
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2271-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 27.09.2012 

 
Fra HOK-sak: 18/12  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 23/12 Til kl.: 21.45 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulenter Vigdis Bangen, Helen 
Ohnstad og Arne Hågensen. 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 01.10.2012 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
18/12 12/1412 145 &14  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 
19/12 12/1407 153  
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 
20/12 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 
21/12 11/4077 030 A02 &21  
ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 
INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 
22/12 10/1680 N06  
ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
23/12 12/1844 033  
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013  
 
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 

 

 Korps- og koravtalen 
Det fremmes en sak med opplysninger fra begge sider, venteliste og effekt av 
kostnadsøkninger i fjor. 
 

 Sosialpedagog og PPS 
Det legges fram evaluering av stillinger og vurdering rundt dette i 
hovedutvalgsmøte 08.11. 

 

DRØFTINGSSAK 

 

 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 
Saken ble drøftet. 
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HOK-sak 18/12  

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud. 
 

Votering: 
H’s forslag ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1SV). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud. 
 
 
  

HOK-sak 19/12  

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Vedtaket gjelder budsjettjustering under oppvekst og kultur. 
 

Votering: 
V’s forslag og rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Vedtaket gjelder budsjettjustering under oppvekst og kultur. 
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HOK-sak 20/12  

BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 

Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2012-2016» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 

 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området 
 
5. Rustadskogen barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 

plasser. Dette gjøres når befolkningsprognosene viser at det er behov for nye 
plasser i Sentralområdet. 

 

6. Sagalund barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 plasser 
dersom man får få kjøpt tilleggstomt av grunneier. Dette gjøres når 
befolkningsprognosen viser at det er behov for nye plasser i Sentralområdet. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av nye 
barnehager i Ås. 
 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 Muligheten for å etablere en naturbarnehage på Breivoll gård utredes. 

 Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 
og fremover. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:  

 Første avsnitt: Barnehagebehovsplanen anses som en grundig beskrivelse og 
karlegging av framtidige barnehagebehov i Ås kommune. 

 Pkt. 5: Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i 
ett noe lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering 
er mest lønnsomt. 
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Følgende fellesforslag fra Ap, H og V ble fremmet i tillegg til rådmannens innstilling: 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 
 

Votering: 
Sp’s forslag til første avsnitt ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling første avsnitt. 
Rådmannens innstilling pkt. 1-4 ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag til pkt. 5 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
Ap, H og V’s fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (2A, 1V). 
Ap’s forslag pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble vedtatt 6-3 (2A, 1SV). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Barnehagebehovsplanen anses som en grundig beskrivelse og karlegging av 
framtidige barnehagebehov i Ås kommune. 
 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området 
 

5. Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i ett noe 
lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering er mest 
lønnsomt. 
 

6. Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av 
nye barnehager i Ås. 

 
Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 og 
fremover. 
 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 
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HOK-sak 21/12  

ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 

INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 

Rådmannens innstilling:  
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år, og legger frem 
evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble vedtatt 6-3 (3H). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 
Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år, og legger frem 
evalueringen til hovedutvalg for oppvekst 
 
 
  

HOK-sak 22/12  

ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Punkt 5 i retningslinjene for skoleskyss i Ås kommune gjeldende fra 09.03.2011, med 
endringer i HOK 04.05.2011, endres til: Skoleveien skal beregnes som avstand 
mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen. Hvis eleven benytter flere 
inngangsdører på skolen, skal den som ligger lengst unna hjemmet legges til grunn. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Odd Vangen (Sp) fremmet endringsforslag om at siste setning i oppvekst- og 
kultursjefens innstilling sløyfes. 

 

Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling med Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 27.09.2012: 
Punkt 5 i retningslinjene for skoleskyss i Ås kommune gjeldende fra 09.03.2011, med 
endringer i HOK 04.05.2011, endres til: Skoleveien skal beregnes som avstand 
mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen. 
 
 
  

HOK-sak 23/12  

MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013  
 

Utvalgsleders innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Votering: Utvalgsleders innstilling ble vedtatt 8-1 (1Ap). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 27.09.2012: 
Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 vedtas. 
 

Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

7 Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

11 Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

16 Torsdag 18. april Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

20 Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

24 Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Torsdag 22. august Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

39 Torsdag 26. september Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

45 Torsdag 7. november Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 
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