
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 
 
FRA SAKSNR:  6/07 FRA KL: 19.30 
TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 21.00 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Odd Ragnar Jensen (A) - nestleder 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Eli Kolstad – leder 
SV:  Frode Gundersen 
SV:   Saroj Pal  
FrP:  Torill Horgen 
Sp:    Liv Korslund  
H:     Hilde Kristin Eide Marås 
KrF:  Jon-Geir Dittmann 
V:     Eirik Nordhagen 
 
Møtende varamedlemmer:  
Vara var ikke innkalt. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Tove Heen, fagkonsulent  
Arne Hågensen 
 
Diverse merknader:  
ORIENTERING: 

• Plan og miljøvernkonsulent Solveig Viste orienterte om: 
            FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTURHUS INKL. KINOTEATERET. 
 
 
Godkjent 12.02.07 av: Leder Eli Kolstad(A)  
 
Underskrifter: 

 
______________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
6/07 07/285  
DRØFTINGSMØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR - 
INNSPARINGSMULIGHETER 
 
7/07 07/301  
OMGJØRING AV PLASSER I SAGALUND OG RUSTADSKOGEN BARNEHAGER  
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Utv.sak nr. 6/07  
DRØFTINGSMØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR - 
INNSPARINGSMULIGHETER 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.02.2007: 
Referat  
fra møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur, onsdag 7. februar 2007 
Som bakgrunn for møtet var notat fra oppvekst- og kultursjefen ”Innsparingsforslag i oppvekst- 
og kulturetaten” av 02.02.07. 
Notatet følger som vedlegg. 
 
Oppvekst og kultursjefen ønsket at HOK diskuterte disse forslagene og si hvilke vi bør utrede 
videre, hvilke som oppfattes som uaktuelle og evt. komme med nye forslag. 
 
Følgende kom fram i møtet: 
Frode Gundersen (SV) 
Ga uttrykk for at det vedlagte notatet ikke var et godt nok grunnlag for å ta stilling, at det ikke 
var ”forsvarlig” utredet. Bla. a. savnet han konsekvensutredninger for de forslagene som var lagt 
fram. Det var viktig at det som kom fram i dette møtet ikke forpliktet  eller begrenset 
prosessen videre. 
Viktig at forslag som ikke finnes i nåværende oversikt blir utelatt. 
Vurdere eiendomsskatt. 
Viktig at endringer i kulturskolens tilbud blir knyttet til vedtatt plan for kulturskolen. 
Endringer (reduksjoner/bortfall) i korpsavtalen vil få store konsekvenser både for kulturskolen 
(lærere) og kor /korps, og kulturlivet i Ås. 
 
Hilde Kristin E. Marås (H) 
Etterlyste prinsipper for innsparingsforslag. Ellers gav hun uttrykk for at det var viktig å 
innrette kuttene slik at de i minst mulig grad berørte brukerne av kommunale tjenester, dvs. at 
kuttene burde komme i rene administrative stillinger/tjenester. 
Hun etterlyste innsparingsforslag hvor endring / omlegging av rutiner ville bety innsparinger, 
samt investeringer som kunne gi innsparinger i arbeidsprosesser. 

• Forebygging er bra, vanskelig å ta bort. 
• Tiltak/tilbud som i liten grad blir bruk, kan (vel) tas bort. 
• De ”eksklusive” tiltakene på kulturskolen, jfr. pkt. 10 under kulturskolen (notatet), - 

finnes de ? 
• Vurdere salg av eksklusive tjenester (kulturskolen), forutsatt at en hadde kapasitet. 
• Fritidsklubbene var vanskelig å røre. Hun savnet oppdaterte tall på bruken av 

ungdomshusene.  
• Se på åpningstiden ved biblioteket, - for eksempel senere åpningstid (for eksempel kl. 

14.00). Dette var selvsagt avhengig av antall brukere på formiddagen. (Tall på dette ?) 
• Ser Åsgård skole + tomten som et inntektspotensiale. Bygge en helt ny skole i Ås 

sentralområde (Utover Åsgårds inntaksområde i dag)? 
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Liv Korslund (Sp) 
Forebyggende arbeid skjermes fra kutt 
Kulturskolen skjermes 
Alle endringer/reduksjoner skal konsekvensutredes. 
 
Jon-Geir Dittmann (KrF) 
Bra at det er forslag som kan styrke inntektssiden, jfr. forslag under kulturskolen. 
Kommer ikke utenom å gjøre strukturendringer for å komme i havn med innsparingskravet, jfr. 
skolestruktur. 
 
Saroj Pal (SV) 
Vi må øke inntektene,- kan ikke være med på vedtak som raserer tilbudene. 
Vurdere eiendomsskatt. 
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Utv.sak nr. 7/07  
OMGJØRING AV PLASSER I SAGALUND OG RUSTADSKOGEN BARNEHAGER 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.02.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.02.2007: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur gir Oppvekst- og kultursjefen fullmakt til å omgjøre store 
plasser til små plasser i Rustadskogen og Sagalund barnehage med virkning fra 1.august. 
2007.  
 
 

Side 5 av 8 



 Vedlegg 
 
 

INNSPARINGSFORSLAG I  OPPVEKST- OG KULTURETATEN 
 
Oppvekst- og kulturetaten har startet arbeidet med å finne muligheter for å øke inntektene og 
finn mulige innsparingspotensialer.  
 
Det er vedtatt i kommunestyret at skolene skal ned 5 lærerstillinger fra høsten 2007, 
tilsvarende 2,3 mill på årsbasis. Fra 2008 skal oppvekst- og kulturetaten i tillegg ned kr 6 mill 
på årsbasis.  
 
Arbeidet startet den 25.01 hvor lederne i oppvekst- og kulturetaten hadde ½ dags seminar hvor 
mulige innsparinger og inntekter ble lagt fram i en brainstormingsprosess. Nedenstående 
forslag var det som kom fram. De er notert i prioritert rekkefølge under hver overskrift. 
Prioriteringen er gjort av lederne innenfor hvert fagområde.  
 
Oppvekst- og kultursjefen ønsker at HOK diskuterer disse forslagene og si hvilke vi bør utrede 
videre, hvilke som oppfattes som uaktuelle og evt. komme med nye forslag.  Alle ansatte i 
oppvekst- og kulturetaten har i februar anledning til å komme med forslag til 
innsparing/inntekts muligheter, så flere forslag kan dukke opp.   
 
I løpet av mars vil forslagene som vi skal gå videre med, konsekvensvurderes.  
 
 PPS 

1. Kutte ½ veilederstilling 
 

KULTURSKOLEN 
1. Øke inntektene ved å drive kurs og bandundervisning  
2. Kan den nye kulturskolen brukes på dagtid – utleie inntekter eller sambruk 
3. Differensiert elevbetaling – drive mer gruppeundervisning (piano/gitar) 
4. Vikarstopp – inntil 3 ganger på semester 
5. Kulturskolen – se på korpsavtalen og koravtalen. Dyr avtale som er av de beste i 

landet. Det betyr at dirigenten må ut 
6. Korpsdirigent – deler kostnaden 50/50 mellom korpsene og kommunen 
7. Kutte i kommunal støtte til frivillige organisasjoner som har lavere kontingent enn 

kulturskolens satser 
8. 30% stillingskutt på kulturskolen – kutte i Den kulturelle skolesekken 
9. Interkommunal kulturskole – interkommunalt samarbeid 
10. Vurdere kritisk tilbudet til kulturskolen. Ta bort de eksklusive tilbudene.  

 
 

FRITIDSKLUBBEN 
1. Redusere åpningstidene i ungdomsklubbene (ettermiddagsåpent – kr 100.000) 
2. Redusere åpningstiden til RUDOLF (- hver 3. fredag) 
3. Legg ned Rudolf 
4. Legg ned mediaverkstedet 
5. Legg ned ungdomsklubber. Ansett miljøarbeider. 
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BIBLIOTEKET 
1. Porto; bruk e-post + SMS i størst mulig grad 
2. Inntjening: Purring og erstatning 
3. Samlokalisere lokalhistorisk arkiv og biblioteket 
4. Kursvirksomhet – salg til eksterne 
5. Kutte 107% stilling på Nordby (- 2 dager åpent i Ås og 11/2 dag åpent i Nordby9 
6. Legge ned biblioteket på Nordby 

 
BARNEHAGER 
1. Se på samlet adm. ressurs i barnehagene 
2. Spare inn en styrerstilling. Slå sammen Sagalund og Rustadskogen bhg.  
3. Endre barnehagestrukturen – ha større bhg. Legge ned små bhg.  
4. Samkjøring av barnehager til jul og påske 
5. Se på bemanningsnormen i bhg. Særlig de eldste barnehagene. Flere barn per voksen i 

bhg.  
6. Øke minstesatsen i bhg.  
7. Flat sats (= makssats for alle) på bhg. plassene 
8. Legge ned togrenda og Sagalund bhg. Bygge ut Frydenhaug. Bruke Togrenda og 

Sagalund itl Åpen bhg. og ”bufferbhg” slik at alle får plass med en gang.  
9. Ikke bygge ut Frydenhaug bhg. Bruke andre lokaler, f.eks Brønnerud skole 
 
SKOLE 
1. Selge Åsgård skole, flytte elevene til Brønnerud og Rustad. Noen Rustad elever til 

Kroer 
2. Endre skolestruktur – ta bort mindre skoler 
3. Reforhandle skoleskysse 
4. Kutte Nordisk skoleuke 
5. Kutte leirskole 
6. Senke lærertettheten  
7. Økte inntekter til SFO ved å gi et godt tilbud til 4. trinn 
8. Gjennomgang av kjøp av plasser i andre kommuner 
9. Trekke ut større andel av refusjonspenger 
10. Kommunalt tilskudd til SFO fjernes 
11. Skolens timer i kulturskolen tas ut 
12. Administrativ ressurs på skolene vurderes – områderektor? 

 
Andre innsparingstiltak 

STRAKS TILTAK 
• Senke natt-temp i alle bygg 
• ENØK – tidsstyring lys 
• Foreta en enøk gjennomgang på alle kommunale bygg 
• Energiøkonomisering – følere som regulerer 
• Ny vurdering av tid brukt i forhold til renhold 
• Utleiesatser for kommunale bygg økes for voksen 
• Legge ned svømmehallen i Ås helt eller delvis 
• Øke satsene i svømmehallen 
• Høyere utleiepris til private leietakere (inkl. studieorganisasjoner) 
• Egneandel varmtvannstilbud til funksjonshemmede økes med kr 19.000 
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ØKT TVERRFAGLIG SAMARBEID 
• Kjøregodtgjørelse ved bringing og henting av post – dyrt og ineffektivt 
• Redusere kommunalt tilskudd til for eksempel omsorgslønn (ligge på ”vestby-nivå” 
• Knus Umulig – må settes i arbeid i stedet for å bruke ansatte 

 
STILLINGER 

• Ansettelsesstopp, vikarstopp 
• Printerstopp – spar papir 
• Vurdere konsulentstillingene i OK-etaten 

 
DIVERSE 

• Ut med julebord og julegaver 
• Kutte kulturstipend 
• Dyster Eldor og kommunale tomteareal i sentrum utvikles og selges 

 
INVESTERINGER, SAMARBEID TEKNISK ETAT 

• Fjernvarme 
• Interkommunal svømmehall 

 
ANNET 

• Vi har en ung befolkning. Det er naturlig å bruke mer enn gjennomsnittet på OK-etaten 
• Nullvekst- er lik 5-6% reduksjon i tilbudet i løpet av 4 år. Foreslår status quo.  
• Gi blaffen i alarmene til millioner som ikke virker.  

 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst og kultursjef 
02.02.2007 
 
  
 

Side 8 av 8 


