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Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: A10 &14 Saksnr.:  13/296 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/13 14.03.2013 
Kommunestyret 22/13 03.04.2013 
Kommunestyret 27/13 02.05.2013 
Kommunestyret (lovlighetskontroll) 36/13 29.05.2013 
Kommunestyret 47/13 19.06.2013 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  

_____ 
 
 
 
 

 

(Lovlighetskontroll) 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013:  
K-sakene 36 og 37/13 ble behandlet under ett. 

 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
Som en følge av dette ble innstillingens pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 
samsvar med krav datert 02.05.2013. 

_____ 
 
 

Rådmannens innstilling 22.05.2013: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 
samsvar med krav datert 02.05.2013. 

_____ 
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Kommunestyrets behandling 02.05.2013: 
K-sakene 27 og 28/13 ble behandlet under ett. 
 
I samsvar med kommunestyrets vedtak i K-sakene 22 og 23/13 03.04.2013, ble 
redegjørelse for skjerming og unntatt offentlighetsgradering av tilstandsrapportene 
besvart i vedlegg 1 og 2 som fulgte K-sakene 27 og 28/13. 
 
Lukking av møtet ble drøftet, jf. kommuneloven § 31. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Vs forslag om å behandle sakene for lukkede dører ble vedtatt 25-7 (2H, 4FrP, 1V). 
 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

_____ 
 

Krav om lovlighetskontroll iht. kommuneloven § 59 nr. 1,  
undertegnet av Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Terje Michaelsen og Veronica H. Green: 
Ås FrP krever lovlighetskontroll av vedtaket om å unnta behandlingen av K-sakene 
27 og 28/13 fra offentlighet. 

_____ 
 
Møtet ble lukket iht. kommunestyrets vedtak og kommuneloven § 31 nr. 2. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 

_____ 
 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Kommunestyret meldte ønske om redegjørelse for skjerming/unntatt 
offentlighetsgradering av vedlegget. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Saken ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  
 

Mindretallsanke til kommunestyret: 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering: (7 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Saken utsettes til neste møte. 

_____ 
 
 

Rådmannens innstilling 05.02.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  

_____ 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
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Vedlegg som følger saken: 
1. Brev fra Utdanningsdirektoratet av 05.03.2013. 
2. Redegjørelse for skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte skoler og 

barnehager i Ås, datert 22.04.2013 
3. Begrunnelse for innlevert krav om lovlighetskontroll, fra Ås FrP datert 05.05.2013 
4. Fylkesmannens svar 10.06.2013 på lovlighetskontroll. 

 

 Tilstandsrapportene fra barnehagene, unntatt offentlighet (separat vedlegg, 
tidligere sendt HOKs og Ks medlemmer) 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 

 

 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.  Barnehagen er ikke omfattet av den 
samme rapporteringsplikten. Oppvekst- og kultursjefen har imidlertid valgt at hver 
barnehage også skal utarbeide en tilstandsrapport for 2012. I tillegg blir det 
utarbeidet en felles tilstandsrapport samlet for alle skoler og barnehager i Ås.  
Denne samlerapporten legges fram for kommunestyret.   
 
Resultater fra den enkelte barnehage legges kun fram for hovedutvalget for 
oppvekst- og kultur. Rapportene fra hver barnehage er unntatt offentligheten da 
enhetene er så små, og det kan foreligge taushetsbelagte opplysninger i rapportene.  
  

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
 

 OPPVEKST- OG KULTUR 
 Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

Vår ref. Saksbehandler Dato 

Saknr.   13/910-1/A20 &14 Hildegunn Sandvik 22.04.2013 
Løpenr. 7102/13   

 

Redegjørelse for skjerming av tilstandsrapporter fra de 

enkelte skoler og barnehager i Ås 

 

1.1 Bakgrunn for saken 

Rådmannen har ansvar for utarbeidelse av en årlig tilstandsrapport. Det er fastsatt i 

opplæringsloven at denne rapporten skal være en samlerapport der resultatene 

presenteres på kommunenivå. I Ås ble det for 2012 utarbeidet tilstandsrapport på 

kommunenivå både for barnehager og grunnskolen (Sak 13/295 Tilstandsrapport for 

barnehager og grunnskolen i ås 2012).  

I tillegg utarbeider den enkelte skole og barnhage en egen tilstandsrapport for 

enheten. Resultater fra de enkelte enhetene legges kun fram for hovedutvalget for 

oppvekst- og kultur, mens resultater for hele kommunen legges fram for 

kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 

25.11.2009, sist oppdatert 28.06.2010, pkt7.1: ″Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har 

ansvar for den politiske styringen av planarbeidet i grunnskolen. (…) Med hjemmel i 

kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen 

utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger 

kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller rådmannen.″  

 

Tilstandsrapport for de enkelte skoler og barnehager ble behandlet av hovedutvalget 

for oppvekst- og kultur 14.03.2013. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

(″Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole/ barnehage i Ås 2012 tas til 

orientering″). Begge sakene ble behandlet for lukkede dører og sakspapirene var 

unntatt offentlighet. 

Både HOK-sak 12/13 og 13/13 ble mindretallsanket til kommunestyret, iht. Ås 

kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3.: ″Enhver sak som et fast utvalg har avgjort i 

henhold til delegert myndighet, kan et mindretall på minst to medlemmer anke til 

formannskap eller kommunestyre (…)″. Kommunestyret behandlet saken 03.04.2013 

som K-sak 22/13 og K-sak 23/13. Saken ble utsatt til neste møte, med anmodning 

om en redegjørelse fra rådmannen for skjerming av tilstandsrapportene.  

http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p21
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p21
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p49
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p49
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1.2 Skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte skolene 

Offentlighetsloven gjelder for skoler og all annen virksomhet i kommunen. Som 

hovedregel skal de ansvarlige gi publikum innsyn i saksdokumenter, jf. 

Offentlighetsloven § 3. Vurderinger av opplæringen, som resultater av nasjonale 

prøver, er i lovens forstand et saksdokument som alle interesserte kan kreve innsyn i. 

Det gis kun anledning til å nekte innsyn/ unnta offentlighet hvis det finnes en konkret 

lovhjemmel for å unnta dokumentene. Adgangen til å unnta opplysningene fra 

offentlighet kan overordnet kategoriseres i tre grupper: 

 A: unntak for taushetsbelagte opplysninger (forvaltningsloven § 13) 

 B: unntak for interne dokumenter (offentlighetsloven §§ 14 – 16) 

 C: unntak etter innholdet i dokumentet (offentlighetsloven §§ 17 – 26) 

Det er unntak etter punkt A som redegjøres i denne saken.  

Det er først og fremst på grunn av publiseringen av resultater på nasjonale prøver at 

alle tilstandsrapportene fra de enkelte skolene er unntatt offentlighet. Dersom det 

ikke finnes en unntakshjemmel i offentlighetsloven, gir ikke personopplysninger i seg 

selv hjemmel for unntak fra offentlighet. Det er kun personopplysninger som er å 

regne som ”noens personlige forhold” og som kan knyttes til en enkeltperson som er 

underlagt taushetsplikt, jf. Forvaltningsloven § 13. Justis- og politidepartementet 

omtaler nærmere hva som ligger i begrepet ”noens personlige forhold”, i veilederen 

“Rettleiar til offentleglova“ pkt. 6.2.3 

De resterende sidene i tilstandsrapporten, som ikke omhandler nasjonale prøver, 

kunne vært offentliggjort i rapporten for 2012. Det finnes ingen navn i resultatene 

som kan føre til direkte identifisering. Utdanningsdirektoratet mener derimot at det er 

en reell fare for indirekte identifisering for små skoler og i små kommuner. 

Opplysninger om skoleprestasjoner er taushetsbelagte uavhengig om prestasjonene 

er gode eller dårlige. Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i taushetspliktens 

″noens personlige forhold″ for å fastslå hvor grensen for publisering av resultater skal 

gå. For å sikre at det ikke blir publisert opplysninger som indirekte kan identifisere 

enkeltelevers personlige forhold, har Utdanningsdirektoratet laget åtte regler for 

publisering, såkalte prikkeregler (Vedlegg 1). Ås kommune har fulgt 

Utdanningsdirektoratets linje ved å unnta tilstandsrapporten fra offentligheten. 

Direktoratet har utarbeidet et eget regelsett som det saksbehandles etter. Det er 

Utdanningsdirektoratets prikkeregel 1, 2 og 4 kommunen har fulgt, i valget ved å 

unnta tilstandsrapportene.  

http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#3
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Veiledninger/Rettleiar_offentleglova.pdf
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Prikkregler 1, 2 og 4
1
:  

1. Dersom verdien for ett eller flere mestringsnivå er basert på resultater for 1 til 4 

elever og totalt antall elever i utvalget er mindre enn 30, skal verdiene på 

samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.  

2. Dersom 100% av elevene er plassert på samme mestringsnivå, skal verdiene 

på samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.   

4. Verdien for gjennomsnitt skal unntas offentlighet dersom gjennomsnittet er 

basert på færre enn 10 elever. 

Det er spesielt prikkeregel 1 som kommer til anvendelse, da flere av elevgruppene 

som har avlagt nasjonale prøver i Ås er færre enn 30 elever.  

 
Tabell 1: Tallene er hentet fra GSI 2012 og viser antall elever på 5. og 8. årstrinn.  

Brønnerud, Kroer, Sjøskogen og Solberg skole har elevgrupper under 30. 

Resultatene fra alle prøvene presenteres prosentvis i tilstandsrapporten, slik:  

Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 - Ås kommune skoleeier 21,7 19,9 21,5 22,8 23,3 

Mestringsnivå 1 - Rustad skole 31,3 9,3 22,0 21,1 20,0 

Mestringsnivå 2 - Ås kommune skoleeier 47,3 61,2 42,4 49,4 41,7 

Mestringsnivå 2 - Rustad skole 46,9 74,4 40,0 47,3 36,0 

Mestringsnivå 3 - Ås kommune skoleeier 31,0 18,9 36,1 27,8 35,0 

Mestringsnivå 3 - Rustad skole 21,9 16,3 38,0 31,6 44,0 

 

Tabell 2: Resultater på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn, Rustad skole.  Det er tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Da Kroer skole i inneværende skoleår har 9 elever på 5. trinn, vil alle prøvene være 

unntatt offentlighet, jf. prikkeregel 4. For Brønnerud, Sjøskogen og Solberg skole 

                                                 
1
 Alle åtte prikkreglene ligger som vedlegg i mappen. 
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viser utregning (fra prosent til antall elever) at ett eller flere mestringsnivå er basert på 

resultater for mellom 1 til 4 elever. Utdanningsdirektoratets anbefaling er at 

elevfordelingen på de tre mestringsnivåene unntas offentlighet, jf. prikkeregel 1. For 

Brønnerud, Kroer og Sjøskogen skole gjelder det alle de nasjonale prøvene (lesing, 

regning, engelsk). For Solberg skole gjelder det kun nasjonale prøver i lesing.  

Utdanningsdirektoratets tolkning av forvaltningsloven gir rom for at de andre skolenes 

resultater i Ås kommune kan offentliggjøres.  

Utdanningsdirektoratet publiserer resultater på Skoleporten. Det publiseres kun 

kommunevise resultater, ikke enkeltskoler. Det er bare brukere med 

innloggingsmuligheter (for eksempel skoleeier) som kan se resultater fra hver enkelt 

skole.  

  
Tabell 3: Fra skoleporten, uten innlogging. Viser gjennomsnittlig mestringsnivå for alle elever på 5. 

trinn i Ås kommune. Det er tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest.  

Dersom man som privatperson henvender seg til Utdanningsdirektoratet for å be om 

innsyn i nasjonale prøver, vil man kunne få tilsendt skolevise resultater.  Med 

bakgrunn i Utdanningsdirektoratets taushetsplikt, vil aktuelle elevgrupper være 

unntatt offentlighet (″prikket ut″).  

 

 
Tabell 4: Utsnitt av tilsendt tabell etter begjæring om innsyn. Nasjonale prøver i lesing, 5. trinn. For 

Solberg, Sjøskogen og Brønnerud gis det kun innsyn i gjennomsnittlig mestringsnivå, ikke antall elever 

på hvert mestringsnivå. Kroer skole er unntatt i sin helhet.   

Prikkereglene er Utdanningsdirektoratets anbefaling. Rådmannen ønsker om å følge 

direktoratets linje om hva som bør unntas offentlighet.  

 

http://skoleporten.udir.no/default.aspx
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1.3 Praksis i Follo 

Administrasjonen har sendt en forespørsel til kommunene i Follo om hvordan 

tilstandsrapportene behandles der og har fått svar fra alle seks kommunene.  

I Oppegård kommune er det bare kommunestyret som behandler begge rapportene, 

både den kommunale og rapporter fra alle enhetene. Dette gjøres i åpent møte. 

Vestby kommune utarbeider kun en kommunal tilstandsrapport med 

gjennomsnittsresultater på kommunenivå og felles oppsummering fra skoleeier. 

Skolenes resultater presenteres ikke. Tilstandsrapporten behandles kun av 

kommunestyret. 

Frogn kommune utarbeider også kun en kommunal tilstandsrapport med resultater 

på kommunenivå. Tilstandsrapporten presenteres for kommunestyret på høsten, i 

etterkant av et skoleår (presentasjon høst 2012 for skoleår 2011/2012). Rapporten 

kan leses på Frogn kommunes hjemmeside. Skolene i Frogn skriver ikke egne 

tilstandsrapporter. Resultatene fra de nasjonale prøvene presenteres kun på 

administrativt nivå; i rektormøtet med kommunalsjef til stedet.   

Enebakk kommune har lik praksis som Ås kommune. Der behandles skolenes 

rapporter i hovedutvalget, mens den kommunale rapporten behandles av 

kommunestyret. Behandlingen av skolenes rapporter i hovedutvalget er unntatt 

offentlighet.  

Nesodden kommune lager en felles rapport for kommunen. Alle skolenes resultater 

på nasjonale prøver legges inn i fellesrapporten, med en kommentar fra rektor. 

Denne felles tilstandsrapporten behandles både i hovedutvalget og i kommunestyret i 

åpent møte.   

Ski kommune har tilsvarende praksis som Nesodden. Tilstandsrapporten inneholder 

gjennomsnittsresultater, felles oppsummering fra skoleeier og alle skolenes 

resultater. Rapporten behandles i hovedutvalget og i kommunestyret. Fram til i fjor 

ble rapporten anonymisert, men etter flertallsvedtak om offentlighet i kommunestyret 

behandles rapporten i åpent møte fra og med i år. 

Rådmannen har ikke fått tilbakemelding på hvordan praksisen i Follo er, når det 

gjelder tilstandsrapport for barnehagen.   

 

1.4 Skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte barnehagene 

Det er ingen tester eller kartlegging av barn som publiseres i tilstandsrapport for 

barnehagene. Det er i forhold til overholdelse av Forvaltningsloven § 13, rundt 

taushetsbelagte opplysninger om personalets sykefravær at tilstandsrapport for 

barnehager eventuelt er unntatt offentlighet. Ved nærmere gjennomgang har 

rådmannen ikke funnet at det er grunnlag for å unnta tilstandsrapportene fra de enkelte 

barnehagene.  

 

http://www.frogn.kommune.no/Documents/Skolene/_Felles/Tilstandsrapportforgrunnskolen.pdf
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1.5 Rådmannens anbefaling 

I tillegg til publisering av resultater er også tilstandsrapport for 2012 skrevet med 

tanke på at de skulle skjermes fra offentligheten. Med det menes at form og innhold 

ikke er beregnet på offentlig lesning. Det anbefales derfor at årets rapport fastholdes 

som unntatt offentlighet, men at formen på fremtidens rapporter kan endres slik at de 

kan behandles i offentlighet.   

Rådmannen anbefaler at det for 2013 legges fram én samlet tilstandsrapport, på 

lignende måte som i Ski og Nesodden kommune, og at rapporten behandles både av 

hovedutvalg for oppvekst- og kultur og av kommunestyret. Rådmannen ser to 

alternativer for behandling av denne: 

1. Alle resultater legges inn, både gjennomsnittlig mestringsnivå og antall elever 

på hvert mestringsnivå. Hele rapporten unntas offentlighet. 

 

2. Alle resultater legges inn. Elevgrupper som faller inn under 

Utdanningsdirektoratets prikkregler blir unntatt offentlighet (prikkes ut). 

Sykefravær i de minste barnehagene vurderes unntatt/ skjermet. Rapporten 

behandles i åpent møte og sakspapirer publiseres. 

 

Fra 2013 vil rådmannen legge opp til at det utarbeides én samlet tilstandsrapport 

både barnehagene og for grunnskolen. For skolene legges alle resultater inn og 

skjerming vil skje etter Utdanningsdirektoratets anbefaling.  

Kommunestyret kan åpne opp for at alle resultater offentlig, slik det er gjort i Ski 

kommune. Da Ås kommune på flere av skolene har små elever grupper og små 

personalgrupper i de minste barnehagene, vil et eventuelt kommunestyrevedtak om 

full offentlighet ikke være i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling i forhold til 

overholdelse av Forvaltningsloven § 13 og Kommuneloven § 31. 

 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012 

 
 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Arkivnr: A20 &14 Saksnr.:  13/266 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/13 14.03.2013 
Kommunestyret 23/13 03.04.2013 
Kommunestyret 28/13 02.05.2013 
Kommunestyret (lovlighetskontroll) 37/13 29.05.2013 
Kommunestyret 48/13 19.06.2013 

 

 

 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 

_____ 
 
 
 
 
 

(Lovlighetskontroll) 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
K-sakene 36 og 37/13 ble behandlet under ett. 

 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
Som en følge av dette ble innstillingens pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 

forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 02.05.2013. 

_____ 
 
 

Kommunestyrets behandling 02.05.2013: 
K-sakene 27 og 28/13 ble behandlet under ett. 
 
I samsvar med kommunestyrets vedtak i K-sakene 22 og 23/13 03.04.2013, ble 
redegjørelse for skjerming og unntatt offentlighetsgradering av tilstandsrapportene 
besvart i vedlegg 1 og 2 som fulgte K-sakene 27 og 28/13. 
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Lukking av møtet ble drøftet, jf. kommuneloven § 31. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Vs forslag om å behandle sakene for lukkede dører ble vedtatt 25-7 (2H, 4FrP, 1V). 
 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

_____ 
 

Krav om lovlighetskontroll iht. kommuneloven § 59 nr. 1,  
undertegnet av Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Terje Michaelsen og Veronica H. Green: 
Ås FrP krever lovlighetskontroll av vedtaket om å unnta behandlingen av K-sakene 
27 og 28/13 fra offentlighet. 

_____ 
 
Møtet ble lukket iht. kommunestyrets vedtak og kommuneloven § 31 nr. 2. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 

_____ 
 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Kommunestyret meldte ønske om redegjørelse for skjerming/unntatt 
offentlighetsgradering av vedlegget. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Saken ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 
 

Mindretallsanke til kommunestyret: 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering: (7 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Saken utsettes til neste møte. 

_____ 

 

 

Oppvekst- og kultursjefs innstilling 05.02.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 

_____ 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
1. Brev fra Utdanningsdirektoratet av 05.03.2013. 
2. Redegjørelse for skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte skoler og 

barnehager i Ås, datert 22.04.2013 
3. Begrunnelse for innlevert krav om lovlighetskontroll, fra Ås FrP datert 05.05.2013 
4. Fylkesmannens svar 10.06.2013 på lovlighetskontroll. 
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 Tilstandsrapportene fra skolene, unntatt offentlighet (separat vedlegg, tidligere 
sendt HOKs og Ks medlemmer) 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Ingen 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Tilstandsrapporteringen 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det 
at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og 
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å 
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 
 
Hver skole utarbeider en egen tilstandsrapport som presenteres i denne saken.  
Kommunen har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport. Denne rapporten er 
en samlerapport av alle skolenes tilstandsrapporter. Denne samlerapporten 
presenteres som en egen sak. 

 
Skoleeier står fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 
 

Det generelle systemkravet 
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er 
en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som 
påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre 
enn det tilstandsrapporten dekker. 

 

Personvern 
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 
nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene 
må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens 
bestemmelser.  
Resultater fra den enkelte skole legges kun fram for hovedutvalget og er unntatt 
offentlighet, mens resultater for hele kommunen som presenteres i samlerapporten 
legges fram for kommunestyret. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
 

 OPPVEKST- OG KULTUR 
 Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

Vår ref. Saksbehandler Dato 

Saknr.   13/910-1/A20 &14 Hildegunn Sandvik 22.04.2013 
Løpenr. 7102/13   

 

Redegjørelse for skjerming av tilstandsrapporter fra de 

enkelte skoler og barnehager i Ås 

 

1.1 Bakgrunn for saken 

Rådmannen har ansvar for utarbeidelse av en årlig tilstandsrapport. Det er fastsatt i 

opplæringsloven at denne rapporten skal være en samlerapport der resultatene 

presenteres på kommunenivå. I Ås ble det for 2012 utarbeidet tilstandsrapport på 

kommunenivå både for barnehager og grunnskolen (Sak 13/295 Tilstandsrapport for 

barnehager og grunnskolen i ås 2012).  

I tillegg utarbeider den enkelte skole og barnhage en egen tilstandsrapport for 

enheten. Resultater fra de enkelte enhetene legges kun fram for hovedutvalget for 

oppvekst- og kultur, mens resultater for hele kommunen legges fram for 

kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 

25.11.2009, sist oppdatert 28.06.2010, pkt7.1: ″Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har 

ansvar for den politiske styringen av planarbeidet i grunnskolen. (…) Med hjemmel i 

kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen 

utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger 

kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller rådmannen.″  

 

Tilstandsrapport for de enkelte skoler og barnehager ble behandlet av hovedutvalget 

for oppvekst- og kultur 14.03.2013. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

(″Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole/ barnehage i Ås 2012 tas til 

orientering″). Begge sakene ble behandlet for lukkede dører og sakspapirene var 

unntatt offentlighet. 

Både HOK-sak 12/13 og 13/13 ble mindretallsanket til kommunestyret, iht. Ås 

kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3.: ″Enhver sak som et fast utvalg har avgjort i 

henhold til delegert myndighet, kan et mindretall på minst to medlemmer anke til 

formannskap eller kommunestyre (…)″. Kommunestyret behandlet saken 03.04.2013 

som K-sak 22/13 og K-sak 23/13. Saken ble utsatt til neste møte, med anmodning 

om en redegjørelse fra rådmannen for skjerming av tilstandsrapportene.  

http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p21
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p21
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p49
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html#p49
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1.2 Skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte skolene 

Offentlighetsloven gjelder for skoler og all annen virksomhet i kommunen. Som 

hovedregel skal de ansvarlige gi publikum innsyn i saksdokumenter, jf. 

Offentlighetsloven § 3. Vurderinger av opplæringen, som resultater av nasjonale 

prøver, er i lovens forstand et saksdokument som alle interesserte kan kreve innsyn i. 

Det gis kun anledning til å nekte innsyn/ unnta offentlighet hvis det finnes en konkret 

lovhjemmel for å unnta dokumentene. Adgangen til å unnta opplysningene fra 

offentlighet kan overordnet kategoriseres i tre grupper: 

 A: unntak for taushetsbelagte opplysninger (forvaltningsloven § 13) 

 B: unntak for interne dokumenter (offentlighetsloven §§ 14 – 16) 

 C: unntak etter innholdet i dokumentet (offentlighetsloven §§ 17 – 26) 

Det er unntak etter punkt A som redegjøres i denne saken.  

Det er først og fremst på grunn av publiseringen av resultater på nasjonale prøver at 

alle tilstandsrapportene fra de enkelte skolene er unntatt offentlighet. Dersom det 

ikke finnes en unntakshjemmel i offentlighetsloven, gir ikke personopplysninger i seg 

selv hjemmel for unntak fra offentlighet. Det er kun personopplysninger som er å 

regne som ”noens personlige forhold” og som kan knyttes til en enkeltperson som er 

underlagt taushetsplikt, jf. Forvaltningsloven § 13. Justis- og politidepartementet 

omtaler nærmere hva som ligger i begrepet ”noens personlige forhold”, i veilederen 

“Rettleiar til offentleglova“ pkt. 6.2.3 

De resterende sidene i tilstandsrapporten, som ikke omhandler nasjonale prøver, 

kunne vært offentliggjort i rapporten for 2012. Det finnes ingen navn i resultatene 

som kan føre til direkte identifisering. Utdanningsdirektoratet mener derimot at det er 

en reell fare for indirekte identifisering for små skoler og i små kommuner. 

Opplysninger om skoleprestasjoner er taushetsbelagte uavhengig om prestasjonene 

er gode eller dårlige. Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i taushetspliktens 

″noens personlige forhold″ for å fastslå hvor grensen for publisering av resultater skal 

gå. For å sikre at det ikke blir publisert opplysninger som indirekte kan identifisere 

enkeltelevers personlige forhold, har Utdanningsdirektoratet laget åtte regler for 

publisering, såkalte prikkeregler (Vedlegg 1). Ås kommune har fulgt 

Utdanningsdirektoratets linje ved å unnta tilstandsrapporten fra offentligheten. 

Direktoratet har utarbeidet et eget regelsett som det saksbehandles etter. Det er 

Utdanningsdirektoratets prikkeregel 1, 2 og 4 kommunen har fulgt, i valget ved å 

unnta tilstandsrapportene.  

http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#3
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Veiledninger/Rettleiar_offentleglova.pdf
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Prikkregler 1, 2 og 4
2
:  

3. Dersom verdien for ett eller flere mestringsnivå er basert på resultater for 1 til 4 

elever og totalt antall elever i utvalget er mindre enn 30, skal verdiene på 

samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.  

4. Dersom 100% av elevene er plassert på samme mestringsnivå, skal verdiene 

på samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.   

5. Verdien for gjennomsnitt skal unntas offentlighet dersom gjennomsnittet er 

basert på færre enn 10 elever. 

Det er spesielt prikkeregel 1 som kommer til anvendelse, da flere av elevgruppene 

som har avlagt nasjonale prøver i Ås er færre enn 30 elever.  

 
Tabell 1: Tallene er hentet fra GSI 2012 og viser antall elever på 5. og 8. årstrinn.  

Brønnerud, Kroer, Sjøskogen og Solberg skole har elevgrupper under 30. 

Resultatene fra alle prøvene presenteres prosentvis i tilstandsrapporten, slik:  

Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 - Ås kommune skoleeier 21,7 19,9 21,5 22,8 23,3 

Mestringsnivå 1 - Rustad skole 31,3 9,3 22,0 21,1 20,0 

Mestringsnivå 2 - Ås kommune skoleeier 47,3 61,2 42,4 49,4 41,7 

Mestringsnivå 2 - Rustad skole 46,9 74,4 40,0 47,3 36,0 

Mestringsnivå 3 - Ås kommune skoleeier 31,0 18,9 36,1 27,8 35,0 

Mestringsnivå 3 - Rustad skole 21,9 16,3 38,0 31,6 44,0 

 

Tabell 2: Resultater på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn, Rustad skole.  Det er tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Da Kroer skole i inneværende skoleår har 9 elever på 5. trinn, vil alle prøvene være 

unntatt offentlighet, jf. prikkeregel 4. For Brønnerud, Sjøskogen og Solberg skole 

                                                 
2
 Alle åtte prikkreglene ligger som vedlegg i mappen. 
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viser utregning (fra prosent til antall elever) at ett eller flere mestringsnivå er basert på 

resultater for mellom 1 til 4 elever. Utdanningsdirektoratets anbefaling er at 

elevfordelingen på de tre mestringsnivåene unntas offentlighet, jf. prikkeregel 1. For 

Brønnerud, Kroer og Sjøskogen skole gjelder det alle de nasjonale prøvene (lesing, 

regning, engelsk). For Solberg skole gjelder det kun nasjonale prøver i lesing.  

Utdanningsdirektoratets tolkning av forvaltningsloven gir rom for at de andre skolenes 

resultater i Ås kommune kan offentliggjøres.  

Utdanningsdirektoratet publiserer resultater på Skoleporten. Det publiseres kun 

kommunevise resultater, ikke enkeltskoler. Det er bare brukere med 

innloggingsmuligheter (for eksempel skoleeier) som kan se resultater fra hver enkelt 

skole.  

  
Tabell 3: Fra skoleporten, uten innlogging. Viser gjennomsnittlig mestringsnivå for alle elever på 5. 

trinn i Ås kommune. Det er tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest.  

Dersom man som privatperson henvender seg til Utdanningsdirektoratet for å be om 

innsyn i nasjonale prøver, vil man kunne få tilsendt skolevise resultater.  Med 

bakgrunn i Utdanningsdirektoratets taushetsplikt, vil aktuelle elevgrupper være 

unntatt offentlighet (″prikket ut″).  

 

 
Tabell 4: Utsnitt av tilsendt tabell etter begjæring om innsyn. Nasjonale prøver i lesing, 5. trinn. For 

Solberg, Sjøskogen og Brønnerud gis det kun innsyn i gjennomsnittlig mestringsnivå, ikke antall elever 

på hvert mestringsnivå. Kroer skole er unntatt i sin helhet.   

Prikkereglene er Utdanningsdirektoratets anbefaling. Rådmannen ønsker om å følge 

direktoratets linje om hva som bør unntas offentlighet.  

 

http://skoleporten.udir.no/default.aspx
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1.3 Praksis i Follo 

Administrasjonen har sendt en forespørsel til kommunene i Follo om hvordan 

tilstandsrapportene behandles der og har fått svar fra alle seks kommunene.  

I Oppegård kommune er det bare kommunestyret som behandler begge rapportene, 

både den kommunale og rapporter fra alle enhetene. Dette gjøres i åpent møte. 

Vestby kommune utarbeider kun en kommunal tilstandsrapport med 

gjennomsnittsresultater på kommunenivå og felles oppsummering fra skoleeier. 

Skolenes resultater presenteres ikke. Tilstandsrapporten behandles kun av 

kommunestyret. 

Frogn kommune utarbeider også kun en kommunal tilstandsrapport med resultater 

på kommunenivå. Tilstandsrapporten presenteres for kommunestyret på høsten, i 

etterkant av et skoleår (presentasjon høst 2012 for skoleår 2011/2012). Rapporten 

kan leses på Frogn kommunes hjemmeside. Skolene i Frogn skriver ikke egne 

tilstandsrapporter. Resultatene fra de nasjonale prøvene presenteres kun på 

administrativt nivå; i rektormøtet med kommunalsjef til stedet.   

Enebakk kommune har lik praksis som Ås kommune. Der behandles skolenes 

rapporter i hovedutvalget, mens den kommunale rapporten behandles av 

kommunestyret. Behandlingen av skolenes rapporter i hovedutvalget er unntatt 

offentlighet.  

Nesodden kommune lager en felles rapport for kommunen. Alle skolenes resultater 

på nasjonale prøver legges inn i fellesrapporten, med en kommentar fra rektor. 

Denne felles tilstandsrapporten behandles både i hovedutvalget og i kommunestyret i 

åpent møte.   

Ski kommune har tilsvarende praksis som Nesodden. Tilstandsrapporten inneholder 

gjennomsnittsresultater, felles oppsummering fra skoleeier og alle skolenes 

resultater. Rapporten behandles i hovedutvalget og i kommunestyret. Fram til i fjor 

ble rapporten anonymisert, men etter flertallsvedtak om offentlighet i kommunestyret 

behandles rapporten i åpent møte fra og med i år. 

Rådmannen har ikke fått tilbakemelding på hvordan praksisen i Follo er, når det 

gjelder tilstandsrapport for barnehagen.   

 

1.4 Skjerming av tilstandsrapporter fra de enkelte barnehagene 

Det er ingen tester eller kartlegging av barn som publiseres i tilstandsrapport for 

barnehagene. Det er i forhold til overholdelse av Forvaltningsloven § 13, rundt 

taushetsbelagte opplysninger om personalets sykefravær at tilstandsrapport for 

barnehager eventuelt er unntatt offentlighet. Ved nærmere gjennomgang har 

rådmannen ikke funnet at det er grunnlag for å unnta tilstandsrapportene fra de enkelte 

barnehagene.  

 

http://www.frogn.kommune.no/Documents/Skolene/_Felles/Tilstandsrapportforgrunnskolen.pdf
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1.5 Rådmannens anbefaling 

I tillegg til publisering av resultater er også tilstandsrapport for 2012 skrevet med 

tanke på at de skulle skjermes fra offentligheten. Med det menes at form og innhold 

ikke er beregnet på offentlig lesning. Det anbefales derfor at årets rapport fastholdes 

som unntatt offentlighet, men at formen på fremtidens rapporter kan endres slik at de 

kan behandles i offentlighet.   

Rådmannen anbefaler at det for 2013 legges fram én samlet tilstandsrapport, på 

lignende måte som i Ski og Nesodden kommune, og at rapporten behandles både av 

hovedutvalg for oppvekst- og kultur og av kommunestyret. Rådmannen ser to 

alternativer for behandling av denne: 

3. Alle resultater legges inn, både gjennomsnittlig mestringsnivå og antall elever 

på hvert mestringsnivå. Hele rapporten unntas offentlighet. 

 

4. Alle resultater legges inn. Elevgrupper som faller inn under 

Utdanningsdirektoratets prikkregler blir unntatt offentlighet (prikkes ut). 

Sykefravær i de minste barnehagene vurderes unntatt/ skjermet. Rapporten 

behandles i åpent møte og sakspapirer publiseres. 

 

Fra 2013 vil rådmannen legge opp til at det utarbeides én samlet tilstandsrapport 

både barnehagene og for grunnskolen. For skolene legges alle resultater inn og 

skjerming vil skje etter Utdanningsdirektoratets anbefaling.  

Kommunestyret kan åpne opp for at alle resultater offentlig, slik det er gjort i Ski 

kommune. Da Ås kommune på flere av skolene har små elever grupper og små 

personalgrupper i de minste barnehagene, vil et eventuelt kommunestyrevedtak om 

full offentlighet ikke være i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling i forhold til 

overholdelse av Forvaltningsloven § 13 og Kommuneloven § 31. 

 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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