
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 18.06.2019 kl. 17:00 – 20:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Marit Hauken (Ap), Eskild Gausemel Berge (SV), Erling W. 
Rognli (V), Sigrun Strømsøyen Gudevang (H), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Sverre 
Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Solveig Schytz (V) 
 
Forfall:  
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad 
kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt, virksomhetsleder 
grunnskole Vibeke Aaser Grønli.  
 
 
Møtesekretær: 
rådgiver Mariann Jøssang   
 
Diverse merknader: 
HHS deltok i diskusjonen av HOK-sak 17/19 og 18/19. Ordfører deltok i møtet.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.06.2019 
 
 
Einride Berg 
leder 

Erling W. Rognli 
nestleder 
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18/19 19/01759-1 Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i 
skolene 
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Saker til behandling  

HOK-17/19 
Opplæringsloven kap. 9A - saker til Fylkesmannen 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.06.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 
behandlet av fylkesmannen.  

2. Kontrollutvalget oppfordres til å gjennomføre en revisjon som omfatter 
elevenes psykososiale miljø og kommunens forsvarlige system for å følge opp 
at skolene oppfyller aktivitetsplikten.  
 

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
3. Alle avvik som gjelder elev mot elev, herunder voldsepisoder, skal meldes 

som avvik i KSS.  
 

Solveig Schytz (V) fremmet følgende alternative forslag til høyres tilleggsforslag:  
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også 

mellom elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Følgende tilleggspunkter ble vedtatt: 

 Ap´s tilleggsforslag 1. og 2. punkt ble enstemmig vedtatt.  
 

 V´s tilleggsforslag 4. punkt ble vedtatt 7-2 (H) ved alternativ votering til H´s 
tilleggsforslag.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 18.06.2019: 
1. Saken tas til orientering. 
2. Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 
behandlet av fylkesmannen.  

3. Kontrollutvalget oppfordres til å gjennomføre en revisjon som omfatter elevenes 
psykososiale miljø og kommunens forsvarlige system for å følge opp at skolene 
oppfyller aktivitetsplikten.  

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også mellom 
elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  
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HOK-18/19 
Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i skolene 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.06.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 18.06.2019: 
Saken tas til orientering.  
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