
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/2787-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst  Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 
og kultur   
 
Fra HOK-sak:  15/11 Fra kl.: 19.00 
Til HOK-sak: 15/11 Til kl.: 21.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Ivar Brynildsen (A) 
Beathe Lille (H) 
  
Møtende medlemmer:  
Hilde Kristin Marås (H) 
Bonsak Hammeraas (A) 
Kerstin Skar (A) 
Kjell Westengen (A) 
Saroj Pal (SV) 
Veronica H. Green (FrP) 
Odd Rønningen (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer:  
Ingen varamedlemmer kunne møte 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og fagkonsulent Hildegunn Sandvik 
 
Diverse merknader:  
Medlem Kerstin Skar ble valgt til å godkjenne protokollen 
 
 
Godkjent 26.08.2011 av leder Hilde Kristin Marås og medlem Kerstin Skar. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

Hilde Kristin Marås         Kerstin Skar 
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SAKSLISTE 
 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
15/11 11/2773 A20   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2010  
 
 
 
 
DRØFTINGSSAK 
Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 
 
Hilde Kristin Marås (H) ga følgende innspill i saken: 
 
Vi ber om at hver enhet legger opp ett budsjettforslag hvor det fremgår de reelle 
behov for at enheten skal drives optimalt og med best mulig tjenestenivå for 
brukerne. Eventuelle behov bør gis en kort begrunnelse for hvorfor de er viktige. 
Deretter prioriteres tiltakene slik at vi kan se hva den enkelte enhet prioriterer 
innenfor rammen og hva som faller utenfor.  
 
Begrunnelsen for at vi ber om dette er å få frem det reelle økonomiske behovet, ha 
større mulighet til å prioritere mellom enhetene, samt få oversikt over det reelle 
økonomiske behovet. 
 
 
REFERATSAK TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 24.08.2011 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
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HOK-sak 15/11  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.08.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 tas til orientering 
2. Administrasjonen bes legge frem til politisk orientering, ”Tiltaksplan for bedring av 

skoleresultatene” innen utgangen av 2011. Tiltaksplanen skal inneholde tiltak, 
ansvarlig person og eventuelle behov for ressurser og hjelpemidler for å bedre 
skoleresultatene for hver av skolene. 

 
Votering: (7 stemmer) 
Høyres forslag pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Høyres forslag pkt. 2 ble tiltrådt 4-3 (1A, 1SV, 1Sp).  
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.08.2011: 
1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 tas til orientering 
2. Administrasjonen bes legge frem til politisk orientering, ”Tiltaksplan for bedring av 

skoleresultatene” innen utgangen av 2011. Tiltaksplanen skal inneholde tiltak, 
ansvarlig person og eventuelle behov for ressurser og hjelpemidler for å bedre 
skoleresultatene for hver av skolene. 

 
 
 
 
 


