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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 
 
FRA SAKSNR:  20/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 20.15 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sp:   Liv Korslund 
KrF: Jon-Geir Dittmann 
 
Møtende medlemmer:  
A:    Odd Ragnar Jensen – nestleder, Eli Kolstad – leder, 
SV:  Saroj Pal,  Frode Gundersen 
FrP: Torill Horgen 
H:    Hilde Kristin Eide Marås 
KrF: Jon-Geir Dittmann 
 
Møtende varamedlemmer:  
Sp:  Einar Eldorhagen 
KrF:   Irene Pytte 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Tove Heen  
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 24.08.07 av: Leder Eli Kolstad (A) og nestleder Odd Ragnar Jensen (A) 
 
Underskrifter: 

 

__________________________ ________________________________
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
20/07 07/1211  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE  
- ENDRING AV GJELDENDE VEDTEKTER  
 
21/07 07/1653  
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV 
UTSMYKKINGSKOMITÉ  
 
22/07 07/230  
KULTURSTIPEND 2007  
 
23/07 06/2672  
NAVNESAK - GULTVET/GULTVEDT  
 
 
REFERATSAK TIL HOK 22.08.07: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 20/07  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE  
- ENDRING AV GJELDENDE VEDTEKTER  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2007: 
Votering: Oppvekst og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2007: 
Følgende punkt i SFO-vedtektene endres med virkning fra 01.01.2008: 
 
Punkt 9: Ferie og fridager 

- Skolefritidsordningen i Ås har stengt i uke 28, 29 og 30 
- Skolefritidsordningene holder stengt fem plandager i året. Plandager avholdes til 

vanlig samtidig med skolenes plandager, eller andre dager der skolene er stengt. 
- Skolefritidsordningen har stengt julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i 

påskeuken. 
- Mellom jul og nyttår, i påskeferien og i uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO 

på nærliggende skoler. 
- Alle barn i skolefritidsordningen skal ha fire ukers ferie i løpet av året, tre av disse må 

tas i uke 28, 29 og 30. De fem plandagene kan regnes som en ferieuke. 
- På dager der skolen er stengt og SFO er åpen gis et tilbud som tilsvarer barnets 

samlede skole- og SFO-tid. 
 
Punkt 11: Oppsigelse/endring av tilbud: 

- Oppsigelse/endring av plass og oppholdstid skal skje med minimum 1 måneds varsel, 
med virkning fra den 1. i påfølgende måned.  

- Oppsigelse av SFO-plass for april, mai og juni må skje innen 1.mars. I helt 
spesielle tilfeller kan dette fravikes ved skriftlig søknad til rektor.  

 
- Oppsigelse/endring varsles skriftlig til den enkelte skole. 

 
- Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned dersom 

det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før en eventuell oppsigelse kan 
gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp 
forholdet. Som vesentlig mislighold regne: 

- ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling 
- dersom avtalt oppholdstid overskrides 
- dersom særskilte forhold gir grunn til det 
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Utv.sak nr. 21/07  
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV 
UTSMYKKINGSKOMITÉ  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2007: 
1. Det avsettes 1.66 mill. kr. til utsmykking av Moer sykehjem 
2. Det søkes KORO (Kunst i offentlig rom) om tilskudd på inntil kr. 800 000.- 
3. Når rammen for utsmykkingsprosjektet er avklart, nedsettes komité etter Ås kommunes 

retningslinjer for utsmykking. 
 
 
  
Utv.sak nr. 22/07  
KULTURSTIPEND 2007  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2007: 
Ås kommune opprettholder vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 16/07 av 
30.05.07, ”Kulturstipend 2007”. 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 23/07  
NAVNESAK - GULTVET/GULTVEDT  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Ås kommune oversender høringssvar fra den lokale høringen til Statens navnekonsulenter. 
2.  Ås kommune opprettholder den offisielle skrivemåten til å være Gultvet. Øvrige tvet-navn 

i Ås følger den samme skrivemåten. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2007: 
Eli Kolstad (A) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt. 2: 
Ås kommune mener den offisielle skrivemåten skal være Gultvedt. 
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Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1(SV) mot oppvekst- og kultursjefens innstilling 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2007: 
1. Ås kommune oversender høringssvar fra den lokale høringen til Statens navnekonsulenter. 
2. Ås kommune mener den offisielle skrivemåten skal være Gultvedt. 
 
 
 
  
 


