
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1061-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 09.05.2012 

 
Fra ADM-sak: 7/12  Fra kl.: 16.30 
Til ADM-sak: 10/12 Til kl.: 18.10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
NSF:  Bente C. Kristiansen 
UDF  Roald Westre 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 

 

Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes, Anne Odenmarck 
Sp:  Odd Rønningen 
SV:  Saroj Pal   
H:   Gro Haug, Egil Ørbeck  
   

Møtende varamedlemmer:  
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF: Astrid Svingen  
FF: Anne Mari Hojem Borge  
UDF Audun Johannessen  
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 

 

Fra administrasjonen møtte:  
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes 
og helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt.  
 

Diverse merknader:  
Tilleggssak om Ås kulturhus,  ADM-sak 10/12, ble sendt i posten og på e-post 
04.05.2012 til medlemmer og innkalte vara. 
 
Informasjon fra rådmannen ble gitt til slutt i møtet. 
 

 
Godkjent 11.05.2012 av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ADM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
7/12 12/821 145 &14  
ÅRSMELDING 2011  
 
8/12 12/59 A20 &30  
SKOLEBEHOVSPLAN – FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  
 
9/12 12/187 417 A56  
LÆRLINGEINNTAK I ÅS KOMMUNE  
 
10/12 11/3036 202 D12  
ÅS KULTURHUS – AKTIVITET OG ORGANISERING  
 
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 09.05.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 09.05.2012 
 
1. Rådmannen orienterte om at det er brudd i tarifforhandlingene. 

2. Arbeidsgiverpolitikk.  
Rådmann og organisasjons- og personalsjefen orienterte om drøftinger som har 
vært holdt med enhetslederne og hovedtrekkene i deres tilbakemeldinger om 
arbeidsgiverstrategien.  
Rådmann har kontakt med ks-konsulent i forhold til bistand underveis i prosessen. 
Arbeidsgiverpolitikk settes opp som drøftingstema på et senere møte. 
 

3. Medarbeiderundersøkelsen 2012: Det vil bli gitt orientering til AMU og 
administrasjonsutvalget i juni. 
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ADM-sak 7/12  

ÅRSMELDING 2011  
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 09.05.2012: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen snarest mulig, 
trine.christensen@as.kommune.no. 
Svar sendes på e-post til alle snarest mulig og legges i saksmappen.   
Dette gjelder også de tillitsvalgte. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.05.2012: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 
 
 
  

ADM-sak 8/12  

SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.04.2012: 
1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

 
2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 
  
3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 

skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

 
4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 

videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 
 
5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 

utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 
 
6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 
 
7. Aktivitetsbygget totalrenoveres, i tillegg utredes videre nybygg med en 

klasserekke på Rustad skole, med utgangspunkt i skolebehovsplanens 
strukturalternativ 0b. 

 
8. Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 

utredes videre. 
 
9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 

 

 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Administrasjonsutvalgets behandling 09.05.2012: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 1 – 6: Som innstillingen 
Punkt 7: Totalrenovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad 
skole utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b 
(som rådmannens innstilling) 
Punkt 8: Planlegging og nybygg av paviljong 2 på Åsgård skole utredes innen utløpet 
av 2013. 
Punkt 9. Som innstillingen 
Punkt 10: Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og 
Rustad utredes innen sommeren 2013 (som rådmannens punkt 10) 
 
Saroj Pal (SV) fremmet forslag om at paviljong 3 tilføyes Ap’s forslag punkt 8. 

 

Votering:  
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Ap’s forslag med SV’s tillegg ble tiltrådt 7-2 (H). 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.05.2012: 
1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

 
2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 
  
3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 

skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

 
4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 

videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 
 
5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 

utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 
 
6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

 
7. Total renovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad skole 

utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. 
 

8. Planlegging og nybygg av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utredes innen utløpet 
av 2013. 

 
9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 
 
10. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad 

skole hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen sommeren 
2013. 
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ADM-sak 9/12  

LÆRLINGEINNTAK I ÅS KOMMUNE  
 

Rådmannens innstilling: 
1. 2 nye lærlingeplasser i 2-årig læreløp iverksettes fra høst 2012. Lærlingbudsjettet, 

ansvar 1505, tilføres kr 80.000 i 2012 ved overføring fra tilleggsbevilgnings-
kontoen. Kostnadene for de kommende år innarbeides i neste års i HP/budsjett. 
 

2. Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig HP/budsjett-behandling i 
kommunestyret og er styrende for inntaket. 
 
Forutsetning for økning av antallet er avhengig av enhetenes mulighet til å stille 
læreplasser til disposisjon og dekke fagkravene i læreløpet.  
 

3. Lærlinger prioriteres ut fra kvalifikasjoner. Der lærlingekandidater står 
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kandidater bosatt i Ås kommune. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 09.05.2012: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
Punkt 1: Som innstillingen 
Punkt 2: Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig HP/budsjett-
behandling i kommunestyret og er styrende for inntaket. 
Punkt 3: Som innstillingen 
Punkt 4: Ås kommune skal øke lærlingeinntaket i årene fremover slik at kommunen 
når målsettingen fra overordnede myndigheter om en lærling per 1000 innbyggere 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om følgende tillegg til Ap’s forslag: 
«innen 2015» tilføyes i punkt 4. 
Nytt punkt 5: Antall lærlinger totalt rapporteres i tertialrapporten. 
 

Votering:  Ap’s forslag med H’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.05.2012: 
1. 2 nye lærlingeplasser i 2-årig læreløp iverksettes fra høst 2012. Lærlingbudsjettet, 

ansvar 1505, tilføres kr 80.000 i 2012 ved overføring fra tilleggsbevilgnings-
kontoen. Kostnadene for de kommende år innarbeides i neste års i HP/budsjett. 
 

2. Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig HP/budsjett-behandling i 
kommunestyret og er styrende for inntaket. 

 
3. Lærlinger prioriteres ut fra kvalifikasjoner. Der lærlingekandidater står 

kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kandidater bosatt i Ås kommune. 
 
4. Ås kommune skal øke lærlingeinntaket i årene fremover slik at kommunen når 

målsettingen fra overordnede myndigheter om en lærling per 1000 innbyggere 
innen 2015. 

 
5. Antall lærlinger totalt rapporteres i tertialrapporten. 
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ADM-sak 10/12  

ÅS KULTURHUS - AKTIVITET OG ORGANISERING  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det etableres et 3-årig utviklingsprosjekt der kommunen drifter Ås kulturhus.  
2. Det foretas en evaluering ved prosjektperiodens slutt for å vurdere hvorvidt driften 

av kulturhuset skal legges ut på anbud. 
3. Det opprettes  

 en 100% prosjektstilling som prosjektleder og driftsansvarlig kino for 3 år, og  

 en 100% fast stilling som teknisk personale.  
Kostnadene dekkes innenfor de 2,5 millioner som er avsatt til drift av kulturhuset. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 09.05.2012: 
Saken ble satt på sakskartet som tilleggssak og sendt i post og e-post 04.05.2012.  

 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag om alternativ til rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune drifter selv kinosal og vestibyle i kulturhuset. 
2. Det opprettes en x % stilling som driftsansvarlig for kinosal og vestibyle.  

Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

3. Det opprettes en 100 % stilling som teknisk personale for drift av hele kulturhuset.  
Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

4. Etter to år evalueres om kino fortsatt skal være en del av kulturtilbudet i Ås. 
5. Kostnadene dekkes av allerede avsatte midler til drift av kulturhuset. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om følgende tillegg til Ap’s forslag: 
6. Kostnader for drift av kinosal og vestibyle synliggjøres som egne ansvarsområder 

i kommunens budsjett og regnskap. 
7. Alle stillingsbeskrivelsene for kulturhusansatte ses i sammenheng og fremlegges 

før behandling i kommunestyret. 
 

Votering: Ap’s forslag og H’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.05.2012: 
1. Ås kommune drifter selv kinosal og vestibyle i kulturhuset. 
2. Det opprettes en x % stilling som driftsansvarlig for kinosal og vestibyle.  

Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

3. Det opprettes en 100 % stilling som teknisk personale for drift av hele kulturhuset.  
Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

4. Etter to år evalueres om kino fortsatt skal være en del av kulturtilbudet i Ås. 
5. Kostnadene dekkes av allerede avsatte midler til drift av kulturhuset. 
6. Kostnader for drift av kinosal og vestibyle synliggjøres som egne ansvarsområder 

i kommunens budsjett og regnskap. 
7. Alle stillingsbeskrivelsene for kulturhusansatte ses i sammenheng og fremlegges 

før behandling i kommunestyret. 


