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Videreformidles til elevrådene v/ elevrådskontakt 
 

 
Til Brønnerud skole/SFO 

Kroer skole/SFO 

Nordby skole/SFO 

Rustad skole/SFO 

Sjøskogen skole/SFO 

Solberg skole/SFO 

Åsgård skole/SFO 

Nordbytun ungdomsskole 

Ås ungdomsskole 

Kopi Vibeke Aaser Grønli, Grunnskole 

Fra  

Saksbehandler Siri Gilbert 

Vår ref. 19/03274-6 Dato 24.04.2020 

 
Høringsbrev til elevrådene ved grunnskolene - Handlingsplan for klima 
og energi for Ås kommune 

 
Nå legges handlingsplan for klima og energi for Ås kommune ut på høring. Det 

betyr at alle som ønsker det, kan lese planen og si sin mening om hva de mener 
bør være annerledes. Frist for innspill: 07.06.20. 
 

Elevrådene i Ås gjorde en kjempeinnsats i januar når dere var med på 
medvirkningsmøter på Nordbytun ungdomsskole og Kulturhuset i Ås. Vi samlet 

alle forslagene deres til tiltak og har sortert dem. Så har vi vurdert om 
innspillene skulle tas med som nye tiltak i planen, eller om de lignet tiltak vi 
allerede hadde foreslått.  

 
Forslagene fra dere som ikke har kommet med i planen, har vi samlet i en 

idébank. Idébanken skal vi bruke senere når kommunen for eksempel skal lage 
en klimakampanje, eller når vi skal revidere klima- og energiplanen eller andre 
planer.  

 
På kommunens nettside om høringen kan dere se en oversikt over hvordan 

innspillene fra elevrådene er behandlet (under medvirkning): 
http://www.as.kommune.no/handlingsplan-for-klima-og-energi-faglig-grunnlag-

og-resultat-fra-medvirkning.6297582-439510.html  
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Nå ønsker vi at elevrådene ser på forslaget til Handlingsplan for klima og energi 

og gir kommunen deres innspill. Det er to dokumenter som ligger ved dette 
brevet:  

1. Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune 2020-2030, som 
beskriver bakgrunn og mål for å redusere klimagassutslipp i Ås. 

2. Tiltaksdel 2020-2024: Beskriver alle tiltakene som må gjøres for å nå 

målene om utslippskutt. Tiltakene er sortert under innsatsområder, altså 
tema: Felles strategier, transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp, 

landbruk og indirekte utslipp. 
 
Det er mange tiltak i planen, og vi ønsker at dere spesielt vurderer de tiltakene 

som handler om skole (og barnehage). Dette er tiltak nummer 11, 12 og 13 i 
kapittel 2.1 i tiltaksdelen. Vi håper dere vil svare på spørsmålene under:  

 
1. Syns dere disse tiltakene er gode nok? Hva ville dere ha endret på? 
 

Frivillig tilleggsspørsmål:  

2. Hvilket mål og eller innsatsområde syns dere er viktigst? Hvorfor? 
3. Hvis dere har lest andre deler av planen – er det noe dere vil si noe om? Noe 

som er spesielt bra? Noe dere syns ikke er bra? 
 

Ellers tror vi kapittel 2.6 i tiltaksdelen kan være relevant for dere, tiltak 10-18. 
 

Hvordan sende høringsinnspill 

Dere kan skrive høringsinnspill inn i høringsskjema på denne nettsiden: 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&language

Code=nb  

 

Høringsfrist er søndag 7. juni 2020.  

 

Planen og informasjon om grunnlaget for planen og høringen finner dere på 

denne nettsiden:  

https://www.as.kommune.no/handlingsplan-for-klima-og-energi-faglig-grunnlag-

og-resultat-fra-medvirkning.6297582-439510.html 

 

Har dere spørsmål om høringen? Kontakt Siri Gilbert på e-post 

siri.gilbert@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 77 

 
 

Med hilsen 
 
 

 
Ellen Grepperud Siri Gilbert 

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling  miljørådgiver 
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Vedlegg:  
Høringsutkast - Handlingsplan for klima og energi Ås kommune datert 
24.04.2020 
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