
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst  Eldresenteret, Ås rådhus 14.10.2009 
og kultur   
 
FRA SAKSNR:  17/09 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 22/09 TIL KL: 22.30 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP:   Veronica Haslie Green 
H:       Beathe Lille 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Kerstin Skar, Kjell Westengen, Bonsak Hammeraas 
SV:   Saroj Pal 
H:     Hilde Kristin Marås – leder  
FrP:  Odd Rønningen  
V:     Kjell Ivar Brynildsen – nestleder,  
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP: Lise Berentsen 
H:    Jan Ove Rikheim 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst – og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Arne Hågensen, fagkonsulent, 
Tove Heen, fagkonsulent Vigdis Bangen, leder for ungdomshusene Ken-Børre, rektor 
v/ voksenopplæring og flyktningtjenesten Gøril Steen 
 
Diverse merknader:  

� Rektor v/ voksenopplæring og flyktningtjenesten Gøril Steen presenterte 
rapporten ”Kartlegging av innvandreres kulturarenaer i Follo” sammen med 
prosjektleder Nora Ingdal fra Nordic Consulting Group. 

� Oppvekt- og kutlursjef Ellen Benestad orienterte om resultatene som ligger i 
www.skoleporten.no 

 
 
Godkjent 16.10.2009 av leder Hilde Kristin Marås (H) og nestleder Kjell Ivar 
Brynildsen (V). 
 
Underskrifter                        

 

__________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
17/09 09/2684  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009  
 
18/09 09/2676  
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG-NAVN  
 
19/09 09/2448  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 
20/09 09/2689  
SKOLETURER I UNGDOMSSKOLEN  
 
21/08 08/785  
UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - RAPPORT  
 
22/09 09/297  
PROSJEKTPLAN - UNGDOMSPOLITIKK  
 
 
REFERATSAKER TIL HOK 14.10.09: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
 
EVENTUELT: 
Oppvekst og kultursjefen bes om på neste møte å orientere Hovedutvalget om hvilke 
system og hvordan administrasjonen holder oversikt over de politiske vedtak som 
fattes, hvordan de følges opp og hvordan de kvitters ut eller avsluttes.  
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Utv.sak nr. 17/09  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
2. tertialrapport 2009 tas til orientering 
 
  
Utv.sak nr. 18/09  
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG-NAVN  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Ny barnehage på Solberg, får navnet ”NYBORG BARNEHAGE.” 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Oppvekst- og kultursjefen trakk sin innstilling.  
 
Saroj Pal(SV) fremmet følgende forslag: 
Ny barnehage på Solberg, får navnet ”SOLBERGTUNET BARNEHAGE” 
 
Votering: SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
Ny barnehage på Solberg, får navnet ”SOLBERGTUNET BARNEHAGE” 
 
  
Utv.sak nr. 19/09  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternativt forslag til oppvekst- og 
kultursjefens innstilling pkt. 2: 
Med hjemmel i barnehagelov 17.6.2005 § 7 fjerde ledd endres vedtekter for 
kommunale barnehager i henhold til vedlegg 1 som følgende endringer i §10 
Oppholdsbetaling: 
Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun den 
enes inntekt.  Dersom den andre har hovedomsorg for barnet, dvs. den som barnet 
bor hos i følge folkeregisteret, blir samboende eller gift på nytt gjelder samme regel 
som for utbetaling av barnetrygd. 
 
 



Side 4 av 6 

Saroj Pal (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
”Ved tildeling av barnehageplasser skal det tilstrebes å gjøre transport av barn med 
bil unødvendig”. 
 
Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag ble nedstemt 7-2(H) 
SV’s forslag ble nedstemt 8-1(SV) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
1. Vedtekter for kommunale barnehager vedtatt av kommunestyrer 1.12.2004, sak 

100/04 med senere endringer oppheves pr.1.1.2010. 
2. Med hjemmel i barnehagelov 17.6.2005 § 7 fjerde ledd endres vedtekter for 

kommunale barnehager i henhold til vedlegg 1. 
 
  
Utv.sak nr. 20/09  
SKOLETURER I UNGDOMSSKOLEN  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
• Skolene i Ås kommune arrangerer ikke skoleturer med Hvite Busser eller 

tilsvarende  
• Evt. turer med Hvite Busser eller tilsvarende må arrangeres av foreldrene i privat 

regi i skolens ferier.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen hvor rådmannen bes om å utarbeide en ny 
sak som handler om følgende: 
Utarbeidelse av generelle retningslinjer for skoleturer. 
Retningslinjene skal også omhandle reaksjoner ved avvik av retningslinjene. 
 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen hvor rådmannen bes om å utarbeide en ny 
sak som handler om følgende: 
Utarbeidelse av generelle retningslinjer for skoleturer. 
Retningslinjene skal også omhandle reaksjoner ved avvik av retningslinjene. 
 
  
Utv.sak nr. 21/08  
UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - RAPPORT  
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Rapporten om utsmykkingsprosjektet på Moer tas til etterretning. 
2. Det avsettes kr. 50 000.- av restbevilgning til prosjektet til bruk for registrering av 

øvrige kunstverk og utsmykninger i Ås kommunes eie. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 
Rapporten om utsmykkingsprosjekt på Moer sykehjem tas til etterretning. 
Administrasjonen bes om å utarbeide en egen sak for registrering av kunst i Ås 
kommune. Saken skal inneholde ansvar for registrering, økonomi fordelt på 
aktiviteter, fremdriftsplan og forvaltningsplan med ansvar for oppfølging.   
 
Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt. 2 ble nedstemt. 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
1. Rapporten om utsmykkingsprosjektet på Moer tas til etterretning. 
2. Administrasjonen bes om å utarbeide en egen sak for registrering av kunst i Ås 

kommune. Saken skal inneholde ansvar for registrering, økonomi fordelt på 
aktiviteter, fremdriftsplan og forvaltningsplan med ansvar for oppfølging.   

 
  
Utv.sak nr. 22/09  
PROSJEKTPLAN - UNGDOMSPOLITIKK  
 
Rådmannens innstilling: 
Det vises til vedlagte rapport: ”Utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 
24.06.09.Rådmannen anbefaler at tiltakene som er beskrevet i saksframstillingens 
punkt. 1-5 følges opp. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur får ansvaret for oppfølging 
av tiltakene. Oppfølgingen skjer gjennom kommunens ordinære rapporteringsrutiner.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.10.2009: 
Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 
1. Rapporten ”utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 24.06.09, tas til 

orientering.  
2. Ut fra rapportens innhold konkluderer rådmannen med at ungdomsklubber er det 

beste fritidstilbudet til ungdom i Ås og at det ikke startes andre målrettede tiltak 
som skal erstatte ungdomsklubbene. 

3. Rådmannen bes om å legge frem en sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur 
med behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 
09.12.09 som skal omfatte følgende: 

a) Forslag til ny organisering av personalet i ungdomsklubbene med 
kostnadsoverslag, 

b) Forslag til styresammensetning i ungdomsklubbene med vedtekter for styret. 
c) Forslag til konkrete tiltak med målbare målsetninger for å bedre 

ungdomsklubbenes rennome og rekruttere til at flere bruker klubbene. De ulike 
tiltakene skal kostnadsberegnes. 

d) Utarbeide forslag til hvordan ungdomsklubbene kan øke sitt inntektspotensiale 
med økonomisk  beregning.  

e) Overslag over ”nødvendige” investeringer  
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Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.10.2009: 
1. Rapporten ”utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 24.06.09, tas til 

orientering.  
2. Ut fra rapportens innhold konkluderer rådmannen med at ungdomsklubber er det 

beste fritidstilbudet til ungdom i Ås og at det ikke startes andre målrettede tiltak 
som skal erstatte ungdomsklubbene. 

3. Rådmannen bes om å legge frem en sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur 
med behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 
09.12.09 som skal omfatte følgende: 

a) Forslag til ny organisering av personalet i ungdomsklubbene med 
kostnadsoverslag, 

b) Forslag til styresammensetning i ungdomsklubbene med vedtekter for styret. 
c) Forslag til konkrete tiltak med målbare målsetninger for å bedre 

ungdomsklubbenes rennome og rekruttere til at flere bruker klubbene. De ulike 
tiltakene skal kostnadsberegnes. 

d) Utarbeide forslag til hvordan ungdomsklubbene kan øke sitt inntektspotensiale 
med økonomisk beregning.  

e) Overslag over ”nødvendige” investeringer  
 
 
 
  
 


