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Saksprotokoll 
 
 

Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 

Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00666 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/18 28.02.2018 
2 Kommunestyret 20/18 21.03.2018 
3 Kommunestyret 28/18 15.05.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen må videre følge opp Kommunestyrets vedtak i K-sak 44/17 og komme 
tilbake med dette til HOK.   
 
Bengt Nøst-Klemmetsen(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannens bes fremme følgende saker til HOK og HHS i løpet av høsten 2018: 
1. Saksfremlegg som viser hvordan midlene på kr. 820 000,- fra Helsedirektoratet til 

psykolog for barn mellom 0 og 20 år og deres familier er fordelt, med orientering 
om innsatsen overfor ungdomsskolene i Ås med hensikt å bedre skolehverdagen 
og minske frafallet i skolen til ungdommene som opplever utfordringer knyttet til 
psykisk helse. 

2. Saksfremlegg om fordeling av de øremerkede midlene på kr. 5,3 millioner til 
«styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» med tiltak for 
økning av kapasiteten for helsesøstertilbudet på skolene.  

 
Votering: Hovedutvalgets innstilling med tilleggsforslagene fra Ap og H ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 

implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 
etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

4. Rådmannen må videre følge opp Kommunestyrets vedtak i K-sak 44/17 og 
komme tilbake med dette til HOK.   

5. Rådmannens bes fremme følgende saker til HOK og HHS i løpet av høsten 2018: 
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1. Saksfremlegg som viser hvordan midlene på kr. 820 000,- fra 
Helsedirektoratet til psykolog for barn mellom 0 og 20 år og deres familier er 
fordelt, med orientering om innsatsen overfor ungdomsskolene i Ås med 
hensikt å bedre skolehverdagen og minske frafallet i skolen til ungdommene 
som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse. 

2. Saksfremlegg om fordeling av de øremerkede midlene på kr. 5,3 millioner til 
«styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» med tiltak for 
økning av kapasiteten for helsesøstertilbudet på skolene.  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 22. mai 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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