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Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) perioden 2019-2023 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 19/03359-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 06.11.2019 
Kommunestyret 2019 - 2023            

 
 
 
Leders innstilling: 
1. Følgende representanter velges til utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) for perioden 2019 - 2023: 
 
Skolenes samarbeidsutvalg 

Skole Medlem Varamedlem 

Brønnerud skole   

Kroer skole   

Nordby skole   

Rustad skole   

Sjøskogen skole   

Solberg skole   

Åsgård skole   

Nordbytun ungdomsskole   

Ås ungdomsskole   

 
Kommunestyret ber om at SU-møter ikke legges på dager med politiske møter. 

 
2. Valg av politisk representant fra HOK til ungdomsrådet avventes til revidering av 

reglementene. 
 
Ås, 29.10.2019 
 
Odd Vangen 
Leder  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HOK 
Kommunestyre 
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Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 57/19 Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og nestleder – 
Konstituering 2019 – 2023, kommunestyrets konstituerende møte 23.10.2019.  
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  
Aktuelle sekretariater for utvalgene  
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Det skal velges representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur for 
perioden 2019 - 2023.  
 
Fakta i saken: 
I Ås kommunes reglementer punkt 7.1.1 står bl.a. følgende om HOKs ansvar og 
oppgaver: 

 Utvalget velger representanter i utvalg under hovedutvalget, herunder skolenes 
samarbeidsutvalg. 

 Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i 
Ungdomsrådet. Denne representanten blir Ungdomsrådets kontaktledd til det 
politiske miljøet. 

 
Ny kommunelov innebærer at det er kommunestyret selv som velger medlemmer til 
utvalg, jf. kommuneloven § 5-1 m.v. Det er usikkert om valg av representanter til SU 
og til politisk representant til ungdomsråd kan videredelegeres. Saken legges derfor 
frem for HOK for innstilling til kommunestyret. 
 
Skolenes samarbeidsutvalg (SU): 
Det skal velges representanter til samarbeidsutvalget ved 9 skoler. Se 
Opplæringslova § 11-1 om samarbeidsutvalg ved grunnskoler. 
Samarbeidsutvalget ved skolene består av en politisk valgt representant, rektor og 
representanter for lærere, andre ansatte, for foreldre og for elevene. Antall 
representanter for hver av gruppene varierer fra skole til skole. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Skolenes samarbeidsutvalg:  
For å sikre god kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene vil det være 
fornuftig å fortsette gjeldende praksis med at hovedutvalgets 9 medlemmer velges 
som faste SU-medlemmer til hver sin skole. En bør unngå at representanten som 
velges samtidig er ansatt eller foresatt på den aktuelle skolen. Det samme bør gjelde 
for valg av varamedlemmer. 
 
Politisk representant fra HOK til ungdomsrådet: 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2019-2023-23-10-2019.350480.MD1I697394o896c.pts.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§11-1
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En del forutsetninger for valg av ungdomsråd er endret, jf. kommuneloven § 5-12 
med tilhørende forskrift og retningslinjer. Valg av politisk representant fra HOK til 
ungdomsrådet bør avventes til revidering av reglementene. Ad hoc utvalg for 
revidering av reglementene ble valgt av kommunestyret 23.10.2019 i K-sak 56/19. 
De skal legge frem forslag innen februar 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-12
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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