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Saksliste:  
 
• ORIENTERINGSSAK:  

SENIORPOLITIKKUNDERSØKELSEN VÅREN 2009 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) v/forsker Kristin Reichborn-Kjennerud orienterer 
om seniorpolitikkundersøkelsen våren 2009. 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og arbeidstakerinvitasjonene inviteres også til å delta. 

 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 

o Status i Kvalitetskommuneprogrammet, kort orientering v/Ellen Grepperud 
 
Utv.sak nr. 10/09 09/2266  
STIPEND FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING 
- ANNEN PEDAGOGISK UTDANNING   
 
Utv.sak nr. 11/09 08/1861 Saken behandles for lukkede dører,  

SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON  jf. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
 
Ås, 19.08.2009 
 
 
 
Johan Alnes 
Leder  

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til  
Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: 
vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar 
ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis) 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 27.08.2009     
 
Oppfølging av ADM-sak 7/09 pkt. 7 Revidering av permisjonsreglement: 
Prosessen legges frem for administrasjonsutvalget som referatsak 27.08.2009. 
1. Prosess for permisjoner   http://intranett.as.kommune.no/permisjoner.137499.no.html 
 
 
Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund: 
2. A-rundskriv nr. 1/2009  ASA 4303 – Avtale om driftstilskudd og takster for 

 fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med 
 kommunene 

 
3. A-rundskriv nr. 2/2009  ASA 4301 Avtale mellom KS/staten ved Helse- og 

 omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene 
 på den ene siden og Den norske legeforening på den 
 andre siden om økonomiske vilkår for allmennleger med 
 kommunal fastlegeavtale og legespesialister med 
 avtalepraksis. 

 
4. B-rundskriv nr. 8/2009  Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2009 – Regulering 2. avtaleår – 

 verksetting og kommentarer fra KS 
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Utv.sak nr 10/09 
STIPEND FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING  
- ANNEN PEDAGOGISK UTDANNING  
 
 

Saksbehandler: Vigdis Bangen Arkivnr: A10  Saknr.:  09/2266 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Administrasjonsutvalget 10/09 27.08.2009 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det gis stipend til ansatte i kommunale og ikke kommunale barnehager med annen 
pedagogisk utdanning på høgskolenivå som tar videreutdanning i barnehagepedagogikk, slik 
at deres utdanning blir likeverdig som førskolelærerutdanning.  
Kriterier for tildeling av stipend for førskolelærerutdanning opprettholdes uendret. 
 
Rådmannen i Ås, 19.8.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Administrasjonsutvalget 24.4.08 
Formannskapet 7.5.2008 
Kommunestyret 7.5.2008 
Administrasjonsutvalget 29.5.2008 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Administrasjonsutvalget  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger ved saksmappen: 
K-sak 23/08 Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning 
ADM- sak 12/08 Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning  
                           – Kriterier for tildeling 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Vigdis Bangen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Kommunestyret fattet følgende i k- sak 23/08; 

Det settes av kr. 500.000 pr. år i stipend til barnehageassistenter i kommunale 
barnehager som tar førskolelærerutdanning på deltid. 
Det lages kriterier for tildeling av stipendet til neste møte i administrasjonsutvalget. 

 
Den ressursmessige tildeling til private barnehager må vurderes ved budsjett revisjon 
også med hensyn til muligheter for tilsvarende endringer i private barnehager 

 
Kommunestyrets fattet følgende i budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012; 

Rammen for stipend til førskolelærerutdanning for barnehageassistenter økte med  
kr. 200.000. Også barnehageassistenter i private barnehager fikk anledning til å søke 
om stipend til førskolelærerutdanning. 

 
Bakgrunnen for å opprette stipendordningen er stor mangel på førskolelærere i  
Ås kommune og i landet for øvrig. Målgruppen for rekrutteringen til deltidsutdanning er 
barnehageassistenter og barne- og ungdomsarbeidere. 
 
Stipendet deles ut etter følgende kriterier: 
 

� Det gis maksimalt kr 50.000 i stipend per student per skoleår og i inntil 4 år. Stipend 
tildeles for 1 år av gangen. 

� Det må sendes ny søknad for hvert år.  
� Dokumentasjon på at eksamen er bestått må leveres innen 01.08.10 
� For å unngå en evt. tilbakebetaling av stipendet ved utsatt eksamen eller ikke bestått 

eksamen, må det sendes skriftlig søknad med begrunnelse til oppvekst- og 
kultursjefen I Ås via styrer.  

 
Hvem kan søke: 

� Søkere må ha vært ansatt i en kommunal eller privat barnehage i Ås i minimum ett år 
for å komme i betraktning. Ved studiestart må søkeren være i en fast stilling i en 
kommunal eller privat barnehage i Ås.  

� Søkere må jobbe i gjennomsnitt minimum 50 % i en kommunal eller privat barnehage 
i Ås gjennom hele studietiden med unntak av praksisperioder og evt. i perioder med 
fulltidstudium. 

 
Utbetaling 

� Stipendet utbetales hvert halvår til den ansattes bank eller post konto.  
� Stipendet er skattbart og vil bli oppgitt til skattemyndigheten som personinntekt. 

 
Bindingstid 

� Søkeren må binde seg til å arbeide i 2 år etter eksamen som pedagogisk leder i en av 
kommunens kommunale eller private barnehager.  

 
Avbrytelse av studiet 

� Hvis studiet avbrytes uten dokumentert sykdomsårsak, må søkeren betale tilbake 
100% av hva vedkommende  har fått i stipend.  
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Overholdelse av bindingstiden 

� Ved avbrytelse av bindingstiden før det er gått 1 år etter fullført studium, må 50% av 
hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

� Ved avbrytelse av bindingstiden når det er gått meir enn 1 år, men mindre enn 2 år 
etter fullført studium, må 25% av hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

 
Det er i midlertidig en annen gruppe som også er svært aktuell å rekruttere til 
førskolelæreryrket. Barnehagelovens § 18 Barnehagens øvrige personale sier at 
pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærere, men at likeverdig med 
førskolelærer utdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå 
(barnevernspedagoger, lærere og fagarbeidere) med videreutdanning i 
barnehagepedagogikk.  
 
Barnehagene i Ås har flere barnevernspedagoger og lærere i stillinger som pedagogiske 
ledere. Alle disse har midlertidig dispensasjon fra kravet som førskolelærer. For å kunne 
fortsette i jobben som pedagogisk leder må de ta videreutdanning i barnehagepedagogikk for 
at deres utdanning skal bli likeverdig som førskolelærerutdanning. 
Utdannelsen tar til sammen to år, det meste av undervisningen er nettbasert slik at det er 
mulig å jobbe 80-90 % i barnehage i tillegg til å ta videreutdanning.  
Reduksjon av stilling på 10 % samt semesteravgift og bøker utgjør ca. 50.000,- pr år.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
For å utdanne flere pedagogisk ledere til kommunens barnehager samt å beholde de med 
annen treårig høyskoleutdanning som tar videreutdanningen i barnehagepedagogikk i noen 
år framover, kan en ordning der også de kan søke stipend til virke positivt. 
Kriteriene for tildeling av stipend opprettholdes. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart etter vedtaksdato 
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