
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Barn og unges kommunestyre har møte  

i Ås rådhus, Store sal. 
 

03.12.2009 Kl. 13.00 
 

 
To elevrådsrepresentanter fra hver skole har stemmerett. Ordføreren er 
møteleder og møtet er åpent for alle. Møtet arrangeres som et vanlig 
kommunestyremøte hvor alle innlegg fra elevene holdes på kommunestyrets 
talerstol.   
 
 
Saksliste:  
 
Utv.sak nr. 1/09 09/2248  
TILTAK I SKOLEMILJØENE I ÅS 2009  

� Elevrådsrepresentant eller lærerrepresentant fra hver skole orienterer ordfører 
om hva fjorårets tildeling ble brukt til.  

 
 
Utv.sak nr. 2/09 09/2718  
MILJØVERNPRISEN 2009  
 
 
 
 
Ordfører i Ås, 18.11. 2009 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Saksdokumentene ligger til offentlig ettersyn på rådmannskontoret og er 
publisert på Ås kommunes internettide: www.as.kommune.no. 
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Utv.sak nr 1/09 
TILTAK I SKOLEMILJØENE I ÅS 2009 
Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: B08  Saknr.:  09/2248 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 1/09 03.12.2009 
 

 
Rådmannens innstilling: 
100.000,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås. Pengene fordeles på skolene 
som følger: Barneskolene får 11.000,- kroner hver og ungdomsskolene får 11.500,- 
kroner hver.  
 
 
Rådmannen i Ås, 05.11.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 63/08 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012. Budsjett 2009. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til tiltak fra skolene  
2. Oversikt over utbetalinger til skolemiljøtiltak - perioden 1996-2008.  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev fra ordfører av 14.08.2009, l.nr. 12279/09. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ref. formannskapet 
Gruppeledere for de politiske partiene i Ås kommunestyre 
Rådmann  
Rektor ved skolene i Ås 
Lokalmedia 
Økonomikontoret for utbetaling 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har satt av 100.000,- kroner til skolemiljøtiltak som barn og unges 
kommunestyre skal fordele mellom skolene 03.12.2009. 
 
Fordelingen har vært ulik fra år til år. Det er helt opp til hver enkelt i barn og unges 
kommunestyre hvordan pengene skal fordeles. Fordelingen fra tidligere år kommer 
frem av vedlegg 2. 
 
Barn og unges kommunestyre gjorde følgende vedtak i møtet den 27.11.2008  
100.000,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås. Pengene fordeles som følger: 
4 skoler Solberg, Kroer, Sjøskogen og Brønnerud får 8250 hver 
4 skoler Nordby, Nordbytun, Rustad og Åsgård får 13000 
1 skole får 15000: Ås ungdomsskole 
 
Umiddelbart etter møtet overføres pengene til skolens konto i samsvar med vedtaket. 
Rektorene sørger for at pengene blir utbetalt til vedtatte formål.   
 
Vurdering av saken: 
Frem til i dag har ungdomsskolene fått mest penger fra barn og unges 
kommunestyre. De store skolene har også kommet heldig ut av pengefordelingen. 
Alle skolene har gode forlag til skolemiljøtiltak. Rådmannens innstilling er satt opp 
etter erfaring om ønsket fordeling hvor alle skolene får 11.000,- kroner hver og 
ungdomsskolene 500,- kroner ekstra. Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas.  
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Vedlegg 1 Oversikt over ønsker fra skolene: 
 

 Prioritert liste over ønsker: 
Sjøskogen skole Ute- bordtennisbord. Ønsket begrunnes med at i 

forbindlse med at det fra august 2009 er vedtatt at 5-7 
kl. skal ha økt satsing på fysisk aktivitetet, trenger 
skolen flere aktivitetsmuligheter. FAU bygger i disse 
dager skate-borad rampe, og ute-bordtennisbord vil 
også være et flott aktivitetstilud.  

Kroer skole 1. Taubane 
2. Utvidet klatrevegg i skolegården (vi har en liten 

vegg fra før) 
3. Skaterampe 

Brønnerud skole Kr. 9.850,00 til en Spinner fra Søve Lekemiljø. 
(snurrebass for en person, som er både røff og 
morsom og som kan passe for alle klassetrinnene på 
barnetrinnet.  

Solberg skole Nye utendørs lekeapparater.  
Her er grunnene til hvorfor vi trenger det: 
1. Det er tatt bor 5 lekeapparater rundt skolen – uten    

at kommunen har satt opp nye. 
2. Elevrådet driver kantine, og bruker penger og tid 

på dette. Hvis elevrådet må bruke alle pengene på 
lekeapparater mister vi muligheter til å drive bl.a. 
kantine. 

3. Aktivitet er viktig og skaper glede –    
lekeapparatene som nå er borte ble brukt av alle. 
Derfor trenger vi nye. 

4. Barneskoler har større bruk for lekeapparater – 
det er ordentlige apparater som koster mye 
penger. 

5. Pengene fra kommunestyremøtet er få, og vi har 
valgt å spare for å kunne kjøpe noe større, men 
det tar lang tid for å spare opp tilstrekkelig til et 
stort lekeapparat. 

 
Rustad skole 1. hinderløype 

2. Ballbinge 
3. Skaterampe 

Åsgård skole 1. Dumphuske. Mange ønsker seg en vanlig 
dump-huske/vippehuske. Den gamle vi hadde 
ble slitt ut og fjernet. Pris ca. 8.200,- 

2. Utstyr til midttime-ordningen vår:. Vi trenger 
stadig nytt utstyr til mitdttimeordningen vår.  

• Hoppestokker (ca. 1.200,- per stk.  
• Baksetball-mål (ca. 2.000,- pr. stk.) 

Nordby skole • Nye nett til fotball – og basketmål, evt. nye 
mål. 

• Reparere klatreveggen/klatrestativet 
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• Støtte til videre drift av kantine 
• Vanlig huske eller ny stor sklie 
• Støtte til PALS merke/monument. 

Nordbytun ungdomsskole Ettersendes! 
Ås undomsskole 2-3 nye gitarer med stålstrenger og uttak for 

forsterker til bruk i musikkunderisningen. Vi har kun 
en slik i dag og ønsker at flere elever har mulighet til 
å spille på slike gitarer. 
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Oversikt:  Barn og unges kommunestyres fordeling av midler til tiltak i skolemiljøet i Ås 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sum:  

Sjøskogen skole kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 10 503,00 kr 8 250,00 kr 43 503,00 

Kroer skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 7 647,00 kr 8 250,00 kr 61 814,00 

Brønnerud 
skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 7 969,00 kr 8 250,00 kr 62 136,00 

Solberg skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 7 711,00 kr 8 250,00 kr 61 878,00 

Rustad skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 12 585,00 kr 13 000,00 kr 81 252,00 

Åsgård skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 13 363,00 kr 13 000,00 kr 82 030,00 

Nordby skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 14 501,00 kr 13 000,00 kr 83 168,00 

Nordbytun 
ungdomsskole kr 10 000,00 kr 5 500,00 kr 10 000,00 kr 8 000,00 kr 7 500,00 kr 4 000,00 kr 7 000,00 kr 7 500,00 kr 11 705,00 kr 13 000,00 kr 84 205,00 

Ås 
ungdomsskole kr 10 000,00 kr 7 000,00 kr 10 000,00 kr 8 000,00 kr 7 500,00 kr 4 000,00 kr 7 000,00 kr 7 500,00 kr 14 416,00 kr 15 000,00 kr 90 416,00 

Sum: kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 002,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 100 000,00 kr 100 400,00 kr 100 000,00 kr 650 402,00 

            

            

 Sjøskogen skole ble tatt i bruk skoleåret 2003/2004       
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Utv.sak nr 2/09 
MILJØVERNPRISEN 2009 
Saksbehandler: Cornelia Solheim Arkivnr: K22  Saknr.:  09/2718 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 2/09 03.12.2009 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det har ikke kommet inn forslag til kandidater som fyller kriteriene for  
Ås kommunes miljøvernpris – Eilif Dahls minnepris. Prisen deles derfor ikke ut i 2009.   
 
Rådmann i Ås, 16.11.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn- og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn- og unges kommunestyre 03.12.2009 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Statutter for Miljøvernprisen 
Innsendte forslag: 

1. Kantina ved Ås ungdomsskole 
2. Ås jente- og guttekorps 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og miljøvernrådgiver 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge (Eilif Dahls minnepris) skal gå til 
personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en 
spesiell innsats for natur og miljøvern i kommunen. Prisen ble delt ut første gang i 
1994. Etter vedtak i kommunestyret 08.09.94, er det nå Barn- og unges 
kommunestyre som er jury for prisen sammen med ordfører. Prisen består av et 
stipend på 10.000 kroner. Selve prisen blir overrakt i et kommunestyremøte.  
 
Prisen er delt ut 10 ganger tidligere og har gått til: 
 
1994 Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”  
1995 Kroer skole for allsidig natur- og miljøvernarbeid  
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1996 Skolebarnehagen ved Kroer skole for prosjektet ”Skoledag”  
1997 Steinerskolen i Ås for arbeidet med miljø som en naturlig del av undervisningen 
og driften av skolen.  
1998 Åkebakke barnehage for prosjektet ”Uteliv”.  
2004 Blekkulfs miljødetektiver i Ås for allsidig arbeid med å sette fokus på natur og 
miljøvern  
2005 Løvstad naturbarnehage for å gi barna gode naturopplevelser i hverdagen  
2006 Brønnerud skole og SFO for å kompostere alt organisk materiale og drive 
skolehage  
2007 Natur og Ungdom i Ås for sin funksjon som vaktbikkje og støttespiller i bl.a. 
klimaarbeidet. 
2008 Haugtussa steinerbarnehage for oppføring av miljøvennlig barnehagebygg og 
sitt fokus på bærekraftig utvikling. 
 
Det har kommet inn to forslag til kandidater til Miljøvernprisen 2009: 
 
1. Kantina ved Ås ungdomsskole 
Ås ungdomsskole ved elevrådskontak Lise Værdal foreslår denne kandidaten fordi 
kantina er et viktig samlingssted for skolens 420 elever og bidrar til å bedre det 
sosiale miljøet. Det serveres gratis frukt i friminuttene og elevene kan kjøpe 
rundstykker, melk, juice med mer i lunsjpausen. Det serveres også gratis pastasalat 
for hvert trinn én gang hver uke. Det legges ned mye arbeid i det gode tilbudet. 
 
2. Ås jente- og guttekorps 
Elevrådet ved Åsgård skole foreslår korpset fordi det driver papirinnsamling hver 
måned både i sentrum og i kommunen for øvrig. De er samtidig et positivt innslag i 
nærmiljøet gjennom sine spilleoppdrag og er et samlingspunkt for barn og unge. 
 
Vurdering: 
 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge – Eilif Dahls minnepris – kan gis til 
personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en 
spesielt verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Det ligger i prisens 
navn og i statuttene at dette er en pris som skal tilfalle barn og unge. Det har derfor 
alltid ligget til grunn for innstillingen av kandidater at prisen skal deles ut enten direkte 
til barn og unge, eller til en mottaker der pengene i sin helhet brukes på barn og unge. 
Videre sier statuttene at kandidaten skal ha gjort en innsats for natur- og miljøvern og 
at stipendet må benyttes i forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i 
kommunen.  
 
Kantina ved Ås ungdommskole er et svært godt tiltak, slik det beskrives i forslaget. 
Det fremmer både det sosiale miljøet og sikrer elevene et sunt kosthold. Imidlertid 
faller ikke disse aktivitetene under det som kan kalles natur- og miljøvern, da 
kantinens drift ikke har dette som sitt formål. Innkjøp av utstyr til kantinen vil heller 
ikke være en benyttelse av stipendet i forbindelse med arbeid for natur- og 
miljøvernet i kommunen, slik statuttene setter som krav. Saken ville stilt seg 
annerledes dersom kantina for eksempel ble miljøsertfisert og midlene ble brukt til å 
dekke utgifter i den forbindelse.  
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Ås jente- og guttekorps er et viktig element for det sosiale miljøet og gjør en god 
innsats gjennom papirinnsamlingen. Dette er imidlertid en jobb som de får betalt av 
Follo Ren for å utføre og som korpset gjør fordi det er en viktig inntektskilde. 
Miljøvernprisen er ment som en påskjønnelse for folk som gjør en innsats på frivillig 
basis uten at dette er økonomisk motivert. Korpset har ikke natur- og miljøvern som 
sin hovedoppgave og papirinnsamlingen vil avhenge av om avtalen med Follo ren 
fornyes. Stipendet vil således ikke kunne sies å bli benyttet i forbindelse med arbeid 
for natur- og miljøvernet i kommunen, slik statuttene setter som krav.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
På bakgrunn av at det er innkommet svært få forslag til kandidater, samt at 
kandidatene ikke anses å fullt ut fylle kriteriene for prisen, deles ikke Ås kommunes 
miljøvernpris ut i 2009. Dette er i henhold til punkt 3 i statuttene, som sier at prisen 
kan, ikke skal, utdeles hvert år. 
 
 
 


