorgstjenestene som 
samarbeidsutvalg/foreldreutvalg er for skolesektoren. 
 

Nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
Samhandlingsreformen har gitt kommunen stort og utvidet ansvar for helse- og 
omsorgstjenestene. Dette stiller store krav til økt kompetanse for ansatte i helse- og 
omsorgssektoren. Det blir avgjørende for kvaliteten på tjenestene at det gis nok rom 
for kontinuerlig oppdatering på utviklingen innen området. 
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Gå til saksliste    Neste sak >> 

ER-sak 21/13 

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET 

 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: 033  Saksnr.:  13/1189 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/13 21.05.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/13 22.08.2013 
Ås Eldreråd 21/13 19.08.2013 
Kommunestyret /  
 

Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter 

søknad av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 

Rådmannen i Ås, 13.08.2013 

 

Sign. 

Trine Christensen 

 
 

Tidligere politisk behandling: 

HOK-sak 24/1 

K-sak 76/12  

HOK-sak 22/13 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 

Ås eldreråd – til uttalelse 19.08.2013 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2013 

Kommunestyret 04.09.2013 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Vedlegg som følger saken: 

Referat fra møter i prosjektgruppa ″Ungdomsråd i Ås kommune″ 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 

- Vedtekter for ungdomsrådet pr. september 2008  

- HOK-sak 22/13: ″Ungdomsråd i Ås kommune - opprettelse av prosjektgruppe″ 

 

Utskrift av saken sendes til: 

Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole 

Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole  

Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole  

Rudolf ungdomshus 

Midtgaard ungdomshus 

Barn- og unges kommunestyre 

SLT- koordinator  

Oppvekst- og kultursjef 

Rådmann 

Ordfører 

Politisk sekretariat 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 

1.0 Bakgrunn for saken 

Barn og ungdoms rett til deltakelse, medvirkning og innflytelse er nedfelt både i FNs 

barnekonvensjon og i annen norsk lovgivning: 

Elevenes medvirkning er lovfestet gjennom opplæringsloven kapittel 11. Det er også 

nedfelt i kunnskapsløftets prinsipper for opplæringen, punkt 5 i læringsplakaten: ″Det 

skal legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ 

lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg (…)″. 

Plan- og bygningsloven § 3-3, 3. ledd: ″Kommunestyret skal sørge for å etablere en 

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.″ 

Plan- og bygningsloven § 5-1, 2. ledd: ″Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og 

unge″. 

 

Et ungdomsråd er et råd som representerer ungdomsinteresser i kommunen 

uavhengig av partipolitikk og/ eller organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal være 

et organ for å fremme ungdomssaker overfor politikerne og beslutningstakere. 

Ungdomsrådet skal ha anledning til å uttale seg om det som angår barn og unge i 

kommunen. Rådet skal bestå av ungdom og velges av ungdom, og skal tilrettelegges 

særlig for de under 18 år.  

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#map013
http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#5-1
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Opprettelse av nytt ungdomsråd ble vedtatt 12.12.2012, K-sak 76/12, vedlegg til 

kommunestyrets vedtak: ″Det opprettes et Ungdomsråd jf. HOK-sak 24/12 med 

budsjett for 2013 på 100 000 kroner. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet (…)″ 

 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok den 21.05.13 å opprette en 

prosjektgruppe for etablering av ungdomsråd (HOK-sak 22/13). Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en Veileder i arbeidet med ungdomsråd 

(november 2011) for hvordan et ungdomsråd bør etableres. Her  

anbefaler departementet at det opprettes en prosjektgruppe som kan avklare 

ungdomsrådets rolle før rådet trer i kraft.  

 

I vedtaket fra HOK-sak 22/13 fikk prosjektgruppa følgende oppgaver: 

1. Utarbeide et konkret og tydelig mål som sier noe om hvorfor et ungdomsråd skal 

opprettes og hva utbyttet kan være. HOK fastsetter mandat for ungdomsrådet, men 

prosjektgruppa bør komme med forslag til mandat.  

2. Legge frem et forslag til sammensetning av ungdomsrådet og hvordan ungdommene 

bør velges. 

3. Se på ungdomsrådets arbeidsmetoder, hvilke saker som bør behandles og møteform- og 

hyppighet. Prosjektgruppa skal også se på kontaktleddet til det politiske miljøet i 

kommunen.  

 

For å gi ungdom reell innflytelse ønsker rådmannen å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune fra høsten 2013, med utgangspunkt i innspill fra prosjektgruppa.  

 

2.0 Anbefalinger fra prosjektgruppa 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur utpekte Sverre Strand Teigen (H) til leder av 

prosjektgruppa. I juni ble det jobbet med å planlegge sammensetningen, overordnet 

mål og mandat for ungdomsrådet, samt se på hvilke arbeidsmetoder ungdomsrådet 

bør ha. Leder av prosjektgruppa har samarbeidet med leder av ungdomshuset 

Rudolf; Bjørn-Erik Pedersen. Han er nå tilsatt som ny SLT- koordinator i Ås kommune 

fra høsten 2013. Det er tenkt at SLT- koordinator skal være sekretær og tilrettelegger 

for ungdomsrådet.  

 

Under følger en oppsummering av resultater fra prosjektgruppas arbeid, ut i fra 

arbeidsoppgavene gitt av HOK. Referatet i sin helhet ligger som trykt vedlegg. 

 

1. Gruppa bør utarbeide et konkret og tydelig mål som sier noe om hvorfor et ungdomsråd 

skal opprettes (…). (fra HOK-sak 22/13) 

- Ungdomsrådet skal ha reell medbestemmelse i saker som berører ungdom.  

- Ungdomsrådet skal ha en rådgivende rolle før tildelingen av midler til uorganisert ungdom, 

jf. HOK- sak 3/13 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/ny-veileder-i-arbeid-med-ungdomsrad.html?id=664908
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- Prosjektgruppa foreslår at Barn- og unges kommunestyre legges ned, med overføring av 

midler og arbeidsoppgaver til ungdomsrådet.  

- Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal være en synlig og tydelig aktør i det politiske 

miljøet.  

- Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal ta initiativ til arrangementer og tiltak for 

ungdom. 

- Ungdomsrådet bør, som en av sine første saker, utarbeide et forslag til budsjett. 

 

2. Prosjektgruppa legger frem et forslag til sammensetning av ungdomsrådet og hvordan 

ungdommene bør velges (…). (fra HOK-sak 22/13) 

 

Prosjektgruppa ønsker følgende sammensetning av ungdomsrådet: 

- En representant fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole. 

- En representant blant elevene på Nordbytun ungdomsskole (som ikke nødvendigvis 

sitter i elevrådet). 

- En representant fra elevrådet på Ås ungdomsskole. 

- En representant blant elevene på Ås ungdomsskole (som ikke nødvendigvis sitter i 

elevrådet). 

- En representant fra elevrådet/ elevrådsstyret på Ås videregående skole. Personen må 

være bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 3 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. SLT-koordinator innstiller søkere og HOK vedtar. 

Representantene velges for ett år av gangen, blant annet på grunn av overgangen 

mellom 10. trinn og videregående skole.   

 

3. Gruppa bør se på ungdomsrådets arbeidsmetoder, hvilke saker som bør behandles og 

møteform- og hyppighet. Prosjektgruppa bør også se på kontaktleddet til det politiske 

miljøet. (fra HOK-sak 22/13) 

- Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.  

- Ungdomsrådet jobber etter samme modell som eldrerådet. Dette innebærer 

medlemmene får tilsendt saker som berører ungdom. Ungdomsrådet skal ha uttalerett i 

alle saker som berører ungdom. Ungdomsrådet kan også komme med egne saker.  

- Det foreslås at ungdomsrådet møtes en gang i måneden, unntatt i ferier.  

- Møteplan og årshjul for ungdomsrådet tilpasses slik at det er i takt med øvrig 

møtevirksomhet i kommunen. 

- Kontaktleddet til det politiske miljøet ivaretas gjennom en representant fra HOK som 

møter i ungdomsrådet. 

- Medlemmene i ungdomsrådet får utdelt hver sin iPad. Dette vil forenkle prosessen med 

sakspapirer og sikrer god kommunikasjon mellom medlemmene i rådet. 

- Medlemmene får møtegodtgjørelse. 

 

I form av denne saken anser rådmannen at prosjektgruppa nå er avviklet. 
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3.0 Rådmannens vurdering av saken 

Rådmannens innstilling tar utgangspunkt i prosjektgruppas anbefaling. Her følger 

kommentarer til innstillingen. 

 

3.1 Ungdomsrådets oppstart og sammensetning 

Skolene har frist til å konstituere elevråd innen 6. september. Fristen er satt tre uker 

etter skolestart. Først når elevrådet er på plass kan representanter velges til 

ungdomsråd. Prosjektgruppa ser for seg at ungdomsrådet starter opp 15. september. 

Det kan være at første møte i rådet kan bli noe senere enn 15. september. 

 

Rådmannen mener at prosjektgruppas forslag til sammensetning av rådet ivaretar 

ønsket om en helhetlig og geografisk spredning av medlemmene. Representanter til 

ungdomsrådet velges fra ungdomsskole og opp til videregående skole. Dette 

innebærer at aldersgruppen i ytterste konsekvens blir 13-19 år, mot veilederens 

anbefaling om en aldersgruppe på 14-18 år. Prosjektgruppa tror likevel at 

hovedtyngden av medlemmene vil komme fra 9. trinn og opp til 2. år på 

videregående. 

 

Prosjektgruppa ønsker tre såkalte ″frie plasser″ til ulike ungdomsgrupper. Dette er 

ungdom som er engasjert i ungdomsklubbene, idrettslagene eller andre lag og 

foreninger. Rådmannen ser at disse plassene kan sørge for bedre bredde i 

ungdomsrådet slik det også fremgår av referatet, men mener at ungdomsrådet må 

utarbeide retningslinjer for hvordan disse plassene skal velges. I referatet fra 

prosjektgruppa står det at SLT- koordinator skal innstille og at Hovedutvalg for 

oppvekst- og kultur oppnevner representantene i augustmøtet. Rådmannen mener at 

ungdomsrådet må jobbe med hvordan disse plassene skal ″markedsføres″ slik at 

man sikrer søknader, samt ta forutsetning om at det ikke kommer noen søknader. 

Det er viktig at ungdomsrådet kommer i gang så raskt som mulig. Rådmannen mener 

derfor at rådet bør konstitueres med de fem medlemmene fra ungdomsskolene og 

videregående skole, for deretter å jobbe fram en søkeordning for de frie plassene. 

Rådmannen anbefaler et ujevnt antall medlemmer, i forhold til avstemming i saker og 

ser derfor for seg to ″frie plasser″, slik at antallet medlemmer til sammen blir 7. Det er 

til sammenligning 7 medlemmer av Ås eldreråd. 

En av ungdomsrådet første oppgaver bør være å utarbeide vedtekter som skal 

godkjennes av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. Hvordan ″frie plasser″ skal velges 

vil fremgå av vedtektene. 

 

3.2 Modell av eldrerådet 

Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal jobbe etter samme modell om 

eldrerådet i Ås kommune. Utklipp fra Ås kommunes reglement:   
 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/ny-veileder-i-arbeid-med-ungdomsrad.html?id=664908
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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″7.8 Eldrerådet  

Oppgaver og ansvar  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.  

Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.  

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om:  

- Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre  

- Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder kommunens 

boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner og 

kulturelle tiltak.  

- Alle kommunale tiltak som gjelder eldre.  

 

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar reglement, budsjett og 

sekretærordning for rådet. Eldrerådet kan for øvrig selv ta opp saker som angår eldre 

i kommunen.  

  

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet og som 

legges frem for kommunestyret i marsmøtet til orientering. Loven inneholder ikke 

noen krav til form eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant annet:  

- Oversikt over rådets medlemmer.  

- Antall møter og saker.  

- Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets uttalelser 

er blitt tatt hensyn til.  

- Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.  

- Samarbeid med andre eldreråd. ″ 

 

Rådmannen anbefaler at ungdomsrådet opprettes etter modell av eldrerådet og ser 

for seg at ungdomsrådet får et eget punkt/ kapittel i Ås kommunes reglement, slik 

eldrerådet har i dag. Rådmannen mener at ungdomsrådet må komme med forslag til 

hvilke oppgaver og ansvar ungdomsrådet skal ha, hva det vil uttale seg om og på 

hvilke området det ønsker å være et rådgivende organ for kommunen. Forslaget kan 

deretter legges fram for kommunestyret som kan vedta endringer av reglementet.  

 

3.3 Kontaktledd med det politiske miljøet 

Prosjektgruppa ønsker at en politisk representant fra hovedutvalg for oppvekst- og 

kultur som blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Rådmannen støtter 

dette forslaget. Det fører i så fall til en endring av reglementet for Ås kommune, da 

det tidligere var ordfører som fylte denne rollen. ″Ordfører skal være Ungdomsrådets 

kontaktledd til det politiske miljøet, jf. K-sak 7/06″, fra punkt 8 s. 28 i reglementet for 

Ås kommune.  

Denne representanten skal være et kontaktledd til politikerne i Ås og møte i 

ungdomsrådet, men ikke være et medlem med stemmerett. 

 

 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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3.4 Barn- og unges kommunestyre 

Prosjektgruppa foreslår at Barn- og unges kommunestyre avvikles, og at midlene 

overføres til ungdomsrådet. Begrunnelser for dette finnes i vedlegget. Rådmannen 

mener at en eventuell avvikling av Barn- og unges kommunestyre bør behandles som 

egen sak som eventuelt kan tre i kraft tidligst i 2014. Barn- og unges kommunestyre 

for 2013 skal bestå. Dersom ungdomsrådet vil ta opp om Barn- og unges 

kommunestyre skal avvikles, må rådet se på hvordan innflytelsesmuligheten for 

aldersgruppen 5. – 7. trinn skal dekkes.  

 

3.5 Økonomi 

I K-sak 76/12 ble det vedtatt budsjett for 2013 på kr. 100 000,- for ungdomsrådet. For 

årene fremover må drift av ungdomsrådet innarbeides i budsjettene. Prosjektgruppa 

foreslår at medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse. Politikere i Ås 

kommune har en møtegodtgjørelse som tilsvarer 0,1 % av ordførerens godtgjørelse. 

Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer rådmannens lønn. Med utgangspunkt i at 

dette utgjør ca. kr. 800 pr. medlem pr. møte, anbefaler rådmannen at medlemmene i 

ungdomsrådet betales kr. 400 pr. møte. Dette med bakgrunn i at medlemmene i all 

hovedsak er under myndighetsalder. Dersom ungdomsrådet vil bestå av 8 

medlemmer som har 9 møter i året, vil totalsummen for møtegodtgjørelser være i 

underkant av kr. 30 000.  

 

Prosjektgruppa foreslår også at medlemmene får utdelt hver sin iPad. Rådmannen 

anbefaler at ungdomsrådet bør utstyres med iPad, på lik linje med andre politikere i 

Ås. Dersom rådet har 8 medlemmer vil dette medføre en utgift på ca. kr. 40 000. 

Dette vil være en engangskostnad, med unntak av utgifter til vedlikehold/ 

erstatninger. Det bør utarbeides retningslinjer for bruk av iPad, tilpasset 

″ungdommene språk″.  

 

Møtegodtgjørelse til den politiske representanten vil komme i tillegg. SLT- 

koordinators rolle i ungdomsrådet dekkes av ordinær lønn.  

 

Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
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Vedlegg 

Reviderte vedtekter pr. september 2008 

 

Ungdomsrådet i Ås kommune:  

 

Vedtekter:  

  

§ 1. Formål 

  

Målet med opprettelse av Ungdomsrådet er:  

A. At barn og unge skal oppleve og erfare at de har innflytelse på saker i 

nærmiljø/kommune som er av betydning for dem gjennom deltakelse og 

engasjement. 

B. At lokaldemokratiet utvikles ved at barn og unge deltar aktivt i utformingen av 

lokalsamfunnet  

C. At voksnes holdninger til barn og unge endres gjennom at de erfarer at barn og 

ungdom er kompetente.  

 
 

§ 2. Oppgaver 

A. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som er viktige for barn og unge, som legges 

frem av Ås kommune.   

B. Ungdomsrådet kan også selv ta initiativ til saker.  

C. Ungdomsrådet fordeler bevilgede midler, som ungdomsrådet har til disposisjon, til 

tiltak for barn og unge. 

D. Hovedutvalgsleder eller ordfører kan innkalle representanter fra Ungdomsrådet til 

møter i kommunestyret, formannskap eller hovedutvalg og gi ungdommene talerett. 

E. Ungdomsrådets leder kan be ordfører eller hovedutvalgsleder om å få møte med 

talerett i kommunestyret, formannskap eller hovedutvalg.  

F. Ordfører skal være kontaktledd til det politiske miljøet. 

 
 

§ 3. Sammensetning, valg mv. 

  

3.1 Funksjonstid 

 

A. Ungdomsrådet velges for to skoleår om gangen.   

B. Det sittende ungdomsrådet sitter til nytt ungdomsråd er valgt i oktober 

 

3.2 Sammensetning 

Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning: 
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A. Tre representanter fra Nordbytun ungdomsskole 

B. Tre representanter fra Ås ungdomsskole 

C. Tre representanter fra videregående skole  

 

Ungdomsskolene skal velge tre faste representanter. Alle skal velges av elevrådet. Alle 

klassetrinn skal, fortrinnsvis, være representert og det skal, fortrinnsvis, velges like mange 

gutter og jenter.  

 

Videregående skole skal velge tre faste representanter. Alle skal velges av elevrådet. Alle 

klassetrinn skal være representert og det skal velges like mange gutter og jenter. 

  

 

3.3 Valg til Ungdomsrådet 

Leder / nestleder 

 

Ungdomsrådets medlemmer fra skolene skal representere sin skole og elevrådet. 

Representantene til Ungdomsrådet i Ås velges av elevrådet men trenger ikke å ha plass i 

elevrådet som elevrådsrepresentant.  

  

Valg gjennomføres innen 15. september, slik at Ungdomsrådet blir operativt fra 1. oktober. 

Ungdomsrådet fra året før virker frem til nytt Ungdomsråd er konstituert.   

  

Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder, nestleder og sekretær.  

  

Leder og nestleder kan opptre utad på vegne av Ungdomsrådet.   

 

Elevrådene på den enkelte skole er referansegrupper for Ungdomsrådet og danner et fast 

arbeidsutvalg for den enkelte skole. 

  

Ungdomsrådet bestemmer selv om det skal opprettes underutvalg, og evt. hvilke 

underutvalg som skal opprettes. Eksempel på slike utvalg er for eksempel grupper som 

arbeider med forebyggende tiltak relatert til rus og kriminalitet eller grupper som arbeider 

med Internett sider, informasjon mv.  

  

 
 

§ 4. Organisering av Ungdomsrådets arbeid 

  

4.1 Møter i ungdomsrådet 

Møtene holdes minst to ganger i halvåret, inntil 10 ganger i året, etter fastsatt møteplan. 

Alle større politiske saker som berører barn og unge, skal behandles i Ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet kan innkalles etter behov.  

 

Uttalelser fra ungdomsrådet følger saker til politisk utvalgsbehandling. 

 

4.2 Sekretariatsbistand 

Virksomhetsleder for fritid er Ungdomsrådets faste kontaktperson. Politisk sekretariat skal 

foreta utsending av sakspapirer til HOK, formannskap og kommunestyre til medlemmene i 

Ungdomsrådet m/ vararepresentanter. 
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 4.3 Møteinnkalling og forberedelse 

Innkalling sendes fra Ungdomsrådets leder en uke før møtet, i samarbeid med 

virksomhetsleder for fritid.  

  

Forfall må meldes til virksomhetsleder for fritid i god tid.  

  

Sakene legges ut på kommunens internettsider før hvert møte, slik at saker kan legges ut til 

drøfting blant et bredere lag av barn og unge i kommunen.  

  

4.4 Gjennomføring av møtene 

Møtene ledes av Ungdomsrådets leder.  

  

I møtene deltar Virksomhetsleder for fritid. Andre representanter for administrasjonen 

møter ved behov.  

  

Ordfører eller andre politikere deltar i Ungdomsrådets møter ved behov for å informere om 

saker som er/skal til politisk behandling. 

  

4.5 Møter på skolene / skolens elevråd 

Det legges opp til et samarbeid på den enkelte skole, slik at Ungdomsrådet også arbeider 

med saker som gjelder det totale oppvekstmiljøet i kommunen. Her vil det være viktig å 

samarbeide med ungdomshusene, frivillige lag og organisasjoner og andre barne- og 

ungdomstiltak i kommunen. 

  

 
 

§ 5. Opplæring og økonomi 

  

Ved konstituering av nytt Ungdomsråd, gjennomføres det opplæring som skal gi 

medlemmene nødvendig kunnskap om overordnede planer, kommunal saksbehandling, 

aktuelt lovverk, taushetsbestemmelser mv.  

  

Ungdomsrådet disponerer midler i hht. § 2.  

  

Ungdomsrådets medlemmer vil få møtegodtgjørelse pr. møte, kr. 100,- pr. møte for 

medlemmer og kr. 200,- pr. møte for leder av ungdomsrådet. Reisekostnader dekkes til og 

fra møter. Opplæringskostnader dekkes av Ås kommune. All godtgjøring, reisekostnader 

og opplæringskostnader dekkes innenfor bevilgede midler, jmfr. § 2.  

  

 
 

§ 6. Endring av vedtekter 

  

Vedtektene tas opp til evaluering i ungdomsrådet.  

Ungdomsrådet kan endre vedtekter. Eventuelle endringer forelegges kommunestyret som 

orienteringssak.  

 

Rapportering skjer i forbindelse med årsmeldingen hvert år. 
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ÅS KOMMUNE 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 

Saksnr: 13/1189-3  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE  
Saksbeh.: Ellen Benestad Arkivkode:  033   

Utvalg Utv.nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  22/13   21.05.2013 

 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling og vedtak  

i møte den 21.05.2013  
 
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 

4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til kandidat til leder av 
prosjektgruppa, jf. pkt. 2: Sverre Strand Teigen (H) 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag til leder av prosjektgruppa ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 
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4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
 

Leder av prosjektgruppa: Sverre Strand Teigen (H). 

 
 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Ås, 23.05.2013 
 
 
__________________ 
Jeanette Karlsen 
Politisk sekretariat 

Utskrift av møtebok sendes til: 
Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole 
Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole 
Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole 
Rudolf ungdomshus 
Midtgaard ungdomshus 
Barn og unges kommunestyre 
Oppvekst- og kultursjef 
Rådmann 
Ordfører 

 
 



ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 22/13 

1 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

ER-sak 22/13 

R-274: REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE ØST FOR SOLBERGKRYSSET  

- TIL UTTALELSE 
 

Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 22/13 19.08.2013 

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende uttalelse til  
R-274: Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset: 
 

…  
 
Ås, 13.08.2013 
 
Sign. 
Georg Distad  
Leder 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
  

Behandlingsrekkefølge: 
HTM, 1. gangs behandling 13.06.2013 
Offentlig ettersyn 
HTM, 2. gangs behandling 
Kommunestyret 
 

Vedlegg sendes til medlemmer på e-post 14.08.13 og ligger på kommunens 

nettside: 
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html 
 
Brev fra saksbehandler i plan- og utviklingsavdelingen, datert 01.08.2013, med 
vedlegg: 

A. Utskrift av møtebok fra HTM-møtet 13.06.2013. 
B. Kommunens saksfremlegg med vedlegg, datert 04.06.2013. 
C. Adresseliste for utsendelsen 

 

 

Eldrerådets uttalelse sendes: 
Saksbehandler for reguleringsplanen, Magnus Ohren 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Forslag til reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset er til offentlig ettersyn. 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
Rådene har i denne forbindelse mottatt dokumentene som følger vedlagt.  
Frist for å gi en uttalelse er 15. september 2013. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 23/13 

1 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   

ER-sak 23/13 

R-273: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 

- TIL UTTALELSE 
 

Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

   
Ås eldreråd 23/13 19.08.2013 

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende uttalelse til  
R-273: Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51:. 
 

…  
 
Ås, 13.08.2013 
 
Sign. 
Georg Distad  
Leder 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
HTM, 1. gangs behandling 16.05.2013 
Offentlig ettersyn 
HTM, 2. gangs behandling 
Kommunestyret 
 

Vedlegg sendes til medlemmer på e-post 14.08.13 og ligger på kommunens 

nettside: 
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html 
 
Brev fra saksbehandler i plan- og utviklingsavd. datert 11.06.2013, med vedlegg: 

1. Utskrift av møtebok fra HTM-møtet 16.05.2013. 
2. Kommunens saksfremlegg med vedlegg, datert 07.05.2013. 
3. Forslag til reguleringskart, datert 16.04.2013. 
4. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.04.2013 
5. Forslagsstillers planbeskrivelse 
6. Adresseliste 
7. ROS-analyse 
8. Støyvurdering 

  

Eldrerådets uttalelse sendes: 
Saksbehandler for reguleringsplanen, Magnus Ohren 
 
 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Forslag til endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 er til offentlig ettersyn. 
Saken sendes naboer, offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. Rådene 
har i denne forbindelse mottatt dokumentene som følger vedlagt.  
Frist for å gi en uttalelse er 2. september 2013. 
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