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Saksprotokoll 
 
 

Ås kommunes årsmelding 2017 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265 
Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 5/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/18 24.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt: 
 
HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i Ås. 
Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes budsjetter, 
slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative effekter for 
øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om hvordan disse 
utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at spesialundervisningen i mindre 
grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær undervisning. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Hovedutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 

 

 Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.  
 

 HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i 
Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes 
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative 
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om 
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at 
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær 
undervisning. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. april 2018 
 
Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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