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MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte  

i Eldresenteret, Ås rådhus  
18.03.2009 kl. 19.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. 
 
DRØFTINGSSAKER: 
SKOLEPOLITISK PLAN 
OPPFØLGING AV SKOLERESULTATENE 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
BARNEHAGEOPPTAKET 
KOMPETANSEPLAN - BARNEHAGER 
HOK-SAK 2/09 BIBLIOTEKETS BUDSJETT BRUK AV RESSURSER - ÅPNINGSTIDER  
 
Saksliste:  
 
Utv.sak nr. 8/09 09/296  
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) 
 - UTTREDEN  
 
 
 
 
Ås, 09.03.09 
 
 
Hilde Kristin Eide Marås  
Leder av hovedutvalget 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf 64 96 20 04 eller  
via e-post: annette.grimnes@as.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Utv.sak nr 8/09 
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V)  
- UTTREDEN 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  09/296 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/09 11.02.2009 
Formannskapet 7/09 11.02.2009 
Formannskapet 13/09 04.03.2009 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/09 18.03.2009 
 
 
Innstilling til hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.03.2009: 
Som ny SU medlem ved Kroer skole velges:  
 

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hovedutvalget fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 

____ 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Jorunn Nakken (V) ba om at saken utsettes da forslag til ny vara ikke er klart. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

____ 
Formannskapets behandling 04.03.2009: 
Jorunn Nakken (V) foreslo Solveig Schytz til ordførers innstilling pkt. 1.  
 
Votering: Ordførers innstilling med V's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 04.03.2009: 
Som ny andre vara i hovedutvalg for teknikk og miljø velges Solveig Schytz. 
 

____ 
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Ordførerens innstilling: 
Carl Gunnar Fossdal (V) har ved folkeregistrert flytting til Fredrikstad mistet retten til å 
inneha politiske verv i Ås kommune. 
til Formannskapet:  
Som nytt 2. vara i hovedutvalg for teknikk ogmiljø velges:  
til Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK):  
som ny SU medlem ved Kroer skole velges:  
 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (SU valg) 
Formannskapet (vara til HTM) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversikt over hovedutvalg for teknikk og miljø og SU Kroer skole 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
E-post fra Carl Gunnar Fossdal (V) med melding om flytting 27.01.09 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Carl Gunnar Fossdal (V) 
Aktuelle utvalg 
Valgte personer 
Politisk sektretaiat for oppdatering av SRU og internett  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Carl Gunnav Fossdal (V) har meldt flytting til Fredrikstad i e-post av 27.01.09. Permanent 
flytting er registrert i forlkeregisteret 02.02.09. 
 
Carl Gunnar Fossdal (V) har følgende verv: 
2.vara for HTM 
Medlem av SU ved Kroer skole 
 
Uttreden 
Ved registrert flytting fra kommunen tapes valgbarheten, jf. Kommunelovens § 15, 1. punkt 
lyder:  
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
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Opprykk og nyvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – varamedlem, jr. kommunelovens §16, punkt 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret  selv velge 
ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den 
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Samarbeidsutvalg ved skolene 
Opplæringslova gir rammer for samarbeidsutvalg (SU) ved skolene. 
SU er skolenes samarbeidsutvalg, og sammensetning og arbeidsoppgaver går fram av 
lovteksten under.  
En bør unngå at representanten som velges, samtidig er ansatt eller er foresatt på den aktuelle 
skolen. På denne måten unngår man å så tvil om hvem representanten egentlig representerer. 
Det skal velges representanter til samarbeidsutvalget ved 9 skoler. For å sikre god 
kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene, ville det være fornuftig at hovedutvalgets 9 
medlemmer velges som faste SU-medlemmer til hver sin skole. 
§ 11, 1.ledd. Samarbeidsutval ved grunnskolar (første del) 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover 
eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. 
 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.  
  Endra med lov 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999, etter res. 16 april 1999 nr. 388).  

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Saken legges frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur for valg av nytt SU medlem og 
samme sak legges frem for formannskaept for valg av ny 2. vara til hovedutvalg for teknikk og 
miljø. Valg bes foretatt. 
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VEDLEGG 
Aktuelle utvalg - Carl Gunnar Fossdals verv per 02.02.09 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)   
(inkl. Det faste utvalg for plansaker, lovpålagt) 
Medlemmer  Varamedlemmer  
Joar Solberg A Else Jorunn Vestby A 
Bjørn Bråte A Kari Petterson A 
Grete Grindal Patil - 
Nestleder 

KrF Kristin Ohnstad 
 

A 

  Morten Lillemo KrF 
  Bonsak Hammerås A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  Ingunn Ramsfjell Taksdal SV 
  Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP Kristian Sverre H 
  Terje Michaelsen FrP 
  Monica Langfeldt, jf.k-sak43/08 H 
8.  Ann-Karin Sneis Sp Siv Merethe Gederaas 

Belbo 
Sp 

9.  Ivar Magne Sæveraas V Carl Gunnar Fossdal V 

  Morten Gultvedt Sp 
  Inger Ekern V 

 

Skolenes samarbeidsutvalg   

Vedtatt av HOK 05.12.07 
Skole  Medlemmer  Varamedlemmer 

Brønnerud skole Odd Rønningen Einar Eldorhagen 
Kroer skole Karl G. Fossdal Kerstin Skar 
Nordby skole Jan ove Rikheim Jan Sollie 
Rustad skole Kjell Westengen Veronica Green 
Solberg skole Dorrith Baker Gro Haug 
Åsgård skole Saroj Pal Kjell Ivar Brynildsen 
Sjøskogen skole Espen Fjeld Beate Lille 
Nordbytun 
ungdomsskole 

Nina Ramberg Kristin Torgersen 

Ås ungdomsskole Saroj Pal Dag Guttormsen 
 
 
 


