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Utv.sak nr 22/06 
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR - SEPTEMBER 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  06/2078 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/06 13.09.2006 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Budsjettregulering i oppvekst- og kultur per september vedtas i henhold til tabell 1.  
 
 
Oppvekst- og kultursjef i Ås, 05.09.06 
 
 
Arne Hågensen 
Fung. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Etatsjef 
Økonomiavdeling 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det er behov for noen budsjettreguleringer i oppvekst- og kulturetaten. 
Reguleringene kan oppsummeres i følgende punkter:  

• Regulering mellom kontogrupper innenfor samme funksjon utover etatsjefens 
fullmakter på 500 000 kroner 

• bruk av fondsmidler 
 
Kommunen har mottatt klagesaker i forhold til tildeling av 10% midler til tiltak 
funksjonshemmede barn i barnehage (funksjon 211), jfr også egen sak i HOK 13.09.06. 
Sakene er delvis imøtekommet noe som medfører en kostnad på om lag 90 000 kroner. Dette 
finansieres med bruk av fond avsatt tidligere år via PPS. Det er også behov for å 
budsjettregulere 66 000 kroner mellom kontogrupper innen funksjon 211. Dette er knyttet til 
fordeling av 10% midler fra PPS til de kommunale barnehagene.    
 
Voksenopplæringen har utvidet lokalene i 2006. Etter avtale med teknisk dekker 
Voksenopplæringen merutgiftene ved dette i 2006 – kr. 150 000 - med bruk av fondsmidler. 
Fondsmidlene er øremerkede midler knyttet til voksenopplæring. 
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Skolene vil i forbindelse med Kunnskapsløftet ha behov for innkjøp av ulike læremidler. 
Kommunen har satt av budsjettmidler til dette på sentral post, men det er nå behov for å 
fordele disse ut til skolene. Hver skole får tildelt 25 000 kroner samt kr. 500 pr. elev slik: 

 

Tilføring midler ifht Kunnskapsløftet   
     

 Elevtall h-06 Tilførsel med 
500 kr. pr elev   Sum pr skole

VO   8 000 25 000 33 000
Brønnerud 119 60 000 25 000 85 000
Kroer 121 61 000 25 000 86 000
Nordby 271 136 000 25 000 161 000
Rustad 314 157 000 25 000 182 000
Solberg 157 79 000 25 000 104 000
Åsgård 336 168 000 25 000 193 000
Sjøskogen 165 83 000 25 000 108 000
Ås ungdomsskole 415 208 000 25 000 233 000
Norbytun 276 138 000 25 000 163 000
Sum 2174 1 098 000 250 000 1 348 000
 
I forbindelse med morsmålsopplæring i kommunen er det behov for å bruke av øremerkede 
fondsmidler for høsten 2006. Det ble satt av ubrukte midler i 2005, og dette skal nå disponeres 
– om lag 405 000 kroner.  
 
Budsjetterte inntekter av statstilskudd barnehager ser ut til å være om lag 0,8 mill kroner for 
lavt. Dette kompenseres ved at kommunen har mottatt skjønnsmidler til barnehager utover 
budsjettert.  Postene budsjettreguleres. 
 
Tabell 1 Oversikt over budsjettreguleringer.  
  Budsjett Endring Rev.budsjett 
F.202 Tilleggsbevilgningspost 1 716 000 -1 348 000 368 000 
F.202 Varer og tjenester 8 435 000 1 348 000 9 783 000 
      
F.202 Lønn 107 986 000 405 000 108 391 000 
F.202 Bruk av fond -1 434 000 -405 000 -1 839 000 
      
F.213 Varer og tjenester 181 000 150 000 331 000 
F.213 Bruk av fond -42 000 -150 000 -192 000 
      
F.211 Kjøp av tjenester 1 306 000 92 000 1 398 000 
F.211 Bruk av fond -48 000 -92 000 -140 000 
F.211 Kjøp av tjenester 1 398 000 -66 000 1 332 000 
F.211 Lønn 3 450 000 66 000 3 516 000 
      
F.201 Refusjoner -16 140 000 800 000 -15 340 000 
F.201 Overføringer fra staten -36 877 000 -800 000 -37 677 000 
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Utv.sak nr 23/06 
OPPVEKST- OG KULTURETATENS INNSPARINGSMULIGHETER  
- SKOLEKRETSGRENSER 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: B12  Saknr.:  06/1815 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/06 16.08.2006 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/06 13.09.2006 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

• Kroer skole opprettholdes som selvstendig skole med egen administrasjon.  
• Skolen tilføres gjennomsnittelig elevpris i Ås, pr tiden kr 38.500 samt et beløp på       

kr 1.500.000 pr år. 
• Grunnbeløpet til de andre skolene i Ås senkes med kr 63 000 pr år.    
• Skolekretsgrensen mellom Brønnerud skole og Åsgård skole endres. Fra og med 

høsten 2007 vil barna fra Kaja 1 og Kaja 4 som skal starte i 1. klasse ha sin 
skoletilhørighet på Brønnerud skole. Dette gjelder også elever på høyere klassetrinn 
som flytter inn i området.   

 
____ 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 16.08.2006: 
Uttalelse fra Kaja Vel, c/o Paal Krokene, Kajaveien 20, 1430 Ås, av 30.06.06 ble levert ut i 
møtet.  
 
SV fremmer utsettelse av saken 
Votering: SV`s forslag ble vedtatt 5-4 (2A, 1H, 1FrP). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 16.08.2006: 
Saken utsettes.  

____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (ble sendt ut til HOK møtet 16.08.06) 
1. Notat skolene – økonomiske innsparinger 2006. 
2. Innsparing ved delt ledelse i forhold til egne enheter – ulike alternativer 
3. Alt. 4. Kroer skole som selvstendig enhet, uten grunntilskudd 
4. Høringsuttalelse fra FAU og SU ved Kroer skole 
5. Høringsuttalelse fra klubben fra Kroer skole 
6. Høringsuttalelse fra SU ved Brønnerud skole 
7. Høringsuttalelse fra SU ved Rustad skole 
8. Høringsuttalelse fra SU ved Åsgård skole 
9. Høringsuttalelse fra FAU ved Åsgård skole 
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10. Høringsuttalelse fra KFO 
11. Høringsuttalelse fra Fagforbundet 
12. Høringsuttalelse fra Kroer vel 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Alle høringsinstansene 
Økonomisjef 
Revisor 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn 
Ås kommune har fått en strammere økonomisk situasjon som medfører at oppvekst- og 
kulturetaten i 2005 så på muligheter for innsparinger. Det ble lagt fram et notat om disse 
innsparingene i forkant av budsjettbehandlingen i 2005. 
 
Kommunestyret ba i kommunestyremøtet 14. desember 2005 om nærmere opplysninger om 
følgende punkter innen skole:  
 

1. Ås kommune ønsker i perioden å se nærmere på erfaringene fra Eidsvold-modellen, 
der en blant annet prøver å knytte barne, ungdoms- og videregående skole bedre 
sammen. 

 
2. Det legges frem en vurdering av leirskoletilbudet i forbindelse med 

budsjettbehandlingen 2007, der også alternative tilbud vurderes.  
 

3. I forbindelse med vurdering av skolestrukturen og innsparingstiltak som skal gjøres 
innen 30.06.06 skal også konsekvensene av flytting av skolegrenser til Brønnerud skole 
også vurderes nøyere med bakgrunn i informasjon som har kommet fra de berørte 
partene. 

 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur må behandle prinsippene for fordeling av midler 

mellom skolene.  
 

5. Eventuelt nye kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som 
starter i 1. klasse fra høsten 2006 

 
Pkt 1  kommer tilbake med nærmere orientering i høsten 2006. 
Pkt 2  et utvalg til å se på dette punktet er nedsatt. Det legges fram i forbindelse med budsjett 

behandling 2007 
Pkt 3 legges fram i denne saken 
Pkt 4 ble behandlet i HOK    
Pkt 5 HOK ble orientert om i møtet 26.04.06 at dette ikke vil la seg gjøre grunnet frister for 

varsling av foreldre. 
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I august 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som så på følgende: 
 

• Legge Brønnerud skole under Åsgård skole som en grendeskole og flytte 5. – 7. trinn 
til Åsgård skole     

• Legge Kroer skole under Rustad skole som en grendeskole og flytte 5. – 7. trinn til 
Rustad skole     

 
Arbeidsgruppens innspill, foreldrenes synspunkter slik det kom fram i diverse brev/skriv fra 
dem høsten 2005, samt oppvekst- og kultursjefens vurderinger, lå til grunn for vedlage notat 
som ble sendt ut på høring i mai og med høringsfrist 4. august 2006. Notatet ble sendt på 
høring til rektor, FAU, SU ved Brønnerud, Kroer, Rustad og Åsgård skole, 
Utdanningsforbundet, KFO og Fagforbundet samt Kroer Vel og Kaja Vel. 
 
Fakta i saken: 
Vedlagte notat (vedlegg 1) ble sendt ut til ovennevnte høringsinstanser i mai. Samtidig ble 
notatet også sendt til Hovedutvalget for oppvekst- og kulturs representanter. Etter at notatet 
ble sendt ut ble det oppdaget feil i utregningene. Nye utregninger ble sendt Kroer skole som 
først og fremst omfattes av feilene. Det er enda mer penger å spare enn vår første utregning 
viser, men den innbyrdes forskjellen mellom alternativene er den samme. Se vedlegg 2. 
 
Rektor ved Kroer skole har på oppfordring fra FAU laget et fjerde alternativ for innsparing.  
Vedlegg 3. 
 
Det er kommet inn høringsuttalelser fra følgende høringsinstanser: 

• Samarbeidsutvalget og FAU ved Kroer skole 
• Klubben (Utdanningsforbundet) ved Kroer skole 
• Samarbeidsutvalget ved Brønnerud skole 
• Samarbeidsutvalget ved Rustad skole 
• Samarbeidsutvalget ved Åsgård skole 
• FAU ved Åsgård skole 
• KFO 
• Fagforbundet 
• Kroer Vel 

 
Høringsinstansenes kommentarer til forslagene for Kroer og Rustad skole 
Samarbeidsutvalget og FAU ved Kroer skole 
Avgitt felles uttalelse. Samarbeidsutvalget ved Kroer skole har tatt utgangspunkt i alternativ B, 
og mener at Kroer skole ikke bør legges under Rustad skole da de er redde for at det kan føre 
til en nedprioritering av skolen. De er opptatt av å ha en rektor som er kjent og synlig i 
lokalmiljøet. De finner det urimelig at det bare er 2 skoler som skal ta innsparingene.  De går 
derfor inn for rektors forslag (vedlegg 3) og ber samtidig om at kretsgrenseen praktiseres 
strengt.  
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Klubben ved Kroer skole 
De fraråder bruk av modell A da de mener at det faglige miljøet både for elever og personalet 
blir for dårlig, prognosetallene er for usikre, at flere elever må bytte skole etter 4. trinn og at 
uteområdene på Rustad skole fort kan føre til at konfliktnivået blant elevene øker.  
 
Modell B mener de er uheldig for lærere og elever ved at det fort kan føre til økt stressnivå 
ved at de må forholde seg til to skoler.  
 
Modell C som er opprettholdelse av dagens skolestruktur, er den modellen som foretrekkes.  
 
Modell D (nytt alternativ D) mener klubben kan fungere så lenge elevtallet er så lavt. De 
understreker imidlertid at dette ikke må bli en permanent ordning i Ås-skolen. 
 
Samarbeidsutvalget ved Rustad skole 
Mener at modell B er uheldig da det fører til kraftig svekkelse av skoletilbudet ved Rustad og 
Kroer skoler og forrykker likeverdet til andre skoler i Ås. De ønsker i stedet 
”ostehøvelprinsippet”. De mener også at en omlegging krever tid og ressurser.  
 
KFO 
Kroer skole legges under Rustad administrativt; ingen flytting av elever. – I forhold til 
innsparing på personalsektoren, bemerkes at det er svært upraktisk med en administrasjon 
flere km unna; til en viss grad kan dette rettes på med en halv inspektørstilling på Kroer, men 
at kontorstillingen på Rustad, som allerede er 100%, kan vanskelig ta imot mer arbeid. På 
Kroer skole blir arbeidsoppgavene de samme, bare i mindre omfang. Ønsker å beholde 
kontorstillingen på Kroer skole. 
 
Fagforbundet 
Forslag til innsparing i skoler: Kroer og Rustad skole, her er det lagt frem tre alternativer. Det 
er kun alternativ B som sier noe om konsekvenser for de ansatte. Prinsipielt er vi i mot at 
stillinger blir borte om det fører til at ansatte kan bli sagt opp. En må først søke alle mulige 
løsninger før en går til det skrittet og sier opp ansatte. Synes det kommer lite frem hva som 
blir konsekvenser av de ulike modellene. Blir vanskelig og støtte noen modell før det blir 
tydeliggjort hva man tenker i forhold til ansatte. 
 
Kroer Vel 
Alternativ A er en svært dårlig løsning og bør forkastes. Alternativ B kan evt. bearbeides 
videre til å være en faglig og administrativ samling av de to skolene under felles ledelse. 
Ønsker alternativ C med opprettholdelse av Rustad og Kroer skole. 
 
Oppvekst- og kultursjefens kommentarer  
Å endre på skolestruktur oppleves alltid som vanskelig for alle grupper det berører. Oppvekst- 
og kultursjefen vil derfor berømme foreldre, rektor og ansatte ved Kroer skole for initiativ og 
kreativitet i denne prosessen. Skolen er kommet opp med et fjerde alternativ, Nytt  alternativ 
D, som baserer seg på at skolen skal kunne drives som fullverdig skole til et lavere 
kostnadsnivå. Rektor har tatt kontakt med andre små skoler og laget sitt forslag på bakgrunn 
av de opplysningene hun har fått.  
 
Oppvekst- og kultursjefen finner at nytt alternativ D med noen justeringer er det beste 
alternativet og velger derfor å støtte skolen i dette. 
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Nytt alternativ D medfører at Kroer skole tilføres kr 38.500 pr elev som er gjennomsnittelig 
elevpris i Ås samt at de får tilført kr 1 mill som alternativ B legger opp til. For å få til 
undervisning innenfor dette beløpet må skolen endre på organiseringen av undervisningen.  
Vanskelighetene ligger i spesialundervisning. Det vil med denne modellen ikke være midler til 
elever som trenger mye ekstra hjelp. Det bør derfor tilføres en sum i tillegg slik at også dette 
ivaretas innenfor skolens budsjett.  
 
Vår økonomiske beregningsmodell gir en fordel til små skoler med få elever da modellen gir 
samme beløp til alle skoler med under 140 elever. De har derfor i gjennomsnitt få elever pr 
lærer. Nytt alternativ D vil føre til at elevtallet pr lærer blir ca 13,5 elever hvis det er 100 
elever på skolen. Dette er noe over gjennomsnittet i Ås. Tilføres skolen kr 500.000 til 
spesialundervisning så vil gjennomsnittelig elevtall være 11,7 elever pr lærer, noe som er litt 
lavere enn gjennomsnittet.  Det vil si at likeverdet mellom skolene blir ivaretatt.  
 
Nytt alternativ D viser en innsparing i perioden 2007 – 2010 på kr 6 258 000 noe som er 
tilsvarende innsparingen i alternativ A eller B. Men skal skolen tilføres kr 500.000 pr år til 
spesialundervisning, så blir innsparingen bare på kr 4 258 000.  
 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår derfor at for å opprettholde innsparingen på kr 6 258 000 i i 
perioden 2007 – 2010, så fordeles de 2 mill på de andre skolene ved at grunnbeløpet senkes 
med kr 63.000 pr år på de andre 8 skolene. Da vil alle måtte ta noe av innsparingene uten at 
det vil bli urimelig. Grunnbeløpet senkes fra kr 6 068 000 til kr 6 005 000. 
 
Det anbefales at man følger opp skolene og spesielt Kroer skole for å se at ikke belastningen 
blir for stor samt at likeverdigheten mellom skolene opprettholdes.    
 
Høringsinstansenes kommentarer til forslagene for Brønnerud og Åsgård skole 
Samarbeidsutvalget ved Brønnerud  skole 
Støtter flytting av skolegrensen mellom Brønnerud og Åsgård slik at barna på Kaja 1 og Kaja 
begynner på Brønnerud skole. Ønsker ikke en stor felles skole med Åsgård skole. 
 
Samarbeidsutvalget ved Åsgård skole 
Foreldrerepresentantene i SU Åsgård er svært negative til forslaget i notatet. Foreldrenes 
representanter tror dessuten at kommunen neppe vil lykkes med sine innsparingsplaner, da 
erfaring viser at foreldre rett og slett ikke finner seg i slike vedtak.  
 
Den politisk valgte representanten støtter anbefalingen, alternativ D om innsparinger vedr. 
Åsgård og Brønnerud skole. Dette er mest hensiktsmessig ut i fra nærskoleprinsippet. Det er 
viktig å opprettholde små skoleenheter i Ås for elevenes og foreldrenes beste.  
 
Elevrepresentantene mener at det ikke vil være et stort problem å måtte begynne på Brønnerud 
skole dersom man får med vennene sine. For mange mener de at venner vil være viktigere enn 
å gå på den skolen hvor søsken går, mens for andre vil søsken være viktigere. 
De mener imidlertid at det ikke er heldig å splitte opp elevene i et boområde. 
Tiltak på skoleveien fra Kaja til Brønnerud blir viktig. 
 
Lærerrepresentantene i utvalget har ingen sterke motforestillinger mot å flytte grensene 
mellom Åsgård og Brønnerud.  
 
FAU ved Åsgård skole 



  Sak 23/06 

Mener at elever og foreldre som normalt ville tilhøre Åsgård skole blir rammet på en urimelig 
måte. Går i mot å flytte skolegrensene slik det foreslås i notatet. Reagerer på at en rent 
økonomisk tilnærming fortier de menneskelige og verdimessige hensyn som det er redegjrot 
for over. Etterlyser et grundigere notat.   
 
 KFO 
Alternativ D – flytting av skolegrenser: flytting av Kaja 1 og Kaja 4 til Brønnerud skolekrets;  
Angående. restriktiv holdning til søknad om dispensasjon ber vi om forståelse for rom for 
skjønn, og menneskelig vurdering innenfor rimelighetens grenser. 

 
Fagforbundet 
Støtter forslaget vedr Brønnerud og Åsgård skole. 
 
Oppvekst- og kultursjefens kommentarer  
Å endre på skolekretsgrenser er vanskelig. Det har mange følelsesmessige sider. Det er ikke 
kommet fram nye opplysninger gjennom høringsuttalelsene, og oppvekst- og kultursjefen 
opprettholder derfor sitt vedtak om å flytte skolekretsgrensen mellom Brønnerud og Åsgård 
skole.  
 
 
 
 
 
.  
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Utv.sak nr 24/06 
17. MAI 2007 
Saksbehandler:  Hanne Dølheim Arkivnr: X01  Saknr.:  06/1834 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/06 13.09.2006 
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 3 representanter til 17. mai komiteen for 2007.   
 

1. Trine Hvoslef-Eide velges som medlem i 17. mai komiteen for 2007. 
2. Elen M. Kvarme velges som medlem i 17. mai komiteen for 2007.  
3. Kirsti Molteberg velges som medlem i 17. mai komiteen for 2007.  

 
Komiteen består av representanter for kor, korps, russestyret og FAU i tillegg til valgte 
medlemmer.  
 
 
 
Oppvekst- og kultursjef i Ås, 05.09.06 
 
 
Arne Hågensen 
Fung. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
De valgte medlemmene. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
I 2006 ble Trine Hvoslef Eide, Kirsti Molteberg og Elen M. Kvarme oppnevnt av Hovedutvalg 
for oppvekst og kultur.  
 
Komiteen består av 1 representant fra korpsene, 1 representant fra Ås korforening, 1 
representant fra russestyret., 2 representanter fra FAU og 3 representanter oppnevnt av 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur.   
 
Det vil gå en direkte henvendelse til ansvarlig skole i 2007 om oppnevning av representanter 
fra FAU.  FAU skal ha to representanter som går på omgang mellom de fire sentrumsskolene. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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17. mai komiteens medlemmer for 2006 er forespurt om de ønsker gjenvalg. Av disse har Elen 
M. Kvarme, Kirsti Molteberg og Trine Hvoslef-Eide sagt seg villig til å fortsette i komiteen i 
et år til.  Alle ble i fjor oppnevnt av HOK.   
 
17. mai komiteen har vært stabil de to siste årene og det er en fordel for komiteen at 
halvparten av medlemmene har vært med tidligere. Komiteen ble for 2006 fungerte veldig bra 
i forhold til at representanter fra alle foreninger og FAU møtte på de fleste møtene. Denne 
ordningen ønskes videreført for 2007. Det er ønskelig at Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
velger 3 representanter, som i 2005 og 2006. 
 
Det er en fordel, men ingen betingelse, at de som velges har vært medlem av 17. mai komiteen 
tidligere. 
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Utv.sak nr 25/06 
KLAGE PÅ VEDTAK OM TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE ORRESTIEN 
Saksbehandler:  Liv Kreken Kvalnes Arkivnr: A16  Saknr.:  06/2075 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/06 13.09.2006 
 
Rådmannens innstilling: 
Klagen fra Orrestien barnehage på vedtak om tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne tas 
ikke til følge.  
 
Rådmannen i Ås, 05.09.06  
 
 
Per Albert Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet (Dersom HOK opprettholder klagen) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet (Dersom HOK opprettholder klagen) 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 2006 

2. ”Klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 
2006” fra Orrestien barnehage 

3. ”Svar - Klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for 
høsten 2006” med delvis medhold fra Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 

4. ”Vedr svar på klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne for høsten 2006” fra Orrestien barnehage 

Alle unntatt offentlighet §5a 
 
5. Kapittel 3 av rundskriv F-02/2006 

 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 2006 
Tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Orrestien barnehage 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I følge barnehagelovens § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved opptak til 
barnehage. Det er kommunens ansvar å sørge for at fortrinnsretten til barnehageplass for barn 
med nedsatt funksjonsevne blir etterfulgt i kommunale og private barnehager. Barn med 
funksjonsnedsettelser kan trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold 
i barnehagen. En slik tilrettelegging vil ofte medføre ekstrakostnader for barnehageeier. Det 
gis derfor et ekstra tilskudd fra staten som kommer i tillegg til det ordinære driftstilskuddet.  
 
Tilskuddet tildeles etter antall barn i kommunen i alderen 1 – 5 år. De nærmere reglene for 
tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage fremgår av rundskriv F-02/2006, 
kap.3.  (Se vedlegg 5) 
 
Ås kommune ble i 2006 tildelt kroner 2.497.599,- i statlig tilskudd til tiltak for barn med 
nedsatt funksjonsevne. I tilegg har Ås kommune har tidligere hatt et kommunalt tilskudd som 
for budsjettåret 2005 var på kroner 905.000. I økonomisk plan 2006-2009 er det kommunale 
tilskuddet fjernet på grunn av kommunens økonomiske situasjon. For at tiltak som ble satt i 
gang høsten 2005 skulle kunne fortsette ut barnehageåret (til våren 2006), vedtok 
kommunestyret at det skulle bevilges kroner 535.000. For høsthalvåret 2006 finnes ikke noe 
kommunalt tilskudd.   
For høsten 2006 ble det søkt om midler for kroner 1.489.195,- mens det var kroner 899.310,- 
til tildeling.  Disse midlene ble fordelt mellom seks private og fem kommunale barnehager.  
Vi mottok klage på tildelingen av disse midlene fra tre private barnehager. Kommunale 
barnehager har i følge rundskriv F-02/2006 pkt. 3.3 ikke rettslig krav til å kunne påklage et 
slikt vedtak.  
 
Disse tre klagene er blitt behandlet på nytt av oppvekst- og kultursjefen etter at det ble bedt 
om tilleggsopplysninger fra barnehagene. Klagerene fikk delvis medhold i summen på 
tilskuddet.  
Orrestien barnehage søkte om kroner 172.782 til å dekke 120 % stilling for to barn. Det ble i 
første omgang tildelt kroner 92.075. Etter at oppvekst- og kultursjefen fikk nye opplysninger 
om barnehagens behov ble Orrestien barnehage i tillegg innvilget kroner 26.310,- for å få 
ekstra hjelp en dag til i uken. Til sammen utgjør tilskuddet til Orrestien barnehage for høsten 
2006 kroner 118.385,-  
Orrestien barnehage mener dette ikke dekker behovet til to barn og velger dermed å 
opprettholde klagen for politisk behandling. 
I følge styrer i barnehagen trenger det ene barnet oppfølging hele oppholdstiden på 60 % plass 
i barnehagen. Det andre barnet går siste året i barnehagen før skolestart og har stort behov for 
oppfølging. Vi viser for øvrig videre til korrespondanse mellom Orrestien barnehage og 
oppvekst- og kultursjefen som ligger vedlagt. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Orrestien barnehage har søkt om lønnsmidler til 120 % stilling og mottar midler som tilsier i 
overkant av 80 % stilling. I tillegg til økonomisk støtte mottar Orrestien barnehage veiledning 
fra PPS i forbindelse med barn med spesielle behov. Barna det søkes tilskudd til mottar også 
ukentlig spesialundervisning fra PPS.  
Oppvekst- og kultursjefen har ved tildelingen av midlene i nært samarbeid med PPS 
gjennomgått alle søknadene og har fordelt alle tilgjengelige midler til søkerene etter en 
helhetsvurdering på hvor det er behov for tiltak. Ut fra de økonomiske rammene som finnes, 



  Sak 25/06 

og sammenholdt med det totale behov i barnehagene mener Oppvekst- og kultursjefen at 
Orrestien Barnehage er tildelt korrekt andel av tilskuddsmidlene.   
Rådmannen anbefaler dermed at klagen fra Orrestien barnehage på vedtak om tilskudd for 
barn med nedsatt funksjonsevne ikke tas til følge.  
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Utv.sak nr 26/06 
KLAGE PÅ VEDTAK OM TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE RUSTADPORTEN 
Saksbehandler:  Liv Kreken Kvalnes Arkivnr: A16  Saknr.:  06/2076 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/06 13.09.2006 
 
Rådmannens innstilling: 
Klagen fra Rustadporten barnehage på vedtak om tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne 
tas ikke til følge.  
 
Rådmannen i Ås, 05.09.06  
 
 
Per Albert Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fomannskapet (Dersom HOK opprettholder klagen) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Fomannskapet (Dersom HOK opprettholder klagen) 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 2006 

2. ”Klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 
2006” fra Rustadporten barnehage 

3. ”Svar - Klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for 
høsten 2006” med delvis medhold fra Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 

4. ”Vedr svar på klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne for høsten 2006” fra Rustadporten barnehage 

5. ”Svar - Vedr svar på klage på tildeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne for høsten 2006” fra Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 

Alle unntatt offentlighet §5a 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne for høsten 2006 
Tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rustadporten barnehage 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I følge barnehagelovens § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved opptak til 
barnehage. Det er kommunens ansvar å sørge for at fortrinnsretten til barnehageplass for barn 
med nedsatt funksjonsevne blir etterfulgt i kommunale og private barnehager. Barn med 
funksjonsnedsettelser kan trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold 
i barnehagen. En slik tilrettelegging vil ofte medføre ekstrakostnader for barnehageeier. Det 
gis derfor et ekstra tilskudd fra staten som kommer i tillegg til det ordinære driftstilskuddet.  
Tilskuddet tildeles etter antall barn i kommunen i alderen 1 – 5 år. De nærmere reglene for 
tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage fremgår av rundskriv F-02/2006, 
kap.3.  (Se vedlegg 5 i sak 24/06) 
 
Ås kommune ble i 2006 tildelt kroner 2.497.599,- i statlig tilskudd til tiltak for barn med 
nedsatt funksjonsevne. I tillegg har Ås kommune tidligere hatt et kommunalt tilskudd som for 
budsjettåret 2005 var på kroner 905.000. I økonomiplan 2006-2009 er det kommunale 
tilskuddet fjernet på grunn av kommunens økonomiske situasjon. For at tiltak som ble satt i 
gang høsten 2005 skulle kunne fortsette ut barnehageåret (til våren 2006), vedtok 
kommunestyret at det skulle bevilges kroner 535.000. For høsthalvåret 2006 finnes ikke noe 
kommunalt tilskudd.   
For høsten 2006 ble det søkt om midler for kroner 1.489.195,- mens det var kroner 899.310,- 
til tildeling.  Disse midlerne ble fordelt mellom seks private og fem kommunale barnehager.  
Vi mottok klage på tildelingen av disse midlene fra tre private barnehager. Kommunale 
barnehager har i følge rundskriv F-02/2006 pkt. 3.3 ikke rettslig krav til å kunne påklage et 
slikt vedtak.  
 
Disse tre klagene er blitt behandlet på nytt av oppvekst- og kultursjefen etter at det ble bedt 
om tilleggsopplysninger fra barnehagene. Klagerene fikk delvis medhold i summen på 
tilskuddet.  
Rustadporten barnehage søkte om kroner 335.500 til å dekke 240 % stilling for tre barn. Det 
ble i første omgang tildelt kroner 210.460,- Etter at oppvekst- og kultursjefen fikk nye 
opplysninger om barnehagens behov ble Rustadporten barnehage i tillegg innvilget kroner 
39.460,-. Til sammen utgjør tilskuddet til Rustadporten barnehage for høsten 2006 kroner 
249.920,-  
Tilskuddet skal i tråd med rundskriv F-02/2006 settes i kraft for at barna skal kunne delta i 
vanlige aktiviteter i barnehagen. Det er Oppvekst og kultursjefens oppfatning at Rustadporten 
barnehage har tatt på seg et stort ansvar for gjennomføring og oppfølging av mange tiltak for 
barna, men at tiltak som hydroterapi og fysisk trening ikke ligger innenfor vanlige tiltak for 
barn.  
I tillegg til at Rustadporten barnehage velger å opprettholde klagen for politisk behandling 
stilles det også spørsmålstegn ved saksbehandlingen på grunn av at svaret på klagen kun er 
undertegnet av en person, og at den ikke er behandlet politisk. Oppvekst- og kultursjef Ellen 
Benestad redegjør imidlertid for dette i brev av 24.07.06. På grunn av at klagen i første 
omgang ble delvis tatt til følge ble den ikke sendt til politisk behandling før Rustadporten 
barnehage valgte å opprettholde klagen.   
 
Vi viser for øvrig videre til korrespondanse mellom Rustadporten barnehage og oppvekst- og 
kultursjefen som ligger vedlagt. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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Rustadporten barnehage har søkt om lønnsmidler til 240 % stilling og mottar midler som 
tilsier 180 % stilling. I tillegg til økonomisk støtte mottar Rustadporten barnehage veiledning 
fra PPS i forbindelse med barn med spesielle behov. To av barna det søkes tilskudd til mottar 
også ukentlig spesialundervisning fra PPS.  
Oppvekst- og kultursjefen har ved tildelingen av midlene i nært samarbeid med PPS 
gjennomgått alle søknadene og har fordelt alle tilgjengelige midler til søkerene etter en 
helhetsvurdering på hvor det er behov for tiltak. Ut fra de økonomiske rammene som finnes, 
og sammenholdt med det totale behov i barnehagene mener Oppvekst- og kultursjefen at 
Rustadporten Barnehage er tildelt korrekt andel av tilskuddsmidlene.   
 
Rådmannen anbefaler dermed at klagen fra Rustadporten barnehage vedtak om tilskudd for 
barn med nedsatt funksjonsevne ikke tas til følge.  
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Vedlegg til HOK innkalling  
  

NOTAT 
 
Dato :   04.09.2006 Saknr/ark: 06/80/A30  Løpenr. 13046/06 
 
Til: Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
Fra Oppvekst- og kultursjefen 
Kopi til  
 
Saken gjelder:  
 
KOMPETANSEHEVING VED KULTURSKOLEN - ORIENTERING  
 
Annethvert år de siste 12 årene har kulturskolens ansatte besøkt ulike kunstfaglige 
institusjoner.  Dette for å innhente ny kunnskap og inspirasjon omkring opplæring innenfor de 
ulike kunstfag. 
Evalueringer av tidligere besøk viser at personalet har hatt stor faglig utbytte av disse 
institusjonsbesøkene. 
Besøkene har også hatt en svært samlende funksjon for kulturskolens personale. 
Kulturskolen består av lærere i små stillinger med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. 
Undervisningen foregår til ulike tider og på ulike steder. 
Det faglige opplegget på institusjonene har vært tilrettelagt slik at alle lærerne samlet har 
deltatt på foredrag/workshops. Dette har bidratt til å bygge en felles faglig plattform og et 
sosialt felleskap som har gitt grunnlag for samarbeid innenfor og på tvers av fagområdene. 
Besøkene er lagt til storbyer slik at det pedagogiske programmet kan kombineres med besøk 
på gallerier, teater og konserter.  
Turen er i utgangspunktet frivillig og innebærer en  økonomisk egenandel. Til tross for dette er 
oppslutningen omkring turene på rundt 75 % av personalet (i overkant av 20 personer. Dette er 
svært høyt med tanke på at de er deltidsansatt i Kulturskolen i Ås og har forpliktelser ovenfor 
andre arbeidsgivere som også må løses ved fravær. 
Besøkene utgjør en del av det totale arbeidet med kompetanseheving i kulturskolen. 
Lærerne deltar på kurs og konferanser i regi av Norsk kulturskoleråd og andre faginstanser. 
Der en stor del av denne kursvirksomheten er mer rettet mot de enkelte fagområder og 
kulturskolens lærere i mye mindre grad deltar samlet. 
Utstrakt samarbeid internt og med andre kulturskolelærere i Follo bidrar til også 
kompetanseoverføring. 
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Tidligere avholdte kompetansehevingsreiser for kulturskolen: 
- 1994, Stockholm: Besøk og undervisning/foredag av lærere ved Musikskolan i Teby. Lærte 
om hvordan skolen deres var oppbygd, samt hvordan musikkundervisningen var oppbygd. 
- 1996, København: forelesning med Peter Bastian, lærer ved det rytmiske konservatorium i 
København. Gikk på diverse konserter og museum/gallerier. 
-1998, Göteborg: 2 dagers foredrag/diskusjon med Lennart Winnberg med temaet ”Hvordan 
blir våre barn gode musikanter”. Besøk ved Göteborgs musikhøgskola ”Artisten”. Skolen 
innehar alle kunstfag. Gikk på forstilling i Göteborgsoperaen og La Traviata. 
- 2000, Praha: Foredrag/drøfting med  tsjekkisk komponist., div.  galleri- og konsertbesøk bl.a. 
med den Tsjekkiske filharmonien. 
- 2002, København: med besøk/omvisning/undervisning på Det rytmiske konservatorium. 
Improvisasjons/rytme- og dansekurs for alle lærerne. Innsyn i skolens pedagogiske fag, og 
deltagelser i grupper. Besøk til byens museum og gallerier. 
- 2004, Helsinki: besøk og undervisning ved Sibelius konservatoriet. Improvisasjonskurs med 
to av skolens lærere. ”Hvordan lære improvisasjon på en enkel måte” Innsyn i finsk 
folkemusikk og dens arv. Dans/bevegelses gruppe. Deltagelse/besøk ved forskjellige 
grupper/fag på skolen (ensembleledelse av diplomelever foran orkester, instrumentlære, 
kunstfag.) Gikk også på konsert med Helsinki stadtsorkester, samt galleri- og museumsbesøk. 
 
Kompetansehevingsreise 2006 
Institusjonsbesøk for personalet dette året, er planlagt i tidsrommet 8. og 9. november 2006.  
Besøket er lagt til Amsterdam og nærliggende områder der vi vil få et faglig tilrettelagt 
program i samarbeid med ressurssentre i Haag og Zwolle. Senterne er anbefalt av 
kulturskolerektorene Kirsten Fuglseth (Bærum) og Kjell Olav Henriksen (Sandnes). De har 
vært på lignende besøk i forbindelse med Norsk kulturskoleråde storbynettverk. 
I Haag heter senteret ”Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur”. 
I Zwolle er det en lignende senter/skole med navn ”De Muzerie voor de kunsten”. 
Begge disse institusjonene arbeider med opplæring for barn og unge innenfor visuelle 
kunstfag, dans, film, musikk, teater og litteratur. 
For nærmere opplysninger om stedene: 
www.koorenhuis.nl 
www.muzerie.nl 
 
Økonomi: 
Kulturskolen finansierer all opplæring av lærere over eget budsjett. 
Annethvert år prioriteres økonomi innenfor kulturskolens økonomiske ramme på opplæring og 
instrumenter. 
De årene kulturskolens lærere i felleskap besøker institusjoner, begrenses mulighetene for  
økonomisk støtte til lærerne for å delta på mer fagspesifikke kurs på egen hånd/i mindre 
grupper. 
Budsjettet for besøket er i 2006 er kr. 50.000,-. Besøket strekker seg over to dager.  
Budsjettet dekker reise og opphold og faglig program.  
Diett o andre tillegg utbetales ikke. Dette er betraktet som en egenandel. 
Hovedtillitsvalgt for MFO, Lars Martin Hurrød, har godkjent denne ordningen.  
Undervisning som skulle foregått i dette tidsrommet legges til andre tider i forkant av besøket. 
De få lærerne som ikke deltar, har sin vanlige undervisning i denne perioden. 
Vurdering og begrunnelse: 
Kulturskolen bør opprettholde praksis med institusjonsbesøk som kompetansebyggende tiltak 
da faglig utbytte av tidligere besøk har vært svært godt. 
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Det bør også tillegges vekt på at besøkene har virket svært samlende faglig og sosialt for et 
personale som består av lærere med små stillinger, og med spisskompetanse innenfor ulike 
fagfelt. Besøkene har på denne måten lagt grunnlag for felles faglig plattform og tverrfaglig 
samarbeid. 
 
Arne Hågensen 
 
Fagkonsulent 
 
 
 


