
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/620-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 

 
Fra HOK-sak: 11/13  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 14/13 Til kl.: 21.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
V: Olav Østerås 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen  
H: Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Eirik Nordhagen 
H: Arne Solheim Kaldahl* 
V: Nina Ramberg 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent barnehage Vigdis Bangen, 
fagkonsulent skole Helen Ohnstad, rektor ved voksenopplæringen Anne-Karin 
Gusrud Bjerke og biblioteksjef Marianne Selvik. 
 

Diverse merknader:  
Nestleder Laila P. Nordsveen fungerte som leder i møtet. Hilde Kristin Marås ble 
oppnevnt til å godkjenne protokollen sammen med fung. leder. 

*Var tilstede under behandling i HOK-saker 11-13/13, og meldte forfall i møtet i siste 
sak. 

Notat “Grunnlovsjubiléet 2014 – Falsenspillet“ ble sendt til hovedutvalget 11.03.2013, 
hvor saken presenteres, og det bes om signaler om hvordan en skal håndtere saken 
videre. Hovedutvalget ber om at dette legges frem som en ordinær sak til behandling. 

HOK-sak 12/13 og 13/13 ble mindretallsanket til kommunestyret. 

 

Godkjent 14./25.03.2013 av fung. leder Laila P. Nordsveen og Hilde Kristin Marås. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
11/13 13/498 C60  
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET  
 
12/13 13/296 A10 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 
13/13 13/266 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
 
14/13 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLANEN  
- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013  
 
 
 

 
 

Drøftingssak 

SKOLEKRETSKRETSGRENSER I ÅS SENTRUMSOMRÅDET 
 
Anne-Karin Gusrud Bjerke holdt en presentasjon av barnetettheten i Ås.  
Presentasjon er tilgjengelig på Internett, 
http://ask.maps.arcgis.com/explorer/?present=920902b345b8409788ab6b3362f45826. 

 
Oversikter over nåværende og forventet elevtall basert på barn som har 
bostedsadresse i grunnkretsen ble lagt frem og informert om i møtet. 
 

Hovedutvalgets behandling 14.03.2013: 
Drøftingssaken utsettes til neste møte 18.04.2013. Hovedutvalget ønsker i å sette 
seg dypere inn i aktuelle planer før drøftingen tas opp. 
 

 Kommuneplan 2011-2023, arealdel 
http://www.as.kommune.no/oppdatert-kommuneplan-for-2011-2023.5119231-152361.html  

 Skolebehovsplanen, herunder prognoser 
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html  

 
Administrasjonen melder tilbake til hovedutvalget om det er eventuelt andre planer 
som bør sees på i forbindelse med saken. 
 
 
 

 

http://ask.maps.arcgis.com/explorer/?present=920902b345b8409788ab6b3362f45826
http://www.as.kommune.no/oppdatert-kommuneplan-for-2011-2023.5119231-152361.html
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html
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HOK-sak 11/13  

FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret. 
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for 

2013 vil være kr 230.000. 
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13. 

Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være  
kr 600.000. 

4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og 
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.  

5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De 
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til 
investeringsmidler.  

6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Fung. leder orienterte om formannskapets behandling i saken 13.03.2013. 
 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 

 Bevilgningene til hovedbiblioteket må opprettholdes minst på dagens nivå. 

 Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenter finansieres av friske midler. 
 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7: 
Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7: 
Finansiering må sees i sammenheng med budsjettreguleringer i 1. kvartal. 
 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1-6 ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag ble nedstemt 8-1 (1SV). 
Aps forslag ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot Hs forslag. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.03.2013: 
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret. 
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for 

2013 vil være kr 230.000. 
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13. 

Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være  
kr 600.000. 

4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og 
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.  

5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De 
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til 
investeringsmidler.  

6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.  
7. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
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HOK-sak 12/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 

Rådmannens innstilling 05.02.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Saken ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  
 

Mindretallsanke til kommunestyret: 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 
 
 
  

HOK-sak 13/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
 

Oppvekst- og kultursjefs innstilling 05.02.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Saken ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 
 

Mindretallsanke til kommunestyret: 
Hilde Kristin Marås (H), Sverre Strand Teigen (H) og Arne Solheim Kaldahl (H) 
mindretallsanket saken til kommunestyret, iht. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2.3. 
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HOK-sak 14/13  

BARNEHAGEBEHOVSPLANEN  

- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler 

 SFO lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013 

 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013 

 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013 

 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014 
2. Det opprettes: 

 4 x 100 % pedagogstillinger 

 5 x 100 % assistentstilling 

 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage 

 50 % renholdstilling 

 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt 
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.03.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskudd for 2012. 
6. Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie 

modulbarnehage som plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre plasser. 
7. Vurdere naturbarnehage på Breivoll Gård «det gule huset». 
8. Vurdere bruk av lokaler i Nordbytun bibliotek ved en eventuell flytting. 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingens pkt. 1-4 ble enstemmig tiltrådt. 
Aps forslag pkt. 5 ble tiltrådt 6-2 (2H). 
 pkt. 6 ble tiltrådt 7-1 (1SV). 
 pkt. 7 ble tiltrådt 6-2 (1Sp, 1SV). 
 pkt. 8 ble tiltrådt 7-1 (1SV). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.03.2013: 
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler 

 SFO lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013 

 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013 

 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013 

 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014 
2. Det opprettes: 

 4 x 100 % pedagogstillinger 

 5 x 100 % assistentstilling 

 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage 

 50 % renholdstilling 

 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt 
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter 
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5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskudd for 2012. 
6. Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie 

modulbarnehage som plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre plasser. 
7. Vurdere naturbarnehage på Breivoll Gård «det gule huset». 
8. Vurdere bruk av lokaler i Nordbytun bibliotek ved en eventuell flytting. 
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