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Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Gro Lundgård (Ap) foreslo alternativ til punkt 2:  
Det fremmes forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges fram 
til behandling i HOK til høsten. 

 
Odd Vangen (Sp) foreslo nytt tilleggspunkt 3, nåværende pkt 3 blir pkt 4.: 

I rapporten fra skolene går det stadig igjen "vi jobber med disse 
utfordringene". Kommunestyret ønsker at rapportene i større grad skal 
inneholde "hvordan det arbeides med de ulike utfordringene". 

 
Sverre Strand Teigen (H) foreslo tillegg punkt 2: 

Skoleporten /Udir sin mal for tilstandsrapport og ståstedsanalyse for skole 
skal legges til grunn, og det legges frem som egen sak i HOK innen 
utgangen av 2021. 

 
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling:  
 pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 2 ble nedstemt 22-11 (6H, 2Sp – Kvarme og Bjørneby, 3FrP) ved 

alternativ votering mot Aps forslag. 
 pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Hs tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning. 
2. Det fremmes forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges fram til 

behandling i HOK til høsten. Skoleporten /Udir sin mal for tilstandsrapport og 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 

 

 

Ås kommune 
Vår ref.: 21/00587  Side 2 av 2 
 

ståstedsanalyse for skole skal legges til grunn, og det legges frem som egen 
sak i HOK innen utgangen av 2021. 

3. I rapporten fra skolene går det stadig igjen "vi jobber med disse 
utfordringene". Kommunestyret ønsker at rapportene i større grad skal 
inneholde "hvordan det arbeides med de ulike utfordringene". 

4. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 10. mai 2021 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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