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K-sak 36/10 
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 
 
Saksbehandler: Ellen Benestad Arkivnr: A20  Saksnr.:  10/725 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/10 17.03.2010 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/10 02.06.2010 
Kommunestyret 36/10 08.09.2010 
 

 
 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.06.2010: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2009 tas til orientering med følgende bemerkning: 
1. Alle skolene i Ås har utfordringer når det gjelder skoleresultater, og spesielt i 

matematikk. Tiltak for å forbedre resultatene samt å øke elevenes lyst til å lære 
matematikk må settes i gang uten at dette får negative konsekvenser for de andre 
fagene som nå har en positiv utvikling. 

2. Vi har fått ett økende antall assistenter i skolen. Det betyr at det må settes 
søkelys på hvordan vi kan rekruttere lærere med høyere utdanning. 

3. Læreren er den viktigste ressursen for barnas vilkår for læring og oppnåelse av 
resultater. Det er i liten grad systematiske etter- og videreutdanningskrav til 
skolepersonalet i Ås. Dette er heller ikke prioritert i budsjettet. Dersom det jobbes 
systematisk med hvordan skolene kan gi rom for at personalet kontinuerlig får 
faglig påfyll, og at dette ikke prioriteres i budsjettet, vil vi sannsynligvis heller ikke 
se økning i elevenes resultater. Fravær av kompetansehevings- og 
karrieremuligheter kan også virke negativt for rekruttering av nye lærere.  

4. Elevene er ikke godt fornøyd med den faglige veiledningen som gis. Dette har nok 
også sammenheng med resultatene og elevenes motivasjon for å tilegne seg ny 
kunnskap. Fokus på den faglige veiledningen må økes. 

5. Spesialundervisning har en sterk økende tendens. Det er tatt noen grep for å få til 
en forbedret situasjon, men arbeidet må fortsette også i de neste skoleårene. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.06.2010: 
Hilde Kristin Marås (H) kom med følgende merknad til tilstandsrapporten for 
grunnskolen 2009: Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling. 
 
Votering: H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.06.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2009 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tilstandsrapport for grunnskoler i Ås kommune (separat trykk, sendt 01.09.2010) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Tilstandsrapporteringen 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det 
at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og 
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å 
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Kommuner har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport. 
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Rapport om tilstanden i opplæringen 
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle 
læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret  jf. 
opplæringsloven § 13-10  

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som 
grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til 
de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag 
for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 

Krav til innhold i tilstandsrapporten 
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er 
formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal 
benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. 

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre 
elevenes ferdigheter og faglige utvikling. De dataene som er tilgjengelig i 
Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor 
evt. benytte andre kilder for  datainnhenting. 

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 

Det generelle systemkravet 
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er 
en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som 
påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre 
enn det tilstandsrapporten dekker. 

Personvern 
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 
nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene 
må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens 
bestemmelser. Det legges derfor ikke fram resultater fra den enkelte skole i 
kommunestyret. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Dette er den første tilstandsrapporten kommunen skriver. Vi regner med at vi neste år 
kan presentere en enda bedre rapport da skolene før rapporten skrives vil 
gjennomføre en ståstedsanalyse og at det i tillegg vil bli lettere å få fram resultater fra 
flere kilder.  
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
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K-sak 37/10 
HELHETLIG INFORMASJONSSTRATEGI 
 
Saksbehandler: Thora Bakka Arkivnr: 053  Saksnr.:  10/1282 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Administrasjonsutvalget 13/10 03.06.2010 
Formannskapet 29/10 02.06.2010 
Kommunestyret 24/10 16.06.2010 
Kommunestyret 37/10 08.09.2010 
 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2010: 
Helhetlig informasjonsstrategi tas til orientering med de endringer som er foretatt. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 16.06.2010: 
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 16.06.2010: 
Saken utsettes til neste møte. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 02.06.2010: 
Ivar Ekanger (A) delte ut forslag til endringer i vedlegg 2 slik at partiene kan vurdere 
dem til kommunestyrets behandling 16.06.2010. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 03.06.2010: 
Ingen. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Administrasjonsutvalget 18.02.2010, ADM-sak 2/10 
Kommunestyre 03.03.2010, K-sak 10/10 
 
Sakene er publisert på www.as.kommune.no 
• Lenke til saksfremlegg og vedtak i K-sak 10/10: 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2010.4683830-99329.html#p26 
• Lenke til vedlegg til K-sak 10/10:  

http://img6.custompublish.com/getfile.php/1129276.746.carxbpcuyp/2010+02+18+Vedlegg+ADM+Informasjonsstrategi.pdf
?return=www.as.kommune.no 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 02.06.2010 
Administrasjonsutvalget 03.06.2010 
Kommunestyret 16.06.2010 (utsatt) 
Kommunestyret 08.09.2010 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utskrift av møtebok fra K-sak 10/10 
2. Helhetlig informasjonsstrategi (separat trykk, sendt alle utvalg 26.05.2010) 

http://img6.custompublish.com/getfile.php/1241302.746.aubcywrwax/2010+06+02+Vedlegg+HELHETLIG+INFORMASJON
SSTRATEGI.pdf?return=www.as.kommune.no  

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
K-sak 10/10 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Overordnet informasjonsstrategi ble lagt fram og behandlet i administrasjonsutvalgt 
18.02.10, hvor planen enstemmig ble tatt til orientering.  
 
Deretter ble den behandlet av kommunestyret 03.03.2010, som fattet følgende 
enstemmige vedtak:  

Saken sendes tilbake for ny behandling, slik at signaler og innspill gitt i 
debatten i kommunestyret 03.03.2010 kan vurderes og eventuelt innarbeides 
før ny behandling i administrasjonsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret 
våren 2010. 

 
Signaler og innspill fremgår av utskrift av møtebok i K-sak 10/10, jf. vedlegg 1. 
 
Rådmannen har innarbeidet enkelte innspill i vedlagte plan. Disse endringene er 
understreket og i kursiv. De signaler eller innspill som ikke er innarbeidet i planen 
kommenteres i saksfremstillingen her.  
 
Fakta i saken: 

Planen er en oppfølging av vedtatt handlingsplan for 2009 – 2012. I vedlegg 1 er 
informasjonsstrategi oppført som en av planene som skal utarbeides. Ordet 
informasjon er benyttet fordi det er dette er begrepet som brukes i lovverket:  

Kommunelovens § 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet.  

Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. 
Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale 
og fylkeskommunale forvaltning.  

 
Offentleglova formål § 1. 

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den 
demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk 
av offentleg informasjon.  

 
Rådmannen vurderer det hensiktsmessig at begrepet informasjonsstrategi beholdes, 
men har få motforestillinger mot å endre overordnet til helhetlig. Planen er ikke 
uttømmende for hvordan all informasjon skal ivaretas. Daglig vil det fra kommunens 
ansatte bli gitt informasjon og være kommunikasjon mellom ansatte og innbyggere 
(elever, foreldre, tjenestebrukere og pårørende). 
 
Det er påpekt at strategien tydeligere skulle vise hvordan kommunikasjon skal brukes 
for å bidra til positivt omdømme. Forutsetninger for positivt omdømme vil etter 
rådmannens vurdering bli ivaretatt hvis en følger opp punkt 3 i planen.  
 
Når det gjelder utvikling av kommunens hjemmeside er dette en kontinuerlig prosess. 
Kommunen lanserte ny nettside i juni 2009. Denne ble oppbygd i henhold til en 
informasjonsstruktur for offentlige tjenester som er utviklet av Difi, direktoratet for 
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forvaltning og IKT. Strukturen kalles LOS. I tillegg bygger hjemmesiden på 
kvalitetskriterier fra Norge.no. Ås kommunes hjemmeside oppnådde 5 stjerner av 6 i 
test samme år. Denne våren er det gjennomført en brukerundersøkelse om 
kommunens internettside. Dessverre ble det registrert svært få svar, men svarene vil 
likevel bli vurdert i den videre utviklingen av siden. 
 
Både fra KS og Difi er det anbefalt at kommunene tar i bruk forskjellige sosiale medier. 
Samtidig anbefales det fra KS at hver kommune lager spilleregler for bruk av 
Facebook og andre media. Difi vil i løpet av sommeren komme med en egen 
veiledning for smart bruk av Facebook og Twitter. Rådmannen avventer derfor bruken 
av dette. 
 
Rådmannen mener at hvem som kan uttale seg til media eller andre er avklart under 
punkt 4, Ansvar og roller. Dette gjelder så lenge det ikke en ekstraordinær hendelse 
som truer liv og helse/verdier, i så fall gjelder punkt 9 Informasjon ved kriser. Punkt 9 
er tatt rett ut av Plan for Ås kommunes kriseledelse vsom ble vedtatt av 
kommunestyret 28.11.07 og siden oppdatert 10.05.2010.  
 
Det er foreslått at setningen ”Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan 
være fri for fagspråk” skal tas ut. Hele dette kapitlet (nederst side 9) er tatt rett ut fra 
www.klartsprak.no og vurderes å være er en viktig presisering å ha med seg for 
ansatte i en kommune med mange forskjellige fagspråk.  
 
Et av innspillene var også at enhetens journalister skal erstattes av uttrykket 
medarbeider. Skal betegnelsen endres bør det være til webmedarbeider, da disse 
ansatte har fått tildelt en spesiell oppgave med publisering. Alle kommunens ansatte 
er medarbeidere. Betegnelsen journalister for de ansatte som har ansvar for 
publisering, er en innarbeidet betegnelse som har vært benyttet helt siden kommunen 
fikk sin første internettside. Betegnelsen er således benyttet i organisasjonen, i 
retningslinjer og i stillingsbeskrivelser. I en kommune med mange ansatte er det viktig 
at betegnelser er gjennomgående. Vi ser det derfor ikke hensiktsmessig å endre 
denne betegnelsen. 
  
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Plan for helhetlig informasjonsstrategi vedtas slik den 
fremgår av vedlegg 2.  
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VEDLEGG 1 

ÅS KOMMUNE 
UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 

 

Saksnr: 10/347-5  

OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI  
Saksbeh.: Thora Bakka Arkivkode:  053  
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Administrasjonsutvalget  2/10   18.02.2010 
Kommunestyret  10/10   03.03.2010 
 
 
 

Kommunestyrets behandling og vedtak i møte den 03.03.2010  
 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.02.2010: 
Overordnet informasjonsstrategi tas til orientering. 

 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Tommy Skar (A) ga følgende signaler og innspill på vegne av Arbeiderpartiet: 
• Tittelen endres fra ”Overordnet informasjonsstrategi” til ”Helhetlig 

kommunikasjonsstrategi”. 
• Strategien må på en tydeligere måte få fram: 

- Hvordan bruke kommunikasjon, hovedsakelig toveiskommunikasjon for å bidra 
til et positivt omdømme. 

- Kommunikasjonsfaglige muligheter og utfordringer i rommet mellom 
ytterpunktene ”gode saker til media” (s. 6, 5.3) og ”Informasjon ved kriser” (s. 
7, 9). 

- Hvordan utvikle kommunens hjemmeside og eventuelt ta i bruk sosiale medier. 
- Operative tiltak i handlingsplanen (s. 10, 10.1). 
- Hvem som skal uttale seg til media i ulike situasjoner. 

• S. 3, 1: Det tas inn en henvisning til offentlighetsloven i innledningen. 
• S. 3, 3.1: Kulepunkt 4 tas ut, men innarbeides et annet sted i strategien omgjort til 

at ”Ås kommune skal ha et profesjonelt forhold til media”. 
• S. 6, 5.3: Setningen ”Kommunen bør tilstrebe og sette dagsorden ovenfor media 

og være flinkere til å sende gode saker til media og gjøre bruk av pressemeldinger 
tas ut. 

• S. 6, 5.3: Setningen ”I tillegg har kommunen i hver etat / enhet journalister som 
skal publisere artikler og informasjon for egen enhet” omformuleres til ”I tillegg har 
kommunen i hver etat / enhet medarbeidere som skal publisere artikler og 
informasjon for egen enhet”. 

• S. 6, 5.3: Setningen ”Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan 
være fri for fagspråk” tas ut. 

• Strategien må språkvaskes og korrekturleses, og det vises til følgende eksempler 
på mulige språkforbedringer: 
- S. 7, 7: Setningen ”Politikerne som skal sette i stand til å fatte vedtak” endres 

til ”Politikere som skal fatte vedtak”. 
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- S. 7, 8: Setningen ”Et svakt omdømme har som konsekvens redusert tillit” 
endres til ”Et svakt omdømme gir redusert tillit”. 

 
Tommy Skar (A) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
Saken sendes tilbake for ny behandling, slik at signaler og innspill gitt i debatten i 
kommunestyret 03.03.2010 kan vurderes og eventuelt innarbeides før ny behandling i 
administrasjonsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret våren 2010. 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt vel alternativ votering mot 
administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Ap’s signaler og innspill følger saken videre. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
Saken sendes tilbake for ny behandling, slik at signaler og innspill gitt i debatten i 
kommunestyret 03.03.2010 kan vurderes og eventuelt innarbeides før ny behandling i 
administrasjonsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret våren 2010. 
 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Ås, 11.03.2010 
 
_________________ 
Jeanette Karlsen 
Politisk sekretariat 

Utskrift av møtebok med vedlagt saksfremstilling sendes til: 
 
 
 
Kopi av utskrift av møtebok uten vedlegg sendes til: 
Thora Bakka 
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K-sak 38/10 
SUPPLERINGSVALG I KONTROLLUTVALG OG OVERTAKSTNEMND 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saksnr.:  10/2112 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 46/10 25.08.2010 
Kommunestyret 38/10 08.09.2010 
 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 25.08.2010: 
1. Som medlem av kontrollutvalget velges: Olav Aardalsbakke (KrF). 
2. Som personlig vara velges Arve Skutlaberg (KrF) i stedet for Bjørg Malme (som er 

ansatt i kommunen). 
3. Som varamedlem i overtakstnemnda velges: Bjørg Malme (KrF). 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Ordfører endret sin innstilling etter samråd med KrF. 
 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers endrede innstilling:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 

_____ 
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Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg per 03.08.2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
F-sak 13/07, 07.02.2007 Eiendomsskatt på verk og bruk – valg av takstnemnder 
m.m. Oppnevning av overtakstnemnd og vurdering av valgt takstnemnd.  
Oversikt over styrer, råd og utvalg 
 
Lenker til dokumenter på Internett: 
• Styrer, råd og utvalg  

http://www.as.kommune.no/getfile.php/1296948.746.rfbdxxafwy/2010+08+06+SRU+2007-2011.pdf?force=1 

• Kommuneloven 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=kommunelov*&& 

• Lov om eigedomsskatt http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19750606-

029.html&emne=lov*%20om*%20eigedomsskatt*&& 

• F-sak 13/07 http://as.custompublish.com/index.php?id=414458#p15 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Aktuelle utvalg 
FIKS 
Økonomisjef 
Oppdatering av SRU, Internet og styrevervregister 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Sigvalde Neerland (KrF) døde i sommer. Han var medlem av kontrollutvalget og 
varamedlem i overtakstnemnda. Suppleringsvalg bør foretas. 

 
Nyvalg 

 
Kontrollutvalg – medlem 
Kontrollutvalget har 5 medlemmer med personlige vara som velges av kommune-
styret selv. 
 
Kommuneloven (Kl) § 16 nr. 3 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, 
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den 
samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten 
fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i 
organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte 
kjønn. 
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I tillegg gjelder følgende regler for valg til kontrollutvalget, jf. Kl § 77 nr. 1- 3:  
• Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
• Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutnings-
myndighet og ansatte i kommunen.  

 
Overtakstnemnd – vara 
 
Kommuneloven § 16 nr. 5 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller 
et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommune-
styret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Supplerings-
valg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser 
det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 
enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal 
det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. 
Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan 
delegeres til formannskapet.  
 
Som medlem/varamedlem av overtakstnemnden er medlemmer/vara til følgende 
utvalg ikke valgbare: 
• takstnemnden fordi overtakstnemnden er klageorgan for takstnemndens vedtak 
• formannskapet fordi formannskapet har klagerett på vegne av kommunen iflg. lov 

om eiendomsskatt 
• kontrollutvalget fordi overtakstnemnden er en kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet. 

For begge valg gjelder kommuneloven § 16 nr. 6: 

Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommune-
styret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Konklusjon: 
Valg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 



  K-sak 38/10 

 

VEDLEGG 
OVERSIKT OVER AKTUELLE UTVALG PER 03.08.2010 
 
 

Kontrollutvalget    

Medlemmer  Personlig vara  
Einride Berg (kommunestyremedlem) A Oddvar Kolstad A 
Kari Munthe - Nestleder Sp Ola Heir Sp 
Sigvalde Neerland KrF Bjørg Malme KrF 
Håkon Henriksen - Leder H Turid Johnsen H 
Reidun Aalerud H Oluf Berentsen FrP 

 

Overtakstnemnd valgt av formannskapet 07.02.07 etter fullmakt, f-sak 13/07 

(valgt av forrige k.styre og sitter til nytt blir valgt)  
Medlemmer: Varamedlem: 
Odd Rønningen Ola Heir 
Bjørn Leivestad Else Jorunn Vestby 
Anton Bachke  Knut Kirkeby 
Hilde Kristin Marås Egil Ørbeck 
Ingunn Ramsfjell Taksdal Terje Eknes 
Gerd Berntsen Sigvalde Neerland 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 39/10 

 

 
K-sak 39/10 
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.10.2010 - 31.01.2011 
- GRETE GRINDAL PATIL (KRF) 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saksnr.:  10/2268 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 47/10 25.08.2010 
Kommunestyret 39/10 08.09.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 25.08.2010: 
1. Grete Grindal Patil (KrF) innvilges midlertidig fritak fra sine verv i kommunestyret, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), og Plankomiteen i fra og med 01.10.2010 
til og med 31.01.2011. 

 

2. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: Jan-Aksel Næss (A) 
 

3. Som ny midlertidig nestleder i HTM velges: Joar Solberg (A) 
 

4. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: Kristin 
Ohnstad (A) 

 

5. Som ny nestleder i Plankomiteen velges: Joar Solberg (A) 
 
Konsekvenser av midlertidig fritak: 
Kommunestyret:  Etter opprykk i KrF's vararekke foretas det nytt valgoppgjør der ny 
 midlertidig vara på plass nr. 5 er Unni Elisabeth Myklebust. 
 

HTM:  Else Jorunn Vestby (A) rykker opp som midlertidig medlem.  
 

Plankomiteen:  Bjørn Bråte (A) rykker opp som midlertidig medlem. 
 Odd Rønningen (Sp) blir midlertidig leder. 

_____ 
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Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til kandidater, jf. innstillingen: 
2. ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: Jan-Aksel Næss (A) 
3. ny midlertidig nestleder i HTM velges: Joar Solberg (A) 
4. ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: Kristin Ohnstad (A) 
5. ny nestleder i Plankomiteen velges: Joar Solberg (A) 
 
Votering:  
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag til kandidater ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 25.08.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling: 
1. Grete Grindal Patil (KrF) innvilges midlertidig fritak fra sine verv i kommunestyret, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), og Plankomiteen i fra og med 01.10.2010 
til og med 31.01.2011. 

2. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: 
3. Som ny midlertidig nestleder i HTM velges: 
4. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: 
5. Som ny nestleder i Plankomiteen velges: 
 
Konsekvenser av midlertidig fritak: 
Kommunestyret:  Etter opprykk i KrF's vararekke foretas det nytt valgoppgjør der ny 
 midlertidig vara på plass nr. 5 er Unni Elisabeth Myklebust. 
HTM:  Else Jorunn Vestby (A) rykker opp som midlertidig medlem.  
Plankomiteen:  Bjørn Bråte (A) rykker opp som midlertidig medlem. 
 Odd Rønningen (Sp) blir midlertidig leder. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversikt over aktuelle utvalg per 12.08.2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søknad av 04.08.2010 om permisjon, jf. lnr. 13324/10. 
Kandidatkåring for KrF ved kommunestyrevalget 2007. 
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Lenker til dokumenter på Internett: 
• Ås kommunes reglementer: 

http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html 
• Oversikt over styrer, råd og utvalg: 

http://www.as.kommune.no/getfile.php/1300563.746.abtxafdxey/2010+08+12+SRU+2007-
2011.pdf?force=1 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Grete Grindal Patil 
Bjørn Bråte 
Else Jorunn Vestby 
Odd Rønningen 
Valgte personer 
Unni Elisabeth Myklebust (vedlagt info i hht. valgloven og taushetserklæring) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)  
Plankomiteen 
SRU og Styrevervregisteret 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Grete Grindal Patil (KrF) har søkt om permisjon fra sine politiske verv fra og med 
01.10.2010 til og med 31.01.2011 fordi hun venter barn. Etter avtale med ordfører vil 
hun ivareta vervet som vara til representantskapet i Søndre Follo Brannvesen (SFB) i 
perioden.  
 
Søknaden gjelder følgende verv: 
Medlem av: 

• HTM – nestleder 
• Plankomiteen - leder 

Varamedlem til: 
• Kommunestyret 

 
Fritak 

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valg-
perioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet, jf. kommuneloven § 15 nr. 2. 
 
I følge kommentarene til kommuneloven vil fritaksgrunn i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Finner kommunestyret at lovlig 
fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er rimelig å innvilge 
søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 

Opprykk og nyvalg 
Midlertidige fritak følger kommunelovens § 16 nr. 1 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 
såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den 
gruppe hvor det er forfall. 
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Leder/nestleder, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1.3/7. 
Ved midlertidig fritak rykker nestleder opp som leder. Det må derfor velges ny midlertidig 
nestleder både i Plankomiteen og HTM.  
Nestleder i HTM må velges blant kommunestyrets medlemmer.  
Nestleder velges av kommunestyret og valget foregår som flertallsvalg.  
 
Kommunestyret varamedlemmer, jf. valgloven § 14-2(2)  
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at søknad om midlertidig fritak imøtekommes. Det foretas nytt 
valgoppgjør for varaplass i kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 1. oktober 2010 
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VEDLEGG 
Oversikt over aktuelle utvalg per 12.08.2010 – Grete Grindal Patil (KrF) 
 
Kommunestyret 
Kristelig Folkeparti  
1. Morten Lillemo 
2. Torger Gillebo  
 

1. Grete Grindal Patil 
2. Jon-Geir Dittmann 
3. Bjørg Malme 
4. Arve Skutlaberg 
5. Jens Bernt Aune  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Bjørn Bråte A 2. Kari Petterson A 
3. Grete Grindal Patil, nestleder KrF 4. Kristin Ohnstad A 
  5. Morten Lillemo KrF 
  6. Bonsak Hammeraas A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV 1. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  2. Ingunn R. Taksdal SV 
  3. Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP 3. Kristian Sverre H 
  4. Terje Michaelsen FrP 
  5. Monica Langfeldt H 
8.  Ellen Løken       Sp 1. Siv Merethe G. Belbo Sp 
9.  Ivar Magne Sæveraas V 2. Solveig Schytz  V 
  3. Morten Gultvedt Sp 
  4. Inger Ekern V 

 
Plankomite  
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Bjørn Bråte A 
2. Jan Sjølli SV 2. Inger Sandfeld SV 
3. Grete Grindal Patil - Leder KrF 3. Jan Aksel Næss A 
  4. Terje Eknes A 
  5. Bjørg Malme KrF 
4. Hilde Kristin Marås H 1. Bjørn Leivestad H 
  2. Arne Hillestad FrP 
  3. Jan Ove Rikheim H 
5. Odd Rønningen - Nestleder Sp 1. Marianne Røed   Sp 
  2. Kim Tilley Sp 
  3. Siv Merethe G. Belbo Sp 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 40/10 

 

 
K-sak 40/10 
FOLLO REN - ÅRSMELDING 2009 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 037 &14 Saksnr.:  10/2013 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 40/10 08.09.2010 
 
 
 
 
 
 
Ordførers innstilling: 
Årsmelding 2009 fra Follo Ren tas til orientering. 
 
Ordfører i Ås, 01.09.2010 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Formannskapet som referatsak 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:  
Årsmelding 2009, Follo Ren (sendt kommunestyrets medlemmer 18.8./1.9.2010.)
   
Internettlenke: http://www.folloren.no/arsmeldinger.111699.no.html 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Evt. Follo Ren 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Saken ble lagt frem for formannskapet 25.08.2010 som referatsak 9. 
 
Jorunn Nakken (V) fikk formannskapets tilslutning til forslag om at referatsak 9, 
Årsmelding fra Follo Ren, legges frem for kommunestyret som sak slik at det gis 
anledning til drøfting.  


