
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2556-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 

 
Fra HOK-sak: 24/12  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 28/12 Til kl.: 21.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, kulturhusleder Arne Hågensen, fagkonsulent 
barnehage Vigdis Bangen og fagkonsulent skole Helen Ohnstad.  
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 09.11.2012 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
24/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN  
2013 - 2016  
 
25/12 12/1872   
DISPONERING AV HOK-MIDLER 
 
26/12 12/2484 190 C11  
VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 
27/12 11/3257 223 A10  
ENDRINGER I LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OFFENTLIG 
TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
28/12 12/2510 461  
SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
 
 

 
 
 

EVENTUELT 
 

 

Navnsetting av vei eller plass i Ås – Sverre Krogh 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at administrasjonen fremmer en sak med 
tanke på muligheten for å oppkalle en vei eller plass etter tidligere 20-årig ordfører, 
tidligere 8-årig leder av Kommunens Sentralforbund og initiativtaker til kjøp av tomt 
og utbygging av Ås rådhus, Sverre Krogh (1921-2006). 
 
Forslaget oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling. 
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HOK-sak 24/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 
Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 endres til følgende: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 tas til orientering. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil legge følgende føringer inn i den videre 
prosessen: 

 Kulturutviklingen i Ås sentrum må sees i helhet og i sammenheng og samarbeid 
mellom kulturhuset, kulturskolen og ungdomsklubbene og øvrig kulturaktivitet. 

 Viktig med mer faglært personell i barnehage og skole. Kompetansen må økes 
slik at vi sikrer effektiv drift og gode og bedre resultater. 

 Planlegging av renovering og videre utbygging av Rustad skole bør framskyndes i 
forhold til fremlagt plan. Samtidig må det legges planer for Åsgård og renovering 
der. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag som tillegg til V’s forslag: 

 Barnehagestruktur: Planlegge utbygging av ny barnehage på Nordby. Ferdigstille 
barnehagebehovsplan og følge den opp. 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Følgende fellesforslag ble fremmet av Ap og H: 
Fokusområder de neste 4 årene 

 Øke nivået på nasjonale prøver. 

 Det lages mål som kan rapporteres og følges opp for Ny Giv-prosjektet. 

 Forberede en sak for planer til kulturhuset hvor forslag til tiltak, resultat og 
oppfølgingsmål utarbeides. Hovedutvalget ber om at alle saker vedrørende 
kulturhuset behandles i hovedutvalget. 

 
Følgende fellesforslag ble fremmet av Odd Vangen (Sp) og Saroj Pal (SV):  

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
250 000,- for 2013 til grunnlovsjubileet 2014. Årsak: Nest etter Eidsvoll burde Ås 
være det mest sentrale feiringsstedet for grunnlovsjubileet og et kommunalt 
tilskudd vil kunne utløse noenlunde tilsvarende beløp fra andre aktører. 

 

Votering: 
V’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s og H’s fellesforslag kule pkt. 1 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
 kule pkt. 2 ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1SV). 
 kule pkt. 3 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
Sp’s og SV’s fellesforslag kule pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
 kule pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling/uttalelse 08.11.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 tas til orientering. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 tas til orientering. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil legge følgende føringer inn i den videre 

prosessen: 

 Kulturutviklingen i Ås sentrum må sees i helhet og i sammenheng og samarbeid 
mellom kulturhuset, kulturskolen og ungdomsklubbene og øvrig kulturaktivitet. 

 Viktig med mer faglært personell i barnehage og skole. Kompetansen må økes 
slik at vi sikrer effektiv drift og gode og bedre resultater. 

 Planlegging av renovering og videre utbygging av Rustad skole bør framskyndes i 
forhold til fremlagt plan. Samtidig må det legges planer for Åsgård og renovering 
der. 

 Barnehagestruktur: Planlegge utbygging av ny barnehage på Nordby. Ferdigstille 
barnehagebehovsplan og følge den opp. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
250 000,- for 2013 til grunnlovsjubileet 2014. Årsak: Nest etter Eidsvoll burde Ås 
være det mest sentrale feiringsstedet for grunnlovsjubileet og et kommunalt 
tilskudd vil kunne utløse noenlunde tilsvarende beløp fra andre aktører. 

 
Fokusområder de neste 4 årene 

 Øke nivået på nasjonale prøver. 

 Det lages mål som kan rapporteres og følges opp for Ny Giv-prosjektet. 

 Forberede en sak for planer til kulturhuset hvor forslag til tiltak, resultat og 
oppfølgingsmål utarbeides. Hovedutvalget ber om at alle saker vedrørende 
kulturhuset behandles i hovedutvalget. 

 
 
  

HOK-sak 25/12  

DISPONERING AV HOK-MIDLER 

 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

 Oppvekst- og kultursjefen anmoder hovedutvalget om at de midler hovedutvalget 
disponerer i budsjettet går til stillingen som arbeider med direkte systemarbeid i 
skolene i Nordby området. 

 Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunestyret omgjøre denne stillingen 
til en fast stilling.  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret å vedta foreslått 

omgjøring av midlertidig stilling som sosialpedagog i Norbyområdet til en fast 
stilling f.o.m. 2013. 

2. Spesialpedagogen skal ha sitt arbeidssted på Nordbytun ungdomsskole, og skal 
ivareta alle skolene i dette området. Spesialpedagogen skal ha spesiell fokus på 
følgende områder: 

 Observasjon og igangsetting av tiltak spesielt i 1.-4. klasse for å kunne 
sette inn tidlig innsats for å inngå spesialundervisning i ungdomsskolen. 

 Klasseledelse og veiledning av lærere. 

 Resultatoppfølging og evaluering av igangsatte tiltak. 
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Votering: 
Innstillingen ble vedtatt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot H’s forslag. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012: 

 Oppvekst- og kultursjefen anmoder hovedutvalget om at de midler hovedutvalget 
disponerer i budsjettet går til stillingen som arbeider med direkte systemarbeid i 
skolene i Nordby området. 

 Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunestyret omgjøre denne stillingen 
til en fast stilling.  

 
 
  

HOK-sak 26/12  

VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 

Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12 tas til orientering. 
2. Ungdomsklubben ved Midtgard avvikles. 
3. Ungdomsklubben Rudolf avvikles, og det opprettes en ungdomskafe to 

ettermiddager/kvelder i uken med enkel servering. 
4. Ungdomsklubbenes ressurser overføres til kulturskolen. 
5. Midler fra ungdomsklubbene overføres til kulturskolen, og skal benyttes spesielt til 

ungdomsrettede kulturtilbud samt øke kulturskoletilbudet i Nordbyområdet. 
Kulturskolen kan disponere lokalene som ungdomsklubbene i dag benytter. De 
overførte midlene kan benyttes til prisreduksjon av betaling i kulturskolen/nye tiltak 
for ungdom. 

6. Kulturskolen legger frem en sak til politisk behandling senest til møtet i februar 
2013, hvor de redegjør for hvordan de ekstra tilførte midlene ønskes benyttet. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
2. (…). De avsatte midlene skal nyttes eller omdisponeres til andre prosjekter 

tilknyttet målgruppen. 
3. (…). Ungdomsprosjekt bør også knyttes opp mot aktiviteter i kulturhuset og 

kulturskolen. 
 

Votering: 
Innstillingen ble vedtatt 5-4 (3H, 1FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Ap’s forslag til innstillingens pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1SV). 
 pkt. 3 ble nedstemt 7-2 (2Ap). 
 
Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Hilde Kristin Marås (H) og 
Veronica H. Green (FrP) anket saken til kommunestyret i hht. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.2.2.3. 



 Side 7 av 8 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallanket til 

kommunestyret: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
 
 
  

HOK-sak 27/12  

ENDRINGER I LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OFFENTLIG 

TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Endringen i punkt 1. lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager vedtas. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012: 
Endringen i punkt 1. lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager vedtas. 
 
 
  

HOK-sak 28/12  

SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det legges frem en sak som bygger 

på de foreslåtte tiltakene fra styrerne i barnehagene. Hvordan kan de foreslåtte 
tiltakene gjennomføres, og hvilket resultat kan oppnås ved de ulike tiltakene. 

3. Innsatsområder listet i Arbeidsforskningsinstituttet bes vurdert i forhold til 
sykefraværet i Ås kommunes barnehager. 

4. Det bes vurdert om lagttidssykemeldt personale kan overføres til andre oppgaver i 
kommunen i sykemeldingsperioden. 

 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
H’s forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 3 ble vedtatt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
 pkt. 4 ble vedtatt 7-2 (1V, 1SV). 

 



 Side 8 av 8 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012: 
1. Saken tas til orientering.  
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det legges frem en sak som bygger 

på de foreslåtte tiltakene fra styrerne i barnehagene. Hvordan kan de foreslåtte 
tiltakene gjennomføres, og hvilket resultat kan oppnås ved de ulike tiltakene. 

2. Innsatsområder listet i Arbeidsforskningsinstituttet bes vurdert i forhold til 
sykefraværet i Ås kommunes barnehager. 

3. Det bes vurdert om lagttidssykemeldt personale kan overføres til andre oppgaver i 
kommunen i sykemeldingsperioden. 

 
 
  


