
 

 

Ås kommune  

  

 

18/02697 
 

 

 MØTEPROTOKOLL  
 

Barn og unges kommunestyre 
 
Møtetid: 28.11.2018 kl. 1300 - 1430 
Sted: Store sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18. 
  
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole: Vito Haverstad og Leon Østmark-Ellefsen 
Ås ungdomsskole: Thelma Johanne Hvidsten Hem og Simen Vorhaug Yazdan 
Brønnerud skole: Kristine Lilleby Kvarme og Anders Frydenlund 
Kroer skole: Linnea Gjervan Ur og Vincent James Rall 
Nordby skole: Emma Victoria Jørgensen og Leander Steen-Hansen 
Rustad skole: Birk Lilleheier og Karen Helberg Munthe 
Sjøskogen skole: Truls Helland og Camilla Bashiri 
Solberg skole: Trym Williksen Afdal og Thea Werner 
Åsgård skole: Rasmus Adamiak Husby og Vetle Aleksander Toftner 
 
Andre møtte: 
Ordfører Ola Nordal, rådmann Trine Christensen og oppvekst og kultursjef Ellen Benestad 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier 
 
 
   
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.11.2018 
 
 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 
 
  



Ås kommune 

  
Barn og unges kommunestyre 28.11.2018 Side 2 av 7 

  

Saksliste 

 Side 

Orienteringssaker 

Spørsmål fra elevrådene 

Saker til behandling 

1/18 18/02697-2 Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2018 5 

2/18 18/02627-6 Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2018 7 

    

 
  



Ås kommune 

  
Barn og unges kommunestyre 28.11.2018 Side 3 av 7 

  

 

Orienteringssaker  

 Ordfører orienterte om møteformen i Ås kommunestyre. 
 

 Ungdomsrådets leder Daniel Martinsen og medlem Emma Furre Martinsen 
informerte om rådets oppgaver og sammensetning.  

 

Spørsmål fra elevrådene med svar fra ordfører: 

Solberg skole: 
Elevrådet ved Solberg skole er opptatt av at elevene skal ha en trygg og sikker 
skolevei. Mange av våre elever som bor på Solberg og må gå gjennom tunnelen ved 
Møller har opplevd nestenulykker og ulykker. Mange kommer i stor fart på sykkel og 
viser lite hensyn til gående. Området er uoversiktlig og bakkene gir høy fart på 
syklene. Saken er tatt opp i FAU, men det er ikke blitt bedre. Kan ordføreren se 
videre på saken, og hva kan ordføreren gjøre for at vi kan få en sikker skolevei? 
 
Svar:  
Jeg vil gjerne se på denne saken, det er veldig viktig at dere kan ferdes trygt fram og 
tilbake til skolen. Jeg er enig i at det er dårlig oversikt i tunnelen, og jeg har bedt 
rådmannen vurdere hva som kan gjøres for å gjøre det tryggere. 
 
Det enkleste å gjøre noe med raskt, er å male med veimaling striper (tykke) på vei 
inn i undergangen på begge sider, sånn som er på rampa ned mot 
jernbaneundergangen i sentrum. Da humper det når man sykler. Det reduserer nok 
ikke farten så mye, men er i hvert fall en påminner.  Det går også an å male på 
asfalten ned mot begge sider: Syklister – senk farten. Noen av disse 
merkingstiltakene vil bli utført til våren. 
 
I tillegg kan skolen og dere arbeide videre med trafikksikkerhet for å sikre at barna 
selv tar hensyn. 
 
Åsgård skole: 
Synes du ikke det er rart at en skole med barn som skal lære om de viktige tingene i 
samfunnet ikke driver med kildesortering? Vi synes det er dumt at vi i naturfagstimen 
hører om hvor viktig det er at vi tar vare på miljøet, bl.a. ved at avfall blir sortert og 
resirkulert, og så i neste time, når vi har mat og helse, eller når vi er på SFO så 
kaster vi både matavfall, metall, plast og papir i samme søplebøtte. Hvordan skal vi 
lære å bli miljøbevisste og bidra til at jorda vår blir et bedre sted når vi ikke lærer det 
på skolen - og har ikke Ås kommune et ansvar for at vi kan få et bra 
kildesorteringsopplegg på alle skolene i Ås? 
 
Svar: 
Jo, dette synes jeg er rart. Ås kommune bruker entreprenør til å hente avfallet. 
Skolene har en container for papp og papir, og en for annet avfall. Papp og papir blir 
materialgjenvunnet, resten blir brent, med energigjenvinning. Vi har en kontrakt på 
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flere år for dette. Når vi skal inngå ny avtale synes jeg vi bør innføre skikkelig 
kildesortering på skolene slik dere foreslår. 
 
Kroer skole: 
Hvorfor hører vi ikke krigsalarmen i Kroer når den testes ut? 
 
Svar:  
Sivilforsvaret har omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og 
tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. 
Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved 
akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for 
eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. 
Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor 
det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige 
kjemiske stoffer.  I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for 
flyangrep. I Ås er det 6 slike anlegg: NMBU, Ås sentrum, Ås ungdomsskole, Rustad 
skole, Grenseveien og Sjøskogen. 
 
På steder utenfor sentrum der det ikke er fare for gassutslipp fra industri eller stor 
plutselig flom er nok vurderingen at det ikke er behov for slik varsling. 
 
Ås ungdomsskole: 
Vi ungdommer trenger å føle tilhørighet og trygghet. Vi ungdom trenger steder å 
være sosiale. For mange av oss betyr det at vi trenger å ha et sted å gå. Et sted hvor 
det ikke er foreldre, et sted hvor vi kan være kreative, aktive og ha det gøy. 
For veldig mange ungdommer er dette Midtgard og Rudolf. Ungdomshuset er et sted 
vi ungdom alltid kan gå til og føle oss velkomne. Det er et sted hvor vi kan lære 
hvordan man bygger en PC, 3D-printe en pokal til en konkurranse, spille på 
bandrommet, game Fortnite eller PlayStation med venner, spise taco med de andre 
eller bare snakke med de dyktige ungdomsarbeiderne om ting vi bryr oss om eller 
lurer på.  
 
Kjære ordfører, 
Det siste vi ungdom trenger er at dette tilbudet forsvinner. I handlingsrapporten til 
kommunen for de neste årene står det at tilbudet ved ungdomshusene vil bli kuttet 
med 1,5 millioner kroner. I praksis tilsvarer dette å legge ned hele Midtgard.  
Konsekvensene av at vi ungdommer ikke har et sted å gå til er mange, og 
utelukkende negative. Å satse på ungdomshusene, er å satse på ungdom. Å gi støtte 
til ungdomshusene Midtgard og Rudolf kan ikke ses på som en kortsiktig utgift. For 
det er ikke det det er. Det er en langsiktig investering.  
I stedet for å kutte, vil vi at kommunen skal satse på og investere i oss ungdommer, 
og øke støtten til ungdomshusene. I 2017 var det godt over 400 ulike personer som 
var innom ungdomshusene, en dobling fra året før. Vi ungdommer i Ås trenger dette 
tilbudet 
 
Kjære Ordfører,  
Vi ungdommer i kommunen ber deg om å tenke langsiktig. Kjære ordfører, er du og 
kommunestyret villig til å satse på oss ungdommer, og gå foran som et godt 
eksempel ved å prioritere ungdomshusene, ikke kutte i dem? 
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Svar: 
Kommunestyret arbeider med handlingsplan og budsjett, og skal vedta disse i møtet 
12. desember. De forskjellige partiene diskuterer nå hva de vil bruke pengene på. 
Jeg vet at de folkevalgte er veldig opptatt av at det skal være godt å være ung i Ås, 
men de tenker litt ulikt om hva som skal til. 
 
De signalene jeg har fått tyder på at partiene ikke vil kutte i budsjettene til 
ungdomshusene. 
 
Brønnerud skole: 
I fjor ble vi lovet å få skøytebane på grusbanen på nedsiden av gymbygget, men det 
ble ikke noe av fordi traktoren med vanntank ikke kom ned. Kan vi finne en annen 
løsning på det? Vi vil gjerne ha skøytebane.  
 
Svar: 
Kommunen får ikke lagt is på grusbanen fordi vi ikke kommer ned med lastebilen, 
men det er mulig å få til islegging på basketballbanen. I fjor lovte kommunen å legge 
inn Brønnerud på lista over skøytebaner som skal sprøytes, og det er nå gjort. 
 
Skøytebane på Åsgård er prioritert først, deretter den i Dysterlia, og så Brønnerud. 
Det må først bli vær og føreforhold til det, og vi trenger noe snø for å lage kant rundt 
banen. Hvis det blir gode forhold i vinter, så blir det is på basketbanen på Brønnerud. 
 
Sjøskogen skole: 
Har det blitt vedtatt at Sjøskogen skole skal bygges på, og eventuelt når? Vi har 
mistet musikkrommet siden det er blitt gjort om til klasserom. 
 
Hva er dine tanker om at vi nesten ikke har skolebøker, men bare bruker 
læringsbrett? 
 
Svar: 
Kommunestyret har vedtatt at Sjøskogen skal utvides i 2021. Rådmannen har 
foreslått at det gjøres ved å flytte modulskolen som nå står på Åsgård til Sjøskogen 
sommeren 2020. Dette vil tilføre 8 klasserom. 
 
Kommunestyret har bestemt å bruke penger på lesebrett til alle skolene, det er nå 
innført på Sjøskogen, Nordby, Kroer, Solberg, Brønnerud skoler. I 2019 skal det 
innføres på Åsgård og Rustad skole.  Når vi kjøper inn lesebrett så kjøper vi også inn 
apper. Disse appene skal erstatte mesteparten av bøkene. Det betyr at vi kjøper inn 
færre lærebøker. Lesebrett og apper koster en god del og da må vi bruke mindre 
penger på bøker. Apper er også mer oppdaterte enn bøker. 
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Saker til behandling 

 
BUK-1/18 
Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2018 
 
Rådmannens innstilling, justert 28.11.2018: 
Kommunestyrets bevilgning på kr 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles ved at hver 
skole får et grunnbeløp på kr 12 000 og resterende midler fordeles per elev. Med 
nevnte grunnbeløp blir fordelingen slik: 
 

Tilskudd til skolemiljøtiltak fordeles slik: 
     

          Elevtall Tilskudd elevtall Grunnbeløp Sum tilskudd 

Åsgård skole 390 kr      15 000   kr  12 000 kr 27 000 

Rustad skole 379 kr      14 577   kr  12 000 kr 26 580 

Ås ungdomsskole 358 kr      13 769   kr  12 000 kr 25 770 

Nordby skole 323 kr      12 423   kr  12 000 kr 24 420 

Nordbytun ungdomsskole 281 kr      10 808   kr  12 000 kr 22 810 

Sjøskogen skole 232 kr        8 923   kr  12 000 kr 20 920 

Solberg skole 194 kr        7 462   kr  12 000 kr 19 460 

Brønnerud skole 130 kr        5 000   kr  12 000 kr 17 000 

Kroer 105 kr        4 038   kr  12 000 kr 16 040 

Sum: 2 392 kr      92 000   kr  108 000 kr 200 000 

 
 
Barn og unges kommunestyres behandling 28.11.2018: 
Ås ungdomsskole fremmet følgende forslag: 

  
 Åsgård skole kr 23 555 

Rustad skole kr 23 555 

Ås ungdomsskole kr 23 555 

Nordby skole kr 23 555 

Nordbytun ungdomsskole kr 23 555 

Sjøskogen skole kr 22 225 

Solberg skole kr 20 000 

Brønnerud skole kr 20 000 

Kroer kr 20 000 

Sum: kr 200 000 

 
Votering:  
Forslaget fra Ås ungdomsskole ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
rådmannen sin innstilling. 
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Barn og unges kommunestyres vedtak 28.11.2018: 
Kommunestyrets bevilgning på kr. 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles som følger: 
 

  
 Åsgård skole kr 23 555 

Rustad skole kr 23 555 

Ås ungdomsskole kr 23 555 

Nordby skole kr 23 555 

Nordbytun ungdomsskole kr 23 555 

Sjøskogen skole kr 22 225 

Solberg skole kr 20 000 

Brønnerud skole kr 20 000 

Kroer kr 20 000 

Sum: kr 200 000 

 
 
 
 
 

BUK-2/18 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris for 2018 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles ut 
til Løvstad naturbarnehage. 
 
Barn og unges kommunestyres behandling 28.11.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Barn og unges kommunestyres vedtak 28.11.2018: 
Ås kommunes miljøvernpris for 2018 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles ut 
til Løvstad naturbarnehage. 
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