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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar fylkesrådmannen og AtB sine redegjørelser til orientering. 
 
Vedlegg 
Særutskrift fra møtebok KU-sak 11_21 
Presentasjoner av elever - smittevern på kollektivreiser 
Svar på debattinnlegg fra elever ved Thora Storm videregående skole 
Presentasjon av elev- og lærlingombud - retten til et trygt skolemiljø og en trygg skolereise 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget vedtok i møte, den 23. mars 2021 i sak 11/21 følgende: 

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere om fylkeskommunens arbeid med å 
ivareta elevers rett til en trygg skolereise til kontrollutvalgets møte, den 6. april 2021. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere AtB til møtet for å gi sitt syn på saken. 

Som en følge av at AtB ikke hadde anledning til å delta eller gi skriftlig tilsvar innen 6. april 
ble saken ikke behandlet i dette møtet. Som en følge av dette vedtok kontrollutvalget i sak 
25/11 følgende: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke muligheter for deltakelse fra AtB og 
fylkesrådmannen med sikte på å avholde ekstraordinært møte tirsdag 13. april 2021. 

Sekretariatet har fått bekreftet at både fylkesrådmannen og representant fra AtB har 
anledning til å delta i kontrollutvalgets møte 13. april 2021. 

Bakgrunn for saken 
Mia Werness og Dina Hov Herjuaune, begge elever ved Thora Storm videregående skole 
skrev et leserinnlegg hvor de etterlyser bedre ivaretakelse av smittevern på AtB sine 
kollektivreiser. Elevene skriver at det ikke oppleves som trygt å reise med buss til skolen. 
Elevene og deres kontaktlærer, Marit Reitan, ble invitert til kontrollutvalgets møæte 23. amrs 
2021 og fikk anledning til å fortelle utvalget om sitt syn på saken. Presentasjon av innlegget 
ligger vedlagt denne saken.  

Elev- og lærlingombudet i Trøndelag, Pia Immerstein Larsen, presenterte i samme møte og i 
samme sak, skoleelevers rett til et trygt skolemiljø og en trygg skolereise. Presentasjonen 
ligger vedlagt denne saken. 

Saksopplysninger for den videre oppfølging: 
Etter elevens leserinnlegg ble publisert har AtB utformet et svar til elevene. Svaret fra AtB 
ligger vedlagt denne saken. 

I sakens anledning vil fylkesrådmannen og representant fra AtB orientere utvalget om det 
arbeidet som gjøres for å sikre elevers rettigheter og for å ivarte hensynet til smittevern på 
kollektivreiser i Trøndelag. 

Vurdering og konklusjon 
Med mindre det kommer frem nye opplysninger som nødvendiggjør ytterligere oppfølging 
kan kontrollutvalget ta fylkesrådmannen og AtB sine redegjørelser til orientering. 
 



 


