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Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2019 

 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 19/03253-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Barn og unges kommunestyre 28.11.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrets bevilgning på kr 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles ved at hver 
skole får et grunnbeløp på kr 12 000 og resterende midler fordeles pr elev. Med 
nevnte grunnbeløp blir fordelingen slik: 
 

 Elevtall Tilskudd elevtall Grunnbeløp Sum tilskudd 

Åsgård skole 383 kr         14 000 kr       12 000 kr         26 000 
Rustad skole 379 kr         14 000 kr       12 000 kr         26 000 
Ås ungdomsskole 403 kr         15 000 kr       12 000 kr         27 000 
Nordby skole 318 kr         12 000 kr       12 000 kr         24 000 
Nordbytun ungdomsskole 296 kr         11 000 kr       12 000 kr         23 000 
Sjøskogen skole 246 kr           9 000 kr       12 000 kr         21 000 
Solberg skole 204 kr           8 000 kr       12 000 kr         20 000 
Brønnerud skole 128 kr           5 000 kr       12 000 kr         17 000 
Kroer skole 95 kr           4 000 kr       12 000 kr         16 000 
Sum: 2452 kr         92 000 kr     108 000 kr       200 000 

 
 
Ås, 12.11.2019 
 
Trine Christensen 
Rådmann  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg: 
2. Oversikt over fordeling i perioden 1999-2018 
1. Prioriterte tiltak elevrådene 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomiavdelingen for utbetaling av tilskudd 
Referatsak i formannskapet og hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Ordfører og rådmann 
Rektorer og kontaktlærere for elevrådene 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Barn og unges kommunestyre skal fordele kr 200 000 til Ås kommunes ni 
grunnskoler. Midlene er tiltenkt tiltak som bidrar til et godt skolemiljø. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har siden 1999 gitt en årlig bevilgning på kr 100 000 til 
skolemiljøtiltak. I kommunestyret 09.12.2015 ble det vedtatt å øke tilskuddet til kr 
200 000. 
 
Elevrådene har sendt inn prioriteringslister over hva de ønsker midler til. Disse 
fremgår av vedlegg 1. 
 
Barn og unges kommunestyre avgjør hvordan midlene skal fordeles. Enten kan 
utvalget følge rådmannens innstilling eller de kan fremme andre forslag til fordeling 
av midlene. Hvis elevrådet vil foreslå en alternativ fordeling, må forslaget sendes til 
politisk sekretariat innen 21.11.2019. De nye forslagene videresendes til alle skolene, 
slik at elevrådene kan diskutere forslag i forkant av møtet. 
 
Etter møtet overføres pengene til skolens konto i samsvar med vedtaket. 
 
Vurdering: 
For både å ta hensyn til forskjell i antall elever og for å se hver skole som en enhet, 
foreslår rådmannen at midlene fordeles med et fast grunnbeløp på kr 12 000 og et 
tillegg per elev ved skolen. Oppgitt elevtall er per 01.10.2019. 
 
Fordelingen mellom skolene har variert fra år til år, se vedlegg 2.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Alle innleverte forslag fra skolene er gode skolemiljøtiltak. Fordelingen blir en 
balansegang mellom å ta hensyn til det varierende antallet elever og at det er ni 
separate skoler. Rådmannen mener at innstillingen ivaretar dette på en god måte. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


