
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 18.06.2019 kl. 18:30-21:00 
Sted: Kulturhuset, Store salong 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin K. Aamodt (Ap) 
Håkon Ystehede (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakken (Ap) 
Egil Ørbeck (H) 
Wenche Jahrmann (Ap) 
 
Forfall:  
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Steinar Antonsen (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen; kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud 
Leinhardt; flyktningekoordinator Anders Glette; rektor voksenopplæringen Svein 
Magne Sirnes; virksomhetsleder for barn, unge og familier Monica Berge-Tukh; 
enhetsleder forebyggende helsetjenester Kim Bjørnar Christophersen 
 
Møtesekretær: 
konsulent i politisk sekretariat, Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
HS-sak 7/19 ble behandlet først i møtet. Under orienteringene avløste rådmannen 
kommunalsjef helse og mestring.  
 
Møteprotokoll godkjent 20.06.2019 
 
Malin K. Aamodt      Odd Vangen   
leder        nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Saker til behandling 

7/19 19/01759-1 Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i 
skolene 
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Orientering  

 Orientering om introduksjonsprogrammet ved Nav Ås v/ flyktningekoordinator 
Anders Glette og rektor ved voksenopplæringen Svein Magne Sirnes.  

 

 Orientering om helsestasjonstilbudet i Ås ved virksomhetsleder for barn, unge og 
familier Monica Berge-Tukh og enhetsleder for forebyggende helsetjenester Kim 
Bjørnar Christophersen. 
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Saker til behandling  

HHS-7/19 
Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i skolene 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.06.2019: 
Sp, H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 
Saken tas til orientering, og i tillegg ber HHS om en ny evaluering av planen og tiltak 
som er gjennomført for et godt psykososialt miljø i skolene innen 30.05.2020, 
inkludert en konkretisering av tiltak og resultater. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Rådmannen skal til enhver tid holdes løpende orientert om skolens psykososiale 

forhold. 
2. Avviksrapporter skal gjennomføres også mellom elev og elev. 
3. Avvik er for eksempel:  

- Manglende utvikling ved spesialtimer 
- Klager fra foreldre både muntlig og skriftlig 

 
Votering: 
Fellesforslaget (H, Sp, FrP) ble enstemmig vedtatt.  
Utvalget vedtok enstemmig at forslaget fra FrP protokollføres og følger saken. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 18.06.2019: 
Saken tas til orientering, og i tillegg ber HHS om en ny evaluering av planen og tiltak 
som er gjennomført for et godt psykososialt miljø i skolene innen 30.05.2020, 
inkludert en konkretisering av tiltak og resultater. 

____ 
 
Forslag fra FrP følger som følger saken: 
1. Rådmannen skal til enhver tid holdes løpende orientert om skolens psykososiale 

forhold. 
2. Avviksrapporter skal gjennomføres også mellom elev og elev. 
3. Avvik er for eksempel:  

- Manglende utvikling ved spesialtimer 
- Klager fra foreldre, både muntlig og skriftlig 
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