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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Lukking av møtet: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under dialogen med rektorene i 
henhold til kommuneloven § 31 nr. 2 jf. fvl. §13.1. 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 
spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 

 De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 
Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 
av høsten 2019. 

 Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 
Arbeidsmiljø i skolene i Ås. 

 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling 06.03.2019/ rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Tilleggsforslaget fra H: 

 kulepkt 1 ble tiltrådt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3Ap)  
 

Tilleggsforslaget fra Ap:  

 kulepkt 1 ble vedtatt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
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1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 
orientering. 

2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019: 
1. Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 

av høsten 2019. 
2. Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 

Arbeidsmiljø i skolene i Ås.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. mai 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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