ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Ungdomsrådet

MØTESTED
Lille sal, Kulturhuset

MØTEDATO
10.04.2008

FRA SAKSNR: 4/08
FRA KL: 16.00
TIL SAKSNR: 6/08
TIL KL: 19.00
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Forfall var ikke meldt fra følgende medlemmer:
Trond Ikdahl Andersen
Møtende medlemmer:
Nordbytun ungdomsskole: Elisabeth Nedregård
Marianne Leversund
Ås ungdomsskole:
Guro Amundsen
Ås videregående skole:
Hans Henrik Teigland Holck - leder
Abril Stephanie Aravena - nestleder
Elida Skøien
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder Hanne Dølheim
Planrådgiver Vidar Valvik
Diverse merknader:
Orienteringer:
 Utredning av barn og unges oppvekstvilkår i Vinterbroområdet v/ planrådgiver
Vidar Valvik
 Møtet ble avsluttet med samling på Midtgard med pizza og gitarhero.
Eventuelt:
 Ungdomsrådet mener det er bra at barn og unge blir tatt hensyn til i utbyggingssaker
(Oppvekstvilkår i Vinterbroområdet) og at det blir behandlet som egen problemstilling.
Barn og unges oppvekstvilkår sikres gjennom grundig behandling av sakene.
 Ungdomsrådet hadde ingen motforestillinger til utbygging av Vinterbroområdet.
Ungdomsrådet ga uttrykk for at det var positivt at det skjedde noe i området for alle
innbyggere, voksne og unge.
 Abril meldte inn følgende sak:
• Det er kommet en henvendelse fra ungdom som mener at Ås kommune kan
arrangere ”bandhjelp”. Det betyr at eldre ungdommer kommer og underviser
yngre ungdommer i instrumenter, band, samspill osv. Saken følges opp av
Hanne Dølheim og det meldes tilbake til ungdomsrådet underveis.
Protokollen fra møtet 24.1.08 ble godkjent uten kommentarer.
Godkjent 12.04.08 av: Leder Hans Henrik Teigland Holck og nestleder
Abril Stephanie Aravena
Underskrifter:
___________________________
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SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
Utv.sak nr. 4/08
RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Utv.sak nr. 5/08
LANDSTREFF FOR UNGDOMSRÅD 15. – 17.6.08 I LARVIK
Utv.sak nr. 6/08
UNGDOMSRÅDETS KONSERT
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Utv.sak nr. 4/08
RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Ungdomsrådets behandling 10.04.2008:
Leder av ungdomsrådet leste opp notat som gikk fra ungdomsrådet til alkoholpolitisk
handlingsplan våren 2007. Diskusjon rundt tema.
Votering: Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets uttalelse 10.04.2008:
Ungdomsrådet utarbeidet ikke ny uttalelse til Alkoholpolitisk handlingsplan. Ungdomsrådet
opprettholder uttalelser fra i fjor, med følgende presisering:
• Ungdomsrådet er bekymret for debutalderen for ungdom og alkohol.
• Mange ungdommer drikker mye.
• Drikkemønsteret er likt for alle ungdomsgrupper. Både vanlige ungdommer og mer ”utsatt”
ungdom tester ut alkohol i ung alder (mainstream og harry-ungdom).
• Det ble tatt opp at det er en ekstra utfordring i Nordbyområdet med antall ungdommer som
drikker i ung alder.
• Ungdomsrådet, de som har mulighet, blir med på ”Stopp langingen aksjonen”.
• Ungdomsrådet ønsker å ta initiativ til å snakke med ungdomsskoleelevene om alkohol og
alkoholvaner i ung alder.

Utv.sak nr. 5/08
LANDSTREFF FOR UNGDOMSRÅD 15. – 17.6.08 I LARVIK
Innstilling:
To deltakere som ønsker å fortsette i ungdomsrådet for skoleåret 2008/2009 velges som delegater til
landstreffet for ungdomsråd i Larvik. Det utnevnes en vara som kan sendes til landstreffet hvis en av de
valgte delegatene blir forhindret fra å dra. Kontaktperson fra Ås kommune, Hanne Dølheim, blir med
som reisefølge hvis det er nødvendig / ønskelig. Utgifter til reise og opphold finansieres av midler fra
Ungdomsrådet/Ås kommune.

Ungdomsrådets behandling 10.04.2008:
Ungdomsrådet ønsker å delta på samlingen og hele ungdomsrådet vil delta på samlingen, selv
om vi bare får to representanter til landstreffet.
Ungdommene må få tillatelse hjemme og Hanne Dølheim blir med som reiseleder. Det meldes
tilbake til Larvik kommune at Ungdomsrådet i Ås vil delta på landstreffet.
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Votering: Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets vedtak 10.04.2008:
Ungdommene må få tillatelse hjemme og Hanne Dølheim blir med som reiseleder. Det meldes
tilbake til Larvik kommune at Ungdomsrådet i Ås vil delta på landstreffet.

Utv.sak nr. 6/08
UNGDOMSKONSERT I ÅS
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Ungdomsrådets behandling 10.04.2008:
Konserten og mulighetene for å gjennomføre konsert i samarbeid med studentene ved UMB
begynte veldig bra, men det har vært vanskelig å opprettholde kontakten. Konsertplanene
utsettes til høsten og tas opp som egen sak igjen.
Votering: Utsettelsesforsalget ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak 10.04.2008:
Saken utsettes til høsten og tas opp igjen med det nye ungdomsrådet.
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