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MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 27.01.2021 kl. 16.30 – 17.50 
Sted: Fjernmøte i Teams  

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  

Arbeidsgiverrepresentanter: 
KrF:  Paul Bolus Johansen, nestleder – møteleder 
SV: Dag H. Nestegard 
Sp: Annett Hegén Michelsen 
MDG: Liv Anna Lindman 
FrP: Anne Whyte 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:    Line Kvalberg 
UDF:  Hanne Nesfeldt 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 

 
Møtende varamedlemmer: 

Ap:  Anne Odenmarck 
 
Forfall:  

Ap:  Ola Nordal, leder 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Ellen Benestad, Tove Kreppen Jørgensen, 

HR sjef Wenche Vedhugnes og førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær. 
 
Diverse merknader: 

Alle som ønsket å følge møtet ble invitert inn i Teams.  
Leder og kommunedirektør hadde forfall på grunn av møte med statsforvalteren 

om koronasituasjonen og skoler/barnehager. Paul Bolus Johansen fungerte som 
møteleder. Dag H. Nestegard var forespurt om å godkjenne protokollen.  
 

 
Møteprotokoll godkjent 28.01.2021 

 
 
 

___________________________        __________________________ 
         Paul Bolus Johansen, nestleder   Dag H. Nestegard 
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_____ 

 

 

 

Informasjon fra kommunedirektøren  

Kommunalsjef Nils Erik Pedersen opplyste at kommunedirektøren ikke kunne 

delta i administrasjonsutvalget møte på grunn av møte med statsforvalteren om 
koronasituasjon. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt  

Eli Stokkebø (FF) orienterte om at Knut Øyvind Olsen tiltrer som ny 

hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Ås 1. februar 2021. Eli Stokkebø fortsetter som 
medlem i administrasjonsutvalget ut sin valgperiode.  
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Saker til behandling  

ADM-1/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 20.01.2021: 

1. HOK ber kommunedirektøren om status for skolemiljø og aktivitetsplaner, 
inkludert hvilke nye tiltak som igangsettes ved Sjøskogen skole. 

2. HOK ber kommunedirektøren om status for arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø ved Ås Ungdomsskole. 
3. HOK ber om tilbakemelding før rapporten sendes Kommunestyre før svar 

til Kontrollutvalget. 
4. Hvordan sikrer kommunedirektøren, at skolene i Ås driver planlagt, hyppig 

og vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all 

krenkende atferd og mobbing blir avdekket? 
5. HOK ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette 

er det det fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp. 
 
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 10.12.2020: 
Saken utsettes og oversendes HOK og administrasjonsutvalget til uttalelse før 

saken kommer tilbake til Kommunestyret. 
 

 
Kontrollutvalgets innstilling 24.11.2020: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt 

skolemiljø i Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 
a) Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med 

skolemiljøet er tilstrekkelig og egnet til å sikre et trygt og godt 
skolemiljø for alle elever i henhold til kravene i opplæringsloven kap. 
9A. 

b) Sjøskogen skole informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak 
skolen iverksetter i klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av 

tiltakene, slik at de kan vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt 
skolemiljø blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette 

inn egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der 
foresatte og elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt 

skolemiljø. 
d) Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, 

og at skolen gir nok informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan 

vurdere om elevens rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, 
jf. opplæringsloven § 9A-9. 

e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 
 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Administrasjonsutvalgets behandling 27.01.2021: 

Anne Whyte (FrP) foreslo lukking av møtet. 
Votering: Forslag om lukking av møtet ble nedstemt 8-1 (FrP). 
 

Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet tilleggsforslag/uttalelse på vegne av de 
tillitsvalgte i administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 

Se nederst i protokollen. 
 
 

Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 20.01.2021: 

 punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt 
 punkt 4 ble tiltrådt 6-3 (tillitsvalgte 2FF og UDF) 

 punkt 5 ble tiltrådt 6-3 (tillitsvalgte 2FF og UDF). 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 

 
Administrasjonsutvalgets uttalelse 27.01.2021: 

Administrasjonsutvalget slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og kulturs 
uttalelse av 20.01.2021 og kontrollutvalgets innstilling av 24.11.2021. 
 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 27.01.2021 som følger saken: 
Det er strenge krav til en forvaltningsrevisjon, en revisjon skal være uhildet og 

profesjonell. Det faktum at revisor ikke har gjennomført fysisk møte/intervju 
med ledelsen ved Sjøskogen skole, gjør at det er grunn til å stille spørsmål ved 
forvaltningsrevisjonens profesjonalitet og prosessen som har blitt gjennomført 

knyttet til revisjonens metodevalg. Det er dermed også grunn til å stille spørsmål 
ved om kontradiksjonsprinsippet har blitt godt nok ivaretatt. Forvaltningsrevisor 

har gjennomført fysisk møte/intervju med skoleledelsen ved de to andre skolene. 
Skoleledelsen ved Sjøskogen skole har arbeidet mye med å få på plass systemer 
og rutiner for å sikre at arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø skal være 

ivaretatt på best mulig måte gjennom kontinuerlig arbeid og oppfølging. 
Elevundersøkelsen ved Sjøskogen skole fra november 2020 har også gode 

resultater. 
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