
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1275-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 21.05.2013 

 
Fra HOK-sak: 19/13  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 24/13 Til kl.: 20.15 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sp: Odd Vangen 
 

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 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  rektor ved voksenopplæringen Anne-Karin 
Gusrud Bjerke, fagkonsulenter skole Hildegunn Sandvik og Helen Ohnstad 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 22.05.2013 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
19/13 13/1083 145 &14  
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012  
 
20/13 11/4077 030 A02 &21  
ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
21/13 12/2811 B12  
KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS 
SKOLESTRUKTUR  
 
22/13 13/1189 033  
UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE  
 
23/13 13/1224 C10  
BRUKERRÅD VED UNGDOMSHUSENE  
 
24/13 13/1146 614 &40  
SOLBERG SKOLE - TOTALRENOVERING OG UTBYGGING GODKJENNING AV 
ROMPROGRAM MED KALKYLE 
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HOK-sak 19/13  

ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012  
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen innen onsdag 
22.05.2013, trine.christensen@as.kommune.no. Svar sendes på e-post til alle 
snarest mulig og legges i saksmappen.  

 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.05.2013: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 
 
 
  

HOK-sak 20/13  

ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 17.04.2013: 
1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014. 
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og 

brukerbetalingen konteres samme sted.  
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til 

støttekontakttjenesten. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.05.2013: 
1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014. 
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og 

brukerbetalingen konteres samme sted.  
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til 

støttekontakttjenesten. 
 
 
  

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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HOK-sak 21/13  

KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS 

SKOLESTRUKTUR  
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013:  
1. Videre konsekvensutredning av opprettholdelse av kretsgrenser for skolene Kroer, 

Rustad, Åsgård og Brønnerud sees i sammenheng med vedtak om 
Kommuneplanens arealdel våren 2015.  

2. Planer om utbygging av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utsettes og sees i 
sammenheng med vedtak om kommuneplanens arealdel, våren 2015. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
I tilknytning til riving og nyoppføring av aktivitetsbygget på Rustad skole skal det 
utredes å bygge 2-3 klasserom slik at skolen er i stand til å dekke behovet de 
førstkommende år. 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig nedstemt. 
Vs tilleggsforslag ble nedstemt 7-1 (1V). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.05.2013: 
Videre konsekvensutredning av opprettholdelse av kretsgrenser for skolene Kroer, 
Rustad, Åsgård og Brønnerud sees i sammenheng med vedtak om 
Kommuneplanens arealdel våren 2015.  
 
 
  

HOK-sak 22/13  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE  
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 

4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til kandidat til leder av 
prosjektgruppa, jf. pkt. 2: Sverre Strand Teigen (H) 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag til leder av prosjektgruppa ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 

4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
 

Leder av prosjektgruppa: Sverre Strand Teigen (H). 

 
 
  

HOK-sak 23/13  

BRUKERRÅD VED UNGDOMSHUSENE  
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013: 
Retningslinjer for brukerråd ved Ungdomshusene i Ås vedtas. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.05.2013: 
Retningslinjer for brukerråd ved Ungdomshusene i Ås vedtas. 
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HOK-sak 24/13  

SOLBERG SKOLE  - TOTALRENOVERING OG UTBYGGING GODKJENNING AV 

ROMPROGRAM MED KALKYLE 

 
Saken ble lagt frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur i samsvar med 
plankomiteens behandling og vedtak 07.05.2013: 
 

Plankomitéens behandling og vedtak 07.05.2013: 
1. Foreliggende romprogram med funksjonsanalyse av 03.02.2013 over Solberg 

skole, oversendes hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) til høring. 
2. Plankomiteen ber HOK vurdere, ut fra foreliggende kostnadsoverslag, om det ut 

fra pedagogiske hensyn, vil være mer regningsvarende å bygge nytt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) og Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefaler at Solberg skole rives og det 

prosjekteres ny skole. Dette gir en bedre fleksibilitet både i ulike 
undervisningsformer og større sambruk av arealer. 

2. Normer for bygging av skolebygg legges til grunn. 
3. I planleggingen legges det vekt på at skolen skal kunne bygges ut til en 3-parallell 

skole, og at det skal finnes gode løsninger for elevene i byggeperioden. 

 

Votering: (8 stemmer) 
Ap og Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 21.05.2013: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefaler at Solberg skole rives og det 

prosjekteres ny skole. Dette gir en bedre fleksibilitet både i ulike 
undervisningsformer og større sambruk av arealer. 

2. Normer for bygging av skolebygg legges til grunn. 
3. I planleggingen legges det vekt på at skolen skal kunne bygges ut til en 3-parallell 

skole, og at det skal finnes gode løsninger for elevene i byggeperioden. 
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