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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp et leserinnlegg, forfattet av; Mia Werness og Dina Hov 
Herjuaune. Marit Reitan, kontaktlæreren til forfatterne, bidro med innspill i saken. 

Pia Immerstein Larsen, Elev- og lærlingeombud, orienterte kontrollutvalget om elevers rett til 
et trygt skolemiljø og trygg skolereise. Presentasjonen vedlegges protokollen. 

Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning, redegjorde for fylkeskommunens tiltak, 
vurderinger og synspunkter i saken. 

I behandling av saken fikk kontrollutvalget opplysninger som ligger til  avdeling for 
samferdsel å svare ut. 

Kontrollutvalget anser det som naturlig at AtB deltar og gir sitt syn på saken. Kontrollutvalget 
vil nok en gang invitere AtB og håper AtB kan delta i møtet 6.april 2021. 

Omforent tilleggsforslag: 

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. 

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

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. 
 
Saksopplysninger 
Elever ved Thora Storm videregående skole har skrevet 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.  
 
Til dagens møte i kontrollutvalget kommer elevene som har skrevet innlegget, og elevenes 
norsklærer, Maria Reitan. De vil fortelle om hvorfor det oppleves som utrygt å reise med buss 
til skolen, og hva de mener mangler av tiltak.  
 
Elev- og lærlingeombud i Trøndelag, Pia Immerstein Larsen, vil også gi en orientering om 
elevenes rettigheter, herunder retten til et trygt skolemiljø og trygg skolereise. 
 
AtB er også invitert til å delta i møtet i kontrollutvalget.  
 
 
 


