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Informasjon fra leder og eventuelt  

Orientering  
 
9/21  Muntlig orientering - BTI 

 
 

Referatsaker  
 
11/21 21/03011-1 samarbeidsavtale om helsetjenester til studentene 

ved NMBU, signert 
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Saker til behandling  

HOK-25/21 
Tapt svømmeopplæring under koronapandemien 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/02855-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/21 29.09.2021 

2 Formannskapet 76/21 13.10.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
Ås, 14.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef Oppvekst og                         
                                                                  opplæring 
  

 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for Oppvekst og kultur 

Formannskapet 
 

Vedlegg: Ingen 
 
 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder for grunnskole 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken har utgangpunkt i følgende vedtak fra Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur 26.5.21:  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til formannskapet så  
raskt som mulig, der det legges frem hvordan kommunen skal ta igjen  

tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn og eventuelt andre rammede  
grupper, om tap av svømmeopplæring.  
  

Denne saken redegjør for hvilke tiltak Ås kommune har iverksatt og planlegger å 
gjennomføre for å kompensere for svømmeopplæring som ikke har blitt 

gjennomført på grunn av pandemien. 
 

Skolene har under pandemien i samarbeid med beredskapsteamet og 
kommuneoverlegen i Ås fulgt lokale og nasjonale retningslinjer for 
smittevern. Dette har medført at planlagt svømmeundervisning ikke har latt seg 

gjennomføre som normalt. Av samme grunn har det heller ikke latt seg gjøre å 
gjennomføre oppfriskning av livredningsprøve for lærere. Dette har ført til 

at enkelte skoler ved skolestart ikke hadde lærere med godkjent og oppdatert 
livredningsprøve. Godkjent livredningsprøve er en forutsetning for på kunne 
gjennomføre svømmeundervisning.  

  
Kunnskapsdepartementet har for skoleårene 2019-20 og 2020-21 åpnet for 

tilpasninger i fag- og timefordeling, og i enkelte tilfeller også avvik fra 
kompetansemål: 
 

 «Kunnskapsdepartementet har fastsett at det og 

dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga dersom visse 
vilkår er oppfylte. I enkelte tilfelle kan det òg gjerast avvik frå kompetansemål. 
Dette må vurderast lokalt av skuleeigar, og det må leggast stor vekt 

på elevanes beste i vurderinga av kva tilpassingar som blir gjorde.»  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-
tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/   
  

For å kompensere for tapt svømmeopplæring i Ås-skolene er det utarbeidet tiltak 
som gjennomføres av virksomhet grunnskole og på den enkelte skole. Det 

fokuseres særlig på å kartlegge elevenes ferdigheter i vann, slik at tiltakene for 
styrket opplæring kan gjennomføres målrettet for de elevene som ikke har nådd 
kompetansemålene i læreplanen. 
 

Tiltaksom er gjennomført og som planlegges gjennomført i Ås-skolene er 
beskrevet mer detaljert under avsnittet «Fakta i saken» .   
  

Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæringen følges opp og 
kompenseres på tilfredsstillende måte i Ås-skolene.  

 
Fakta i saken:  
I hele Norge har mange barn og unge gått glipp av læring og sosialt felleskap 

under pandemien. Skolene i Ås har ikke kunnet gjennomføre 
svømmeundervisning fra 12.3.20 og fram til våren 2021 grunnet 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/
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smitteverntiltak. Av ulike årsaker kom skolene i gang med 
svømmeundervisningen på noe ulike tidspunkt. Blant annet fordi det ikke har latt 

seg gjøre å gjennomføre oppfrisking av livredningsprøve for lærere.   Dette har 
ført til at enkelte skoler ved skolestart ikke hadde lærere med godkjent og 
oppdatert livredningsprøve. Godkjent livredningsprøve er en forutsetning for å 

kunne gjennomføre svømmeundervisning.  
  

Skolene har til enhver tid fulgt lokale og nasjonale retningslinjer, i nært 

samarbeid med beredskapsteamet og kommuneoverlegen i Ås.  
  

Med dette som bakgrunn vedtok Hovedutvalget for oppvekst og kultur 26.5.21 

følgende:   
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til formannskapet så  

raskt som mulig, der det legges frem hvordan kommunen skal ta igjen  
tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn og eventuelt andre rammede  
grupper, om tap av svømmeopplæring.  

  
Oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak:  

   
Gjennomførte tiltak: 
  

 Gratis svømmekurs for 3. og 4. trinns elever i uke 32 og 33 i regi av Ås 
kommune og svømmeklubben Ås IL: 115 deltakere 

 
 4 utendørs sikkerhets- og livredningskurs for lærere på Breivoll 

med 54 deltakere, alle godkjent. 

 
  

 Oppdatering av livredningsprøve i basseng for lærere: 72 deltakere 
(6 deltakere mai 2021, 66 deltakere 14. og 17. september 2021).  

   

Planlagte tiltak:  
 Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte 

skole) umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og livredningskurs for 
lærerne (fullført 17.9.21).  

 
 Skolene setter inn tiltak for elever som har behov for det i tillegg til den 

ordinære opplæringen. 

   
 Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt 

ønsket effekt.  
 
 

 Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune og 
svømmeklubben Ås IL, var planlagt i skolenes høstferie 2021 (uke 

40), men måtte avlyses grunnet korona. Kursene er nå planlagt for 
vinterferien 2022 (uke 8). 150 plasser. Dette vil skje i et samarbeid med 
skolene, slik at elever med mangelfull svømmekompetanse vil tilbys plass 

på kursene først.  
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Mulige nasjonale tiltak:  
 En arbeidsgruppe under Kunnskapsdepartementet, foreslår Forsterket 

svømmeopplæring som ett av flere tiltak for å bøte på tapt læring under 
pandemien. Arbeidsgruppens forslag er levert departementet i juni 2021. 
Departementet har ikke (per 14.9.21) kommentert hvilke av de foreslåtte 

tiltakene de vil sette ut i livet.  
 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæring kompenseres på 

tilfredsstillende måte i Ås-skolene.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune ivaretar elever med tapt svømmeopplæring ved gjennomføring av 

de beskrevne tiltak, i regi av virksomhet grunnskole og den enkelte skole.  
  

Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæringen følges opp 
og kompenseres på betryggende måte i Ås-skolene.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-26/21 
Revidert skolebehovsplan 2021-2023 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  21/02863-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/21 29.09.2021 

3 Formannskapet   

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
 
Ås, 16.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                    Per Korsvik 

Kommunedirektør                                     Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskap 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Skolebehovsplan 2021-2023, revidert 2021 

2. Skolebehovsplan 2021-2023 
3. Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2021-2035 revidert 

27.06.2021 
4. Boligprogram 2021-2035 datert 26.06.2021 

5. Grunnlagsdokument Framskrivinger 2022-2035  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

K-sak 59/20 
K-sak 125/20 

K-sak 3/21 
K-sak 54/21 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 

Kommunalsjef oppvekst og opplæring  
Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur  
Virksomhetsleder skole 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Boligprogrammet for Ås er gjennomgått på nytt og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger 2021 for 

perioden 2022 – 2035 er utarbeidet juni 2021.  
 

Kommunedirektøren ser på bakgrunn av de nye elevtallsframskrivingene at 
elevtallsveksten fortsatt er lavere enn tidligere antatt. Det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til befolkningsframskrivinger og boligprogram med tanke på 

utbyggingstakt og andre usikkerhetsfaktorer (se vedlegg 5 Grunnlagsdokument). 
 

Kommunedirektøren reviderer årlig boligprogrammet og utarbeide nye 
befolkningsframskrivinger. Skolebehovsplanen tar utgangspunkt i dette når den 

skrives og legges frem annethvert år for å følge veksten i kommunen tett.  
 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for de kommunale grunnskolene i Ås 

kommune og omhandler både barneskolene og ungdomsskolene. Planen viser 
rådmannens anbefaling for å møte elevtallsveksten og viser planlagte og 

foreslåtte skoleprosjekter med nybygging og utvidelser.  
 
Denne planen er en revidert utgave av fjorårets plan og vurderer tallene for 

Sjøskogen skole og Nordby skole på nytt.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at revidert plan godkjennes og at neste 
skolebehovsplan legges frem i 2022.  
 

Fakta i saken: 
Skolebehovsplan 2021-2023(K-sak 136/20) ble godkjent av kommunestyret 

10.12.2020, men tallene for Sjøskogen og Nordby måtte gjennomgås på nytt. 
Neste skolebehovsplan skulle legges frem før budsjettbehandlingen høsten 2021. 
 

I vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024, K-sak 
125/20, vedtok kommunestyret 10.12.2020 å utvide Sjøskogen skole med et 

tilbygg bestående av 6 nye klasserom i henhold til tidligere tegninger. Tilbygget 
vil øke skolens kapasitet til 2 paralleller. Kommunestyret vedtok rådmannens 
anbefaling om utsettelse av oppstart av prosjektet til 2024. 

 
Kommunestyret vedtok å sette av 4 mill. kr i 2023 til å planlegge ny/utvidet 

skole i Ås nord. 
 
I verbalvedtak 5 ble rådmannen bedt om å legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av Sjøskogen skolen opp mot endring av 
skolekretsgrenser, midlertidig flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av 

dagens situasjon, i lys av samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den 
økonomiske situasjonen 
 

Flytting av modulene er vurdert og modulene fra Åsgård skole ble ikke funnet 
egnet til å dekke hverken et midlertidig eller permanent behov for nye arealer for 

Sjøskole skole, jf. K-sak 3/21. Kommunedirektøren ble videre bedt om å vurdere 
en fremskyndelse i arbeidet med å planlegge nytt påbygg til Sjøskogen skole. I 

påvente av nytt skolebygg skulle det ses på muligheter for at uteområdet 
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oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet. Det er satt av penger til 
oppgradering av uteområdet i budsjettreguleringer 1.tertial 2021, vedtatt av 

kommunestyret 16.06.2021, jf. K-sak 54/21. 

 

Vurdering: 
 
Elevtallsutvikling i grunnskolen for perioden 2021-2035  

 
Status for antall elever og elevkapasitet pr. 24.08.2021: 
Skole Elevtall  Realistisk / maks elevkapasitet 

Brønnerud 129 (inkl. 5 i velkomstklassen) 180 / 192 

Kroer 79 150 / 175 

Nordby 318 360 / 392 

Rustad 419 (inkl. 15 på Rustadtunet) 710 / 784 

Sjøskogen 241  225 / 252 

Solberg 209 360 / 392 

Åsgård/modulskolen* 370 360 / 392 + ekstra klasserom 

Elever totalt i 
barneskolen 

1765 2579 (maks elevkapasitet) 

Nordbytun 
ungdomsskole 

318 430 / 450 

Ås ungdomsskole 423 (inkl. 8 i velkomstklassen) 513 / 540 

Elever totalt i 
ungdomsskolen 

741 990 (maks elevkapasitet) 

*Åsgård skole vil fra skoleåret 2023/2024 flytte inn i ny skole med kapasitet på 

710/784 elever. 
 

Antall elever (se tabell over) sett opp mot elevkapasitet viser at alle skolene har 
nok elevplasser. Det er vanlig å bruke realistisk kapasitet når man vurderer 
elevkapasiteten. Maksimumskapasitet er det skolen kan ha av elever når alle 

trinnene er fulle, dvs. 28 elever i hver klasse/gruppe. Spesialrom, som f.eks. 
musikkrom, er ikke beregnet inn i elevkapasiteten.  

 
Befolkningsutvikling for aldersgruppen 6-15 år i perioden 2021-2035  

Ås kommune har i mange år brukt kommunenes plan og analysesystem KOMPAS 
som bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra SSB. Boligprogram og 
befolkningsframskrivinger revideres årlig og gi kommunen en god pekepinn på 

hvor fremtidig elevvekst vil skje og dermed hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Kommunens boligprogram er sist revidert juni 2021 og nedjustert med 25%. Nye 
befolkningsframskrivinger 2021 for perioden 2022- 2035 er utarbeidet på 
bakgrunn av dette.  
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Oversikt over elevkapasitet og elevtallsvekst 

 
NB! I tabellen over er utvidelse av Sjøskogen skole tatt med fra 2024 og Åsgård 
skole fra 2023. 
 

Rådmannens vurdering av elevtallsutvikling og kapasitet 
I Ås sentrum vil Åsgård, Brønnerud, Rustad og Kroer skole ha god 

elevkapasitet i hele framskrivingsperioden 2022-2035. Ås ungdomsskole 

vil nærme seg sin makskapasitet i 2035.  
 
I Ås nord vil Sjøskogen skole ha et ganske stabilt elevtall i perioden og ligge 

mellom realistisk og maksimumskapasitet med dagens kapasitet. Med vedtatt 
utvidelse til 2-parallell vil skolen ha god elevkapasitet fra 2024 og resten av 
framskrivingsperioden. Nordby skole vil nærme seg realistisk elevkapasitet rundt 

2032-2033. Solberg skole vil rundt 2030-2031 nærme seg realistisk 
elevkapasitet. Samlet sett vil barneskolene i Ås nord ha nok elevkapasitet frem 

til 2035. Nordbytun ungdomsskole vil ha nok kapasitet til 2035. 
 

Særskilt vurdering av elevtallsutvikling på Sjøskogen skole og Nordby skole 

Boligprogrammet viser ingen større utbygginger i Sjøskogen skolekrets som vil 
påvirke elevtallet i kretsen ytterligere. Utenom fortetting er det regulert 
utbygging av Sjøskogen terrassehus med 40 hus, disse skal bygges i 2028-2029 

og vil ikke påvirke elevtallet i kretsen i stor grad. Dette er medtatt i siste 
framskrivninger. Boligutbygging i Sjøskogen skolekrets forblir uendret.  
 

Situasjonen i Nordby skolekrets er mer usikker som følge av en uavklart 
innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem. Merk at 

innsigelsen berører kun deler av planområdet, dvs. Tømrernes feriehjem-delen, 
ikke Askehaug gård, som detaljreguleres nå. Begrunnelsen for Statsforvalterens 

innsigelse er at reguleringsplanen legger opp til for spredt og bilbasert 
boligbebyggelse, og ønsker at byggeområdet vurderes i kommuneplanprosessen. 
Formannskapet i Ås er uenig, og har vedtatt å mekle med Statsforvalteren. Det 

er derfor stor usikkerhet knyttet til om denne planen kan realiseres. Dersom 
statsforvalteren står på sitt kan det bety om lag 400 færre boliger (primært 

Kapasitet barne- og ungdomsskole

BS= barneskole US= ungdomsskole

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Åsgård 6-12 år 363 364 364 366 368 368 380 395 418 428 442 458 482 499 513 522

Kap. BS - realistisk 360 360 360 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 392 392 392 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Brønnerud 6-12 år 133 145 139 129 128 121 122 120 117 115 115 114 115 116 116 116

Kap. BS - realistisk 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kap. BS - maksimum 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Rustad 6-12 år 456 454 432 423 426 425 428 440 448 473 490 508 535 562 581 595

Kap. BS - realistisk 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Kroer 6-12 år 93 89 92 86 79 79 76 76 77 75 75 75 76 76 77 77

Kap. BS - realistisk 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kap. BS - maksimum 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Nordby 6-12 år 316 326 320 313 305 309 301 305 306 313 319 324 331 340 349 356

Kap. BS - maksimum 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - realistisk 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Solberg 6-12 år 213 222 217 222 236 244 261 278 289 309 324 341 359 368 375 381

Kap. BS - realistisk 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sjøskogen 6-12 år 249 248 252 248 242 235 232 231 227 228 227 225 226 227 227 228

Kap. BS - realistisk 225 225 225 225 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 252 252 252 252 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sum folketall 6-12 år 1824 1848 1817 1788 1782 1781 1799 1845 1882 1941 1993 2045 2124 2187 2237 2275

Sum kapasitet Kap. BS - realistisk 2345 2345 2345 2695 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830

Sum kapasitet Kap. BS - maksimum 2579 2579 2579 2971 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

13-15 år 409 395 440 448 469 457 446 444 449 456 461 469 465 468 478 503

Kap. US - realistisk 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513

Kap. US - maksimum 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

13-15 år 318 331 335 357 371 363 351 335 350 347 359 360 361 360 361 376

Kap. US - realistisk 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Kap. US - maksimum 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Sum folketall Sum 13-15 år 727 726 775 805 840 819 797 779 799 803 820 829 826 829 839 879

Sum kapasitet Kap. US - realistisk 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

Sum kapasitet Kap. US - maksimum 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

Åsgård 

ungdomsskole

Nordbytun 

ungdomsskole
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eneboliger og rekkehus) på Nordby. Dette kan påvirke framskrivings resultatene 
på Nordby.  

 
Da reviderte befolkningsframskrivinger viser at det ikke vil være behov for 
økning av elevplasser i Ås nord samt stor usikkerhet knyttet opp mot utbygging i 

Nordby skolekrets, er det også gjort egne framskrivinger 2021 for Sjøskogen 
skole uten utvidelse og for Nordby skole uten utbygging av Tømrernes feriehjem. 

 
Sjøskogen skole 
Elevtallet ved Sjøskogen skole er i dag rundt maks kapasitet, og de siste 

framskrivingene viser at i årene fremover vil elevtallet gå noe ned og ligge rundt 
realistisk kapasitet. Det betyr at Sjøskogen vil ha nok kapasitet uten utbygging 

til 2-parallell og det vil ikke være behov for fremskynding av utbygging. Ved en 
utbygging av skolen vil skolen få overkapasitet på elevplasser. For å utnytte 

dette bør da en skolekretsendring mellom Sjøskogen og Nordby vurderes. Det 
har tidligere vært høringer om ulike alternativer for dette, jf. K-sak 59/20 
Skolebehovsanalyse for Ås nord 2019-2035. En endring av skolekretser kan 

vurderes i neste skolebehovsplan. 
 

Skolen har hatt ulike tiltak for å ha nok undervisningsrom. Dette har ikke alltid 
vært en gunstig løsning, da bl.a spesialrom i perioder har blitt omdisponert til 
klasseromsundervisning. Med tanke på at elevtallet vil legge seg rundt realistisk 

kapasitet, kan et tiltak være at noen av skolens rom bygges om for å gi et bedre 
læringsmiljø for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har sett på muligheten 

for dette og foreslår bl.a. at to store praksisrom/klasserom kan bygges om fra to 
til tre rom. Dette vil øke antall klasserom, noe som igjen vil medføre at det ikke 
vil være behov for at spesialrom benyttes som klasserom. Denne løsningen vil gi 

noen nye elevplasser og noe økt elevkapasitet. Dette er ikke kostnadsvurdert. 
 

Det er satt av 3 millioner til oppgradering av utearealet på Sjøskogen skole, jf. 
K-sak 54/21 Budsjettreguleringer 1.tertial, kommunestyrevedtak 16.06.2021. 
 

Oversikt uten utbygging av Sjøskogen skole 

 
 

Nordby skole 
Nordby skolekrets har med dagens boligprogram, inkludert Tømrernes feriehjem, 
nok elevkapasitet frem til ca. 2033, da vil kretsen ha rundt 340 elever. 
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På bakgrunn av usikkerheten rundt utbygging av Tømrernes feriehjem er det 
gjort en egen framskriving for Nordby skole som viser elevtallsutviklingen uten  

denne utbyggingen. Se tabell under. 

 

Kommunedirektørens vurdering og anbefaling for Sjøskogen og Nordby 
skole 

En utbygging av Sjøskolen skole vil gi en økt maksimums elevkapasitet fra 250 
til 390 elever. Dette medfører en overkapasitet av elevplasser med utgangspunkt 

i dagens elevtallsutvikling. Det er ikke nok elevgrunnlag i dagens skolekrets, og 
skolekretsgrensene mellom Sjøskogen og Nordby bør da endres for å utnytte den 

ledige kapasiteten. En endring av skolekretser kan gi økte kostnader til 
skoleskyss. Kommunens egenandel pr. elev for vanlig busskort hvor 
avstandskravet er oppfylt er kr 7220,- pr. elev. Ved spesialskyss, som bl.a. farlig 

skolevei, vil dette beløper være adskillig høyere. 
 

Nordby skole har nok elevkapasitet både med og uten utbygging av Tømrernes 
feriehjem og Askehaugåsen i perioden for dagens befolkningsframskrivinger.  
 

Kommunedirektøren ser at med kommende elevtallsvekst for disse to skolene vil 
det ikke være behov for endring av skolekretser. Dagens forskrift om 

skoletilhørighet i Ås kommune ivaretar eventuelle plassering av elever ved fulle 
årstrinn. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke utvidelse av Sjøskogen skole i 2024 eller 
tidligere, på bakgrunn av siste befolkningsframskrivinger utført juni 2021 samt 

en uavklart innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem som 
gir usikkerhet for elevveksten i Nordby skolekrets. Det er i HP 2020-23 satt av 4 
mill. kr i 2023 for å planlegge ny/utvidet skole i Ås nord. Dette vil sees på i neste 

skolebehovsplan. 
 

Et alternativ for Sjøskogen skole kan være en enkel ombygging av noen av 
skolens eksisterende klasserom for å øke elevkapasiteten noe og gi skolen et 
bedre læringsmiljø. Det vil da ikke lenger være behov for å bruke spesialrom 

som klasserom. Kostnadene til en eventuell ombygging må vurderes og legges 
inn i budsjett. Dette beløpet vil være i tillegg til allerede avsatte midler til 

opprustning av uteområdet. 
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Alternativer: 
Følge tidlige vedtatt utbygging av Sjøskogen skole. Dette vil gi kommunen 

elevplasser det i dag ikke er behov for. I tillegg vil det påføre en økonomisk 
kostnad kommunen ikke ønsker med tanke på dagens økonomiske situasjon. En 
utbygging av Sjøskolen er tidligere kostnadsvurdert til 45 mill.  

 
Konklusjon med begrunnelse 

Kommunedirektøren vurderer at med dagens elevkapasitet og elevtallsvekst, jf.  
de siste reviderte befolkningsframskrivinger utført juni 2021, vil det være 
elevkapasitet nok ved grunnskolene. Det vil ikke være nødvendig å øke 

elevkapasiteten i framskrivingsperioden 2022- 2035. 
 

Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette og med kommunens økonomiske 
situasjon anbefale å utsette en utvidelse av Sjøskogen skole. I neste års 

skolebehovsplan vil behovet for ny eller utvidet skole i Ås nord vurderes på nytt. 
For å gi elevene ved Sjøskolen et bedre læringsmiljø og øke antallet elevplasser 
noe, anbefales det å gjøre en kostnadsvurdering av en enkel ombygging av 

eksisterende lokaler/rom på skolen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-27/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  20/02289-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/21 17.08.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 6/21 17.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 9/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 64/21 25.08.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/21 29.09.2021 

7 Formannskapet  21.09.2021 

8 Kommunestyret   

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
     Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
 

  

Tidligere behandlinger i utvalgene: 
 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for 

oppvekst og kultur. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets utsettelsesvedtak 25.08.2021: 

Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 
Kommunedirektøren orienterte om ungdomsrådets kommentarer til saken. 
 

Utvalgsleder Odd Vangen (Sp) foreslo følgende: 
Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  

 
Votering: 
Sps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 18.08.2021: 

Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  
 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2:  

Midlene, kr. 500 000,- som er bevilget.. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med Aps tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 
1. Saken tas til orientering. 
2. Midlene, kr. 500 000, som er bevilget for å styrke arbeidet mot 

hatkriminalitet og rasisme disponeres som følger: 
- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 

- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
_____ 

 

  
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 17.08.2021: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh orienterte om saken. 
 

Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 

forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 
dvs. universelt utformet. 
 

Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/vedtak 
17.08.2021: 

Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 
forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 

dvs. universelt utformet. 
 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 17.08.2021: 
Ungdomsrådet kom frem til følgende uttalelse: 
Tilsvarer ungdomsrådets vedtak. 

 
Votering: 

Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 17.08.2021: 

Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 
Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 

ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 

av de unge i Ås gleder seg stort over. 
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Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 

tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 
og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 

som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 

hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 
bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 

 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 

samt HOK: 
 

1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 
arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 
2.Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 

3.Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Ås, 04.08.2021 
 
 

 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Nytt vedlegg per 21.09.2021: 

Detaljert innholdsbeskrivelse av ungdomshusene 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Ungdomshuset Midtgard er vedtatt flyttet til den gamle tannlegeklinikken i 

Langbakken 37. Barn og unge har medvirket i prosessen for å utvikle et nytt 
ungdomshus. I K-sak 63/19 om «Fremtidig plassering av ungdomshuset 
Midtgard» vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 3 millioner kr for å utbedre 

tannklinikken til et egnet ungdomshus.  
 

I K-sak 35/20 budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret at det 
skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, sett opp mot 

kommunens økonomiske situasjon og innsparingsbehov ved å gå i dialog og 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Det har vært tatt kontakt med 
Ås/Vestby Røde Kors og andre lag og foreninger, men foreløpig har ingen meldt 

sin interesse for å inngå i et forpliktende samarbeid om driften.  
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Midtgard ungdomshus flyttet ut av sine lokaler i mai 2021. Foreløpig innflytting i 
nye lokaler i Langbakken 37 er oktober 2021. Ved oppstart i nye lokaler vil 

ungdomshuset ha helårsdrift og skal være en arena som skaper tilhørighet og 
mestring. 
 

Midlene som er bevilget fra kommunestyret for å styrke arbeidet mot 
hatkriminalitet og rasisme disponeres i henhold til følgende plan: 

- Ha åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
Fakta i saken: 

I forbindelse med byggingen av nye Åsgård skole ble det vedtatt at bygget som 
huser ungdomshuset Midtgard skal rives. Ny plassering av ungdomshuset blir 

Langbakken 37. I januar 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av 
representanter fra ungdomsrådet, elevrådet ved Åsgård og Rustad, elevrådet ved 
Ås ungdomsskole, SLT-Koordinator, representanter fra eiendomsavdelingen og 

ansatte ved ungdomshuset, med formål om å sikre medvirkning fra barn og unge 
i utformingen av nytt ungdomshus.   

 
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse på 7.trinn på Rustad og 
Åsgård, alle trinn på Ås ungdomsskole, samt noen elever fra Ås videregående 

skole. 400 ungdommer svarte på undersøkelsen.  
 

Hovedfunnet i undersøkelsen var at ungdom ønsker at det nye huset skal 
inneholde en stor sal, muligheter for film og tv, bordtennis/biljard, chillout-soner, 
gaming og kafé. På bakgrunn av dette utformet prosjektgruppa fem alternativer 

til et nytt ungdomshus, hvor det som hadde lavest kostnadsramme ble besluttet 
gjennomført. 

 
I K-sak 35/20 om Budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret den 
17.06.20 at det skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, 

ved å kartlegge muligheter for samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
Foreløpig har dialogen med de frivillige ikke gitt resultater i forpliktende 

samarbeid. 
 
I juni 2020 ble det avholdt et bredt tverrfaglig samarbeidsmøte i kommunen 

sammen med Røde Kors. Målet var å kartlegge hvordan ungdom har det i dag og 
hvordan kommunen best kan imøtekomme behovene videre, jf. K-sak 35/20. I 

møtet fremkom det at de aller fleste ungdommene hadde det bra, det var mange 
arrangement og aktiviteter å delta på. Det var en økende uro for at ungdom 
trakk ut av Ås og mot Ski og Oslo, fordi det skjedde for lite i Ås tilpasset 

ungdommenes behov. Det ble trukket frem at det var ulikheter mellom nord og 
sør i Ås, med økende bekymring for hjemmeforholdene til flere barn og unge i 

nord. Møtedeltagerne foreslo at innholdet i ungdomstilbudene burde ha fokus på 
et bredt tilbud, tilbud som varer over tid, samt at det ble etterspurt en tettere 
samhandling mellom ungdomshusene og kommunes øvrige skole og 

tjenestetilbud.  
 

I K-sak 125/20 besluttet kommunestyret den 10.12.20 å styrke kommunes 
arbeid mot hatkriminalitet og rasisme med kr 500 000 pr år i en periode på 4 år. 

Våren 2021 ble det gjennomført planmøter med bred deltagelse innen barn, unge 
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og familie feltet. I tillegg er det innhentet informasjon fra virksomhet grunnskole. 
Det vises til orientering fremlagt på kommunestyremøtet i 16.06.2021. 

 
Siden mars 2020 har aktiviteter rettet mot barn og unge vært sterkt redusert 
som en følge av covid-19 pandemien. Ungdomshusene har under pandemien 

dreid driften fra å møte ungdom på klubben til å møte dem på sosiale plattformer 
som Instagram og Discord. Ungdomshusene har også testet ut konseptet 

«Ungdomshus til fots» i de periodene hvor klubben har vært stengt på grunn av 
pandemien. Ansatte har vært ute i nærmiljøet, vært tilgjengelig for ungdom og 
har oppsøkt steder ungdom er. Både tilbudet på sosiale plattformer og 

Ungdomshus til fots har fått gode tilbakemeldinger fra de ungdommene som har 
benyttet seg av tilbudet.  

 
På bakgrunn av disse erfaringen ble det besluttet å opprette Trivselskontakter 

sommeren 2021. Målet med trivselskontaktene var at de skulle være der 
ungdom ferdes i sommerferien, på Breivoll, Vinterbrosenteret og Ås sentrum, 
med mål om å fremme inkludering gjennom aktivitet og tilstedeværelse for 

ungdom. Sosiale plattformer som Instagram ble brukt aktivt i dialogen med 
ungdommene. Erfaringene viser at mange barn og ungdommer oppsøkte 

trivselskontaktene, mange ønsket å være med på de aktivitetene som 
trivselskontaktene igangsatte og mange tok kontakt via sosiale plattformer og 
ønsket kontakt.  

 
Ungdomshusene er en av flere tiltak som retter seg mot ungdommene i 

kommunen sammen med skolehelsesykepleier, Helsestasjonen for ungdom og 
studenter, Barne- og ungdomsteamet og ungdom med særlige behov. I tillegg til 
tilbudene fra lag og foreninger. 

 
Viktigheten av tidlig å fange opp barn og unge som strever, samt sette inn tidlig 

og tverrfaglig hjelp, blir understreket med Barnevernsreformen som trer i kraft 
01.01.2022. 
 

 
Vurdering: 

Ungdommene i Ås har kommet med klare ønsker om at tilbudene som gis på 
ettermiddag/kveld må være mer synlig og kjent, de må ses i sammenheng med 
skolearenaen med tilhørende skolehelsetilbud, det må være tilgjengelige voksne 

og de trenger et fysisk sted og møtes.  
Hovedaktiviteten ved ungdomshusene forgår rett etter skoletid og frem til andre 

aktiviteter tar over. I tillegg vil det være langåpent fredag.  
 
De nye lokalene i Langbakken 37 ligger nær Ås ungdomsskole, noe man håper vil 

bidra til at ungdomshuset vil bli et naturlig sted for ungdom å komme innom 
etter skoletid. 

 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at virksomheten har 
hovedansvaret sammen med virksomhetens øvrige ressurser på en slik måte at 

ungdomshusene både er generelt forebyggende og kan iverksette innsats ved 
bekymring for enkeltungdom eller miljøer. Dette vurderes som viktig når man nå 

erfarer at det er økende bekymring for ensomhet, psykisk uhelse og rus blant 
ungdom.  

Innhold i ungdomshusene: 
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 En arena som er gratis og hvor det er aktiviteter på ungdommenes 
premisser alle ukedager etter skoletid, og langåpent på fredager. 

 Tilgjengelige voksne 
 En arena som samarbeider tett med skole og skolehelsetilbud 
 En arena som samarbeider tett med lag og foreninger 

 En arena som er åpen også i skolens ferier 
 Voksne som kan være til stede ute i nærmiljøet ved behov  

 
Å utvikle en god samhandlingsmodell for hele oppvekstfeltet for å raskt 
identifisere behov og sette inn tidlig innsats står sentralt. Dette arbeidet ble 

påstartet høsten 2020 med bistand fra BTI-koordinatoren.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunestyret har bevilget kr 500 000 kr i en periode på 4 år. Dette for å 

styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme. Ungdomshusene er en arena som 
skal fremme tilhørighet, inkludering og sosial læring og vil dermed være en viktig 
arena i dette arbeidet.  

 
Alternativer: 

Et alternativ er å drifte slik som i dag, hvor ungdomshusene er åpent 38 av årets 
52 uker, og blant annet er stengt i skolens ferier. De bevilgede midlene vil 
brukes i samarbeid med de øvrige tjenestene som møter barn og unge. 

 
Konklusjon: 

Rehabilitering av de nye lokalene til Ungdomshuset er i tråd med 
fremdriftsplanen. 
Det vurderes som hensiktsmessig for å forebygge hatkriminalitet og 

diskriminering, at majoriteten av midlene som er bevilget går til å skape en 
arena for ungdom hvor de kan bygge tilhørighet, oppleve mestring og ha tilgang 

på trygge voksne. Dette vurderes som et viktig forebyggede tiltak 
 
Kan vedtaket påklages? 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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HOK-28/21 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2021-
2022 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  21/02928-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/21 29.09.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 
1. 

2. 
3. 

4. 
 
Som vara oppnevnes: 

1. 
2. 

 
 
Ås, 14.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Ås ungdomsråd 
Elevrådet Ås ungdomsskole 
Elevrådet Nordbytun ungdomsskole 

Elevrådet Ås videregående skole  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ungdomsrådet har fra september 2021 til august 2022 fire ledige frie plasser. 
Søknadsfrist for å søke om fri plass var satt til 10.september. Det har innen 

fristens utløp kommet inn 6 søknader. 
 

Fakta i saken: 
Etableringen av ungdomsrådet ble vedtatt i K-sak 74/13, med noen endringer i 
K-sak 45/17.  

 
Rådet skal ha følgende sammensetting:  

- 1 representant med vara fra elevrådet på Ås ungdomsskole  
- 1 representant med vara fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole  

- 1 representant fra elevrådet på Ås videregående skole. Personen må være  
bosatt i Ås kommune.  
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene,  

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst og  
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. Representanter som har sittet  

ett år i ungdomsrådet, gis fortrinnsrett. HOK oppnevner blant de søkende 4 
representanter. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan HOK velge at inntil 2 av  
de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter.  

 
Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) trådte i kraft 

01.01.20. Kommuneloven § 10 b andre ledd sier: «Kommunestyret eller 
fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode 
på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 

19 år.»  
 

Dette innebærer en endring fra tidligere da HOK valgte representanter til 
ungdomsrådet. HOK kan fortsatt innstille kandidater.  
 

Representantene fra elevrådet på ungdomsskolene blir valgt i midten av 
september.  

 
Vurdering: 
Representantene som blir valgt kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet og de 

må være bosatt eller gå på ungdomsskole/videregående skole i Ås kommune. 
Det stilles krav om kjønnsbalanse og det bør etterstrebes spredning i geografisk 

tilhørighet og alder.  
 
I K-sak 45/17 ble det innført fortrinnsrett til de frie plassene for representanter 

som har sittet ett år i ungdomsrådet. Fortrinnsretten kan tolkes å gjelde for en 
representant med fast plass som har vært med i ett år. Dette gjelder for Anita 

Quki.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

Representanter i ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av 
ordførers godtgjørelse. Utgiftene dekkes av ungdomsrådets budsjett. 

 
 

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.09.2021  Side 23 av 25 

 

Alternativer: 
 

Anita Quki: Fortrinnsrett. 15 år og går på Nordbytun Ungdomsskole. 
«Vil gjerne fortsette å representere skolen min og fortsette å si mine meninger 
om saker i ungdomsrådet». 

 
Daniel Martinsen: 17 år og går VG2 dataelektronikk ved Ås videregående skole.  

«Jeg har vært med i ungdomsrådet siden 9.klasse, som begynner å bli en stund, 
men det viser kanskje bare at en av mine hjertesaker å styrke de unges stemme 
som gjerne drukner litt i et politisk virvar. Jeg har også et veldig stort håp om å 

styrke ungdomsrådet rolle i Ås, slik at vi faktisk stolt kan si at Ås er en kommune 
som tar de unge på alvor». 

 
Herman Sildnes: 17 år og går på Ås videregående skole.  

«Jeg tror at et ungdomsråd iblant har godt av nye medlemmer med nye tanker 
og meninger. Samtidig er det minst like viktig med erfarne medlemmer som ikke 
bare er gode representanter for barn og unge i kommunen, men også kan være 

med på å videreutvikle ungdomsrådet og gjøre det enda mer synlig. Med mine 
nå tre år som representant for barn og unge i Ås har jeg erfaringen og 

engasjementet som kreves for å gjøre nettopp dette. Jeg ønsker derfor å fortsatt 
representere barn og unge i kommunen som medlem i Ås ungdomsråd». 
 

Eunice Compaore: 17 år og skal starte andreåret på danselinja ved Ski VGS.  
«Jeg vil gjerne stille som fast representant etter å ha vært vara i to år. Jeg synes 

å sitte i UR er lærerikt og morsomt, og det er noe jeg gjerne vil fortsette med». 
 
Kristian Engh Ask: 15 år og går i 10 klasse på Nordbytun ungdomsskole. 

«Jeg har sittet i ungdomsrådet siden 2019 og vil gjerne søke igjen fordi det er 
noe annet enn en normal hverdag, pluss at ungdommene må få sagt sin mening. 

Det kan ikke bare være de voksne som bestemmer hvordan det skal være. Det 
er tross alt vi som skal fortsette å leve videre på denne planeten».   
 

Thea Werner Bronken: 15 år og går i 10C på Nordbytun ungdomsskole.  
«Jeg mener jeg har gode og sterke karakterer og jeg har lite fravær. 

Jeg ønsker å være med videre i ungdomsrådet fordi jeg ønsker og bidra til at 
barn og ungdom skal ha en trygg, samlet og fin kommune og vokse opp i. Jeg 
liker og være aktiv og bryr meg om hvordan andre har det. Mener selv jeg også 

er ganske muntlig aktiv». 
 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Det har kommet inn 6 søknader om plass i ungdomsrådet. Alle søkerne oppfyller 
kriteriene for plass. Kommunedirektøren anbefaler at fire blir tildelt fast plass og 

at to blir vararepresentanter. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-29/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02938-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/21 29.09.2021 

10 Kommunestyret   

2 Hovedutvalg for næring og miljø 36/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/21 29.09.2021 

5 Eldrerådet   

6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse   

7 Administrasjonsutvalget   

8 Arbeidsmiljøutvalget 2021 5/21 28.09.2021 

9 Formannskapet   

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HOK-30/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02940-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/21 29.09.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 37/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 50/21 29.09.2021 

5 Administrasjonsutvalget   

6 Formannskapet   

7 Kommunestyret   

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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