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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 21.03.2007 
 
FRA SAKSNR:  8/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 21.00 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Eli Kolstad – leder, Odd Ragnar Jensen (A) - nestleder 
SV:  Frode Gundersen 
SV:   Saroj Pal  
FrP:  Torill Horgen 
Sp:    Liv Korslund  
H:     Hilde Kristin Eide Marås 
KrF:  Jon-Geir Dittmann 
V:     Eirik Nordhagen 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fagkonsulent Tove Heen, fagkonsulent Arne Hågensen, fagkonsulent Liv Kreken Kvalnes, 
konsulent Gro Sander Martinsen 
 
Diverse merknader:  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan – Høringsforslag 2008-2011 ble delt ut i møtet og behandles 
i HOK 25.04.07. 
 
Frode Gundersen kom til behandlingen av HOK-sak 9/07.  
 
 
Godkjent 26.03.07 av: Leder Eli Kolstad (A) og nestleder Odd Ragnar Jensen (A) 
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
8/07 07/650  
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2006-2009  
 
9/07 06/1273  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET IDEPROSJEKT  
 
 
REFERATSAKER TIL HOK 21.03.07: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
MELDINGSSAK: 
1. Svarbrev AV 15.03.07 fra Nordby Naturbarnehage vedrørende oppbygging av gamle 

Brønnerud skole ble referert.  
2. Rektor ved Nordbytun ungdomsskole kunne ikke komme på møtet. Orientering om 

skolens virksomhet kommer på neste HOK møte. 
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Utv.sak nr. 8/07  
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2006-2009  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Revidert plan for Barnehagebygging i Ås kommune godkjennes. 
2. Planen legges til grunn for prioriteringen av drifts- og invisteringstiltak i 

Handlingsprogram- og økonomiplan med følgende prioritering i inneværende planperiode: 
1) Arbeidet med å utvide Frydenhaug med 62 plasser, slik at barnehagen kan ta inn totalt 

104 barn, starter umiddelbart. 
 
2) Planleggingen av en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med plass til 

104 barn kan stå ferdig i dette området før 2010.  
 
3) Det gule huset ved Nordby skole blir løpende vurdert som en midlertidig barnehage for 

å sikre at alle barn over ett år som ønsker barnehageplass får et tilbud. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.03.2007: 
Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 

3. Vurdere konsekvensene av å nedlegge Togrenda barnehage samt vurdere 
inntektspotensiale ved salg. Konsekvensutredningen legges frem sammen med 
behandling i Kommunestyret. 

4. Gi en fremstilling av driftskostnadene ved drift av Vinterbro barnehage til HOK i 
første møte høsten 2007. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-2(1H, 1FrP) 
Høyres forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.03.2007: 
1. Revidert plan for Barnehagebygging i Ås kommune godkjennes. 
2. Planen legges til grunn for prioriteringen av drifts- og invisteringstiltak i 

Handlingsprogram- og økonomiplan med følgende prioritering i inneværende planperiode: 
1) Arbeidet med å utvide Frydenhaug med 62 plasser, slik at barnehagen kan ta inn totalt 

104 barn, starter umiddelbart. 
 
2) Planleggingen av en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med plass til 104 

barn kan stå ferdig i dette området før 2010.  
 
3. Det gule huset ved Nordby skole blir løpende vurdert som en midlertidig barnehage for 

å sikre at alle barn over ett år som ønsker barnehageplass får et tilbud. 
 
3. Gi en fremstilling av driftskostnadene ved drift av Vinterbro barnehage til HOK i første 

møte høsten 2007. 
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Utv.sak nr. 9/07  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET 
IDEPROSJEKT  
 
Rådmannens innstilling: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” datert 
8.mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske og 

økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan kostnadene 
skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 

 
2. Avklare servicetorgets lokalisering og arealbehov. Dette skal være en del av grunnlaget for 

handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011. 
 
3. Utarbeidelse av forprosjekt i 2008. 

Kostnader til forprosjekt søkes innarbeidet i budsjett 2008. 
Biblioteket skal være hovedfunksjonen i kulturhuset. Eksisterende kinosal skal søkes 
videreutviklet som kulturhussal med kinofunksjon. For øvrig skal forprosjektet konkretisere 
hvilke aktiviteter bygninger skal romme, og hva slags rominndeling dette krever. På dette 
grunnlag utarbeides en kostnadsvurdering.  
Prosjektet skal også drøfte økonomiske og funksjonelle aspekter vedr. fremtidig dekning av 
administrasjonens arealbehov, herunder eie kontra leie og samlet lokalisering kontra spredt. 
Forprosjektet danner grunnlag for prioritering og eventuell realisering gjennom 
handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.03.2007: 
Følgende fellesforslag ble fremmet fra H, Sp, SV og Venstre: 

1. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 
hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008.   

2. Arealbehovene og lokalisering  av kommunale administrative funksjoner som for 
eksempel Servicetorg vurderes sammen med Åsgårdkvartalet.  

3. Utearealene i tilknytning til Kulturhuset skal ses i sammenheng med bruk av 
Kulturhuset og skal tas med i vurdering i forprosjektet.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt 1 ble vedtatt. 
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig nedstemt.  
Fellesforslaget ble vedtatt 6-3(2A, 1KrF) 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.03.2007: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” datert 
8.mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske 

og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan 
kostnadene skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 

 
2. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 

hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008.   

 
3. Arealbehovene og lokalisering av kommunale administrative funksjoner som for eksempel 

Servicetorg vurderes sammen med Åsgårdkvartalet.  
 
4. Utearealene i tilknytning til Kulturhuset skal ses i sammenheng med bruk av Kulturhuset 

og skal tas med i vurdering i forprosjektet.  
 
 
 
  
 


