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Ås kommune
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris - ble opprettet i
1994. Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper og
skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i
kommunen. Prisen består av et stipend på kr 5 000,- samt et diplom.
Prisen er delt ut 14 ganger tidligere, siste gang i 2018, og den har gått til:
1994: Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”
1995: Kroer skole for allsidig natur- og miljøvernarbeid
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 som et forbilde med oppføring av miljøbygg og
en gjennomgående miljøprofil
2010: Nordby 1 speidergruppe for å lære barn og unge om natur og miljøvern
2012: Kroer 4H, for opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa, i samarbeid med
Kroerløypas venner
2013: Brønnerud skole for sine skolehageprosjekter
2015: Miljøagentene i Ås for å engasjere barna i klima- og miljøarbeidet
2017: Solberg skole for sin innsats med å bygge gapahuk og rydde i nærmiljøet
2018: Løvstad naturbarnehage for sitt arbeid med bærekraftig utvikling.
Statutter for Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris er
som følger:
1. 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 spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen.
2. Prisen består av et stipend på kr. 5000,- samt diplom. Stipendet må benyttes i
forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i kommunen.
3. Prisen kan utdeles hvert år.
4. Alle har rett til å foreslå kandidater. I god tid før prisen skal utdeles, skal det
kunngjøres i avisen, og skoler og foreninger skal tilskrives med oppmodning
om å komme med forslag til kandidater. Forslaget må begrunnes skriftlig.
5. Oppgaven som jury ivaretas av Barn og unges kommunestyre i samarbeid
med ordfører.
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Årets nominasjoner til Miljøvernprisen:
Ås kommune har sendt ut brev til alle barnehager, skoler og organisasjoner for barn
og ungdom i kommunen, med invitasjon til å nominere kandidater til årets
miljøvernpris. Kommunen har også annonsert på egne nettsider og i lokalavisen.
I år har det kommet inn fire forslag til kandidat for Ås kommunes miljøvernpris for
barn og unge: Solberg skole, Ås Natur og Ungdom, Inga Synøve Løtveit Koppang
(leder av Ås Natur og Ungdom), Elevrådet ved Ås Ungdomsskole 2018/2019.
Solberg skole:
Elevrådet ved Solberg skole foreslår Solberg skole for arbeidet med skolehage og
kompostering til årets miljøvernpris. Begrunnelsen for nominasjonen er at Solberg
skole jobber aktivt for å ha en skolehage der alle trinn er involvert i planting, stell og
høsting. SFO og faget mat og helse et samarbeid om kompostering, og jorda fra
komposten brukes i skolehagen. De ønsker å bruke prisen på å jobbe videre med
skolehageprosjektet.
Ås Natur og Ungdom:
Er nominert av Daniel Martinsen, leder av Ås ungdomsråd. Han mener Ås NU bør få
prisen fordi de har startet opp igjen etter å ha vært inaktive lenge, og fått gjort mye på
kort tid. De har markert seg i sosiale medier, stått på stand etc. De har bidratt med å
arrangere skolestreiker, hatt vegetarfester og vært medarrangør på andre
arrangementer. De vil jobbe enda mer aktivt for et bedre klima og miljø i årene
framover.
Inga Synøve Løtveit Koppang er nominert av Aksel Bødtker. Han vil nominere henne
fordi hun har vært medlem av Natur og ungdom lenge, og er nå leder for lokallaget i
Ås.
Elevrådet ved Ås ungdomsskole 2018/2019
Er nominert av Daniel Martinsen, leder av Ås ungdomsråd. Han begrunner
nominasjonen med at elevrådet ved Ås ungdomsskole har jobbet aktivt med å ta vare
på miljøet i samarbeid med ledelsen på skolen. De har fått på plass flere
gjenvinnings- søppelkasser rundt på skolen, for å gjøre det lettere å gjenvinne avfall.
De oppfordret også til å delta på den nasjonale klimastreiken 22. mars. De arrangerte
klimastreik i Ås sammen med Spire Ås den 15.mars, som ble vellykket med stort
oppmøte og engasjement.
Vurdering:
Det har kommet inn fire forslag til kandidater for Barn og unges miljøvernpris i 2019.
Kandidatene har jobbet på ulike måter med natur- og miljøvern det siste året, og alle
kandidatene tilfredsstiller kravene i statuttene til Eilif Dals minnepris, men noen av
nominasjonene er bedre begrunnet enn andre.
Elevrådet ved Ås ungdomsskole har både jobbet konkret med å få til bedre sortering
av avfall på skolen, og de samarbeider med skoleledelsen om miljøarbeidet. I tillegg
har elevrådet stått i spissen for å arrangere klimastreiken i Ås 15. mars i år. Dette
initiativet gjorde at flere barn og ungdom i Ås ble med for å vise sitt engasjement
rundt klimasaken. Dette har vært med på å sette klimaspørsmålet på agendaen i Ås
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kommune. Rådmannen mener at elevrådets arbeid med ulike tema er viktig. Det har
bidratt til mer miljøvennlige løsninger i praksis, og det har gjort at barn og ungdoms
mening i klimasaken ble lagt mer merke til i Ås kommune. Elevrådets arbeid er også
viktig for å gi ungdom innsikt i og erfaring med demokratiske prosesser, og det vil ha
betydning for deres samfunnsengasjement resten av livet.
Miljømessige konsekvenser:
Utdeling av prisen setter fokus på barn og unges engasjement og innsats for natur og
miljø i Ås kommune. Aktivitetene til de nominerte kandidatene har betydning for natur
og miljø lokalt i Ås kommune. De nominerte har også fått mer kunnskap og
engasjement, som vil ha positive virkninger for miljøvern i et større perspektiv.
Konklusjon med begrunnelse:
De nominerte kandidatene tilfredsstiller kravene i Miljøvernprisens statutter.
Elevrådet ved Ås ungdomsskole har jobbet med ulike tema som har hatt betydning
for miljøet, både på skolen og i et større perspektiv. Elevrådets arbeid for å sette
klima på dagsorden i Ås kommune har vært viktig.
Rådmannen anbefaler at Miljøvernprisen 2019 tildeles elevrådet ved Ås
ungdomsskole.
Alternativer:
Barn og unges kommunestyre tildeler Miljøvernprisen for 2019 til en av de andre
kandidatene. Valget begrunnes.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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