
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Kommunestyresalen 

 
29.11.2007 kl. 13.00 

 
To elevrådsrepresentanter fra hver skole har stemmerett. Ordføreren er møteleder og 
møtet er åpent for alle. Møtet arrangeres som et vanlig kommunestyremøte hvor alle 
innlegg fra elevene holdes på kommunestyrets talerstol.  
 
Det blir servert boller og brus i møtet. 
 
Saksliste: 
 

� Ordfører orienterer om møteformen til Ås kommunestyre  
� Kort orientering om kommuneplanen 

 
Utv.sak nr1/07 07/2144  
FORDELING AV 100.000 KRONER TIL TILTAK I SKOLEMILJØET I ÅS 

� Lærerrepresentante fra hver skole orienterer ordfører om hva fjorårets tildeling 
ble brukt til.  

 
Utv.sak nr2/07 07/2150  
MILJØVERNPRISEN 2007  
 
 
Ordfører i Ås, 06.11.07 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
 
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret og er publisert 
på Ås kommunes internettside: www.as.kommune.no 
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Utv.sak nr 1/07 
FORDELING AV 100.000 KRONER TIL TILTAK I  
SKOLEMILJØET I ÅS 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: B08  Saknr.:  07/2144 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 1/07 29.11.2007 
 

 
Rådmannens innstilling: 
100.000,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås.  
Pengene fordeles på skolene som følger: 
Kroer skole kr 15 000,00 
Rustad skole kr 10 000,00 
Ås ungdomsskole kr 5 000,00 
Åsgård skole kr 10 000,00 
Brønnerud skole kr 15 000,00 
Sjøskogen skole kr 15 000,00 
Nordby skole kr 10 000,00 
Nordbytun 
ungdomsskole kr 5 000,00 
Solberg skole kr 15 000,00 

 
Rådmannen i Ås, 06.11.07 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversikt over hvordan barn og unges kommunestyre har fordelt pengene til nå. 
2. Forslag fra skolene på hva pengene ønskes brukt til.  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ref. formannskapet 
Gruppelederne for de politiske partiene i Ås kommunestyre 
Rådmann Per A. Kierulf 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
Barnetalsperson Hanne Dølheim 
Ref. Ungdomsrådet 
Rektorene ved skolene 
Lokalmedia 
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Økonomikontoret for utbetaling 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Barn og unges kommunestyre har delt ut penger til skolemiljøtiltak i Ås siden 1996. 
Kommunestyret vedtok i møte 13.12.07 å gi 100.000,- kroner til skolemiljøtiltak som barn og 
unges kommunestyre skal fordele mellom skolene. Fordelingen har vært ulik fra år til år. 
 
I 1999 og årene fra 2001 til 2004 har ungdomsskolene fått litt mer penger enn barneskolene. I 
2000 fikk de store skolene mer enn de små skolene og i 2005 var fordelingen omvendt.  
Helt frem til 2006 har det vært fordeling av 50.000,- kroner mellom skolene. Kommunestyret 
vedtok i møte 14.12.05 å doble beløpet til kr. 100.000,- til skolemiljøtiltak. I 2006 fordelte 
skolene pengene slik:  

• ”De små barneskolene (Kroer skole, Brønnerud skole, Solberg skole, Sjøskogen skole) 
får 10.000,- kroner hver. 

• De store barneskolene (Rustad skole, Nordby skole, Åsgård skole) får kr. 15.000,- 
hver. 

• Ungdomsskolene (Nordbytun ungdomsskole og Ås ungdomsskole) får kr. 7.500,- 
hver.” 

 
Se også oversikten over hva som er utbetalt etter vedtak fra barn og unges kommunestyre, 
vedlegg 1. 
 
Umiddelbart etter at møtet er holdt vil administrasjonen sørge for at pengene blir overført til 
skolens konto i samsvar med vedtaket. Hver enkelt rektor ved skolene må selv sørge for at de 
pengene som er bevilget blir utbetalt til vedtatte formål. Ordfører og rådamnn vil få en 
orientering om hva pengene som ble bevilget i 2006 har blitt brukt til i forkant av barn og 
unges kommunestyre.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det kommer frem i saken at ungdomsskolene har fått mest penger fra barn og unges 
kommunestyre. Innstillingen fra rådmann vil kunne jevne ut noe av dette. Rådmannen 
anbefaler at innstillingen vedtas. 
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Vedlegg 1 
Oversikt:  Barn og unges kommunestyres fordeling av midler til tiltak i skolemiljøet i Ås 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sum:  
Sjøskogen skole kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 24 750,00 

Kroer skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 45 917,00 

Brønnerud skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 45 917,00 

Solberg skole kr 5 000,00 kr 5 500,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 3 750,00 kr 10 000,00 kr 45 917,00 

Rustad skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 55 667,00 

Åsgård skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 55 667,00 

Nordby skole kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 5 667,00 kr 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 15 000,00 kr 55 667,00 
Nordbytun 
ungdomsskole kr 10 000,00 kr 5 500,00 kr 10 000,00 kr 8 000,00 kr 7 500,00 kr 4 000,00 kr 7 000,00 kr 7 500,00 kr 59 500,00 

Ås ungdomsskole kr 10 000,00 kr 7 000,00 kr 10 000,00 kr 8 000,00 kr 7 500,00 kr 4 000,00 kr 7 000,00 kr 7 500,00 kr 61 000,00 

Sum: kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 002,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 100 000,00 kr 450 002,00 

 
Sjøskogen skole ble tatt i bruk skoleåret 2003/2004 
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Utv.sak nr 2/07 
MILJØVERNPRISEN 2007 
Saksbehandler:  Solveig Viste Arkivnr: K22  Saknr.:  07/2150 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 2/07 29.11.2007 
 

 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2007 - Eilif Dahls minnepris - på kr. 10.000,- 
deles mellom Ås Natur og Ungdom og Tor Barstad. 
 
Rådmann i Ås,  
 
 
 
Per A.Kierulf 
 
 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Statutter for Miljøvernprisen  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Innsendte forslag 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ref. formannskapet 
Gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret 
Rådmann Per A. Kierulf 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
Barnetalsperson Hanne Dølheim 
Ref. Ungdomsrådet 
Rektorene ved skolene 
Lokalmedia 
Økonomikontoret med anvist utbetalingsbilag 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommunes miljøvernpris (Eilif Dahls minnepris) skal gå til personer under 20 år eller 
foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en spesiell innsats for natur og miljøvernet i 
kommunen. Prisen ble første gang delt ut i 1994. Etter vedtak i kommunestyret 08.09.04, er 
det nå Barn og unges kommunestyre som er jury for prisen sammen med ordfører. Prisen er på 
10.000 kroner. Selve prisen blir overrakt i kommunestyremøtet 12. desember. 
 
Prisen er tidligere delt ut 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 sitt allsidige natur- og miljøengasjement 
2005: Løvstadlia naturbarnehage for å ha natur og miljø som et grunnlag for driften av 
 barnehagen. 
2006: Brønnerud skole/SFO for skolehageprosjektet 
 
I år har det kommet inn forslag på 5 kandidater til Miljøvernprisen 2007: 
• Tor Barstad 
Han er foreslått fordi han har vært opptatt av og jobbet aktivt for miljøet siden han var liten. 
Dette har han gjort ved å: 
-  være aktiv med i Blekkuls miljødetektiver i Ås (nå Miljøagenten i Ås)  
-  være med i Changemaker Ås som jobber for å få en bedre fordeling av ressursene mellom 
det rike nord og det fattige sør. 

-  være med å starte Natur og ungdom i Ås.  
-  være leder for Ås Natur og Ungdom og være med i landsstyret for Natur og Ungdom. 
-  fronte sine meninger i media. 
 
• Ås Natur og Ungdom 
De er foreslått fordi Ås NU jobber aktivt for å engasjere ungdommen i Ås i viktige 
miljøvernspørsmål i Ås som har betydning for jordas framtid. Dette har de blant annet gjort 
ved å utfordre Ås kommune og de politiske partiene i Ås til å sette seg klare mål for utslipp av 
klimagasser og forbruk av energi. 
 
• Åsgård skole 
De er foreslått fordi de har satt fokus på mat og helse og har satt i gang ”sunn kafe” med salg 
av grove rundstykker med sunt pålegg, oppskåret frukt. I tillegg til melke- og fruktordningen 
er de med på er prosjekt i samarbeid med AMAX Norge der elevene kan abonnere på 
kornblanding med frukt eller bær som er et spesialutviklet produkt med mye energi, lite sukker 
og høyt innhold av fiber. Skolen har også satt i gang ”Midttime” i høst der de har fysisk 
aktivitet i 30-45 min hver dag. Det er ca. 30 aktiviteter rundt om i skolegården og i 
nærområdene som elevene kan delta på.  
 
• Sjøskogen barnehage 
De er forslått fordi De har hatt fokus på gjenbruk av søppel og bl.a. laget ”Dorullormen 
Rullebæsj”.  
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• Forskerkursene ved UMB 
Det er foreslått fordi at i gjennomføring av kursene er kursledelsen bevisst på gjenburk av 
ulike hjelpemidler i arbeidet med nye forsøk som barna skal gjennomføre.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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.  
 
Sjøskogen barnehage har hatt fokus på avfall, og de har blant annet laget dorullormen 
”Rullebæsj”. Dette er en kreativ og morsom måte å jobbe med avfall på.  
 
Åsgård skole er foreslått på grunn av at de har satt fokus på sunn mat og fysisk aktivitet. Å ta 
vare på kropp og hode er miljøvern i seg selv, for vi mennesker er en del av naturen. Og når en 
spiser sunn mat og er i fysisk aktivitet, blir en mer opplagt til å lære og til å være ute i all slags 
vær. Da vil en også få større glede av nærmiljøet og naturen rundt seg og skjønne mer av 
hvorfor det er viktig å ta vare på dette. 
 
Forskerkursen på UMB er foreslått fordi de er bevisst på gjenbruk under gjennomføring av 
kursen. Dette er bra. Men disse kursene er for barn, og ikke laget av barn. Det vil si at de ikke 
kommer inn under kriteriet ”personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser”. 
 
Tor Barstad har vært opptatt av og vist et engasjement for natur og miljøvern i mange år 
allerede. At han er en av dem som tok initiativ til å starte Ås Natur og Ungdom er en naturlig 
del av arbeidet hans. Han er en ildsjel som bidrar til å sette natur- og miljøvernarbeidet på 
dagsorden. 
 
Ås Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjone for ungdom i Ås. Ås Natur og Ungdom har 
utfordret Ås kommune og de politiske partiene i Ås til å sette seg klare mål for utslipp av 
klimagasser og forbruk av energi. Med den klimautfordringen vi står overfor nå, er det viktig 
at kommunen gjør sin del av jobben og gjør det i et samarbeid med lag og foreninger, 
innbyggere og næringsliv. Kommunen trenger støttespillere og vaktbikkjer som bidrar til at 
alle gjør en god jobb på dette området. Ås Natur og Ungdom er en slik støttespiller og 
vaktbikkje.  
 
Rådmannen ser at alle de foreslåtte kandidatene er gode kandidater til årets miljøvernpris, der 
fire av dem ut fra statuttene er mulige mottakere av årets miljøvernpris. Rådmannen anbefaler 
at årets miljøvernpris blir delt mellom Ås Natur og Ungdom og Tor Barstad. Den anbefalingen 
gjøres ut fra følgende:  
- Tor Barstad har vist et engasjement for natur og miljø over flere år, og har bidratt til at det  
bl.a. er blåst liv i Ås Natur og Ungdom igjen. Ås trenger denne typen ildsjeler.  

- Ås Natur og Ungdom er en viktig organisasjon som Ås kommune trenger som 
samarbeidspart og vaktbikkje i bl.a. i klima og energiarbeidet.  

 
Ved å dele miljøvernprisen mellom disse, signaliseres det at det settes stor pris på det arbeidet 
de gjør. Det kan også bidra til at de blir enda mer motivert til å drive det viktige natur og 
miljøvernarbeidet som de gjør.  
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