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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.03.2008 
 
FRA SAKSNR:  2/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 5/08 TIL KL: 22.20 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Kjell Westengen, Morten Petterson 
Møtende medlemmer:  
A:          Kerstin Skar,  
SV:        Saroj Pal 
H:          Hilde Kristin Marås – Leder, Beathe Lille 
FrP:       Veronica H. Green 
Sp:         Odd Rønningen 
V:          Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Jon-Geir Dittmann, Kari Ødegård 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Diverse merknader:  
ORIENTERINGER FRA OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN OM: 

• Barnehageopptaket   
• Barnehageutbygging.   
• Opptakskriterier for kulturskolen 2008-2009. 
• Trond Bunes orienterte om tiltak iverksatt på Nordbytun ungdomsskoles 8. trinn. 
• Skolepolitisk plan. Rektorene ved skolene deltok på møtet. De deltok i debatt med 

politikerne angående hvilke utfordringer de ser med skolen i dag og i årene som 
kommer. 

 
HOK-sak 3/08 BRUK AV HUS VED MOER SYKEHJEM TIL BARNEHAGE, 
ble trukket fra sakskartet. Det kommer en sak til formannskapet om barnehage. HOK vil få en 
orientering.  
 
Retting av protokollen til HOK 13.02.08, drøftingssak nr. 5: 
Kerstin Skar (A) fremmet følgende forslag som skal følge saken: 
Man foretar en utredning på det Gule huset ved Moer for en barnehageløsning. 
 
Godkjent 10.03.08 av:  
Leder Hilde Kristin Eide Marås (H) og nestleder Kjell Ivar Brynildsen (V) 
 
Underskrifter: 

 

________________________ ____________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
2/08 08/535  
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR - BRUK AV FOND  
 
Utv. Sak 3/08 – trukket.  

 
4/08 08/500  
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
5/08 08/501  
ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK  
 
 
REFERATSAKER TIL HOK 12.03.08: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Utv.sak nr. 2/08  
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR - BRUK AV FOND  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.03.2008: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.  
 
Skoler og SFOer kan disponere avsatte fondsmidler knyttet til Kunnskapsløftet og kostpenger 
ved behov. Budsjettregulering foretas adminstrativt i det enkelte tilfelle.   
 
 
 Utv. Sak nr. 3/08 er trukket  
 
 
  
Utv.sak nr. 4/08  
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt 

og samfunnsmessig. 
 

2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen 
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak og søkes innarbeidet i 
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.03.2008: 
Kari Ødegaard (A) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiets representanter i 
HOK som vil uttale seg om Temaplanen for rusmiddelpolitikk i Ås kommune. Uttalelsen skal 
følge saken: 
 
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og 
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:  
mål – tiltak- ansvar og evaluering.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt å følge saken. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008: 
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt 

og samfunnsmessig. 
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2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen 
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak og søkes innarbeidet i 
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 

 
Arbeiderpartiets representanter i HOK har følgende uttalelse til Temaplanen for 
rusmiddelpolitikk i Ås kommune som skal følge saken: 
Planen bør omarbeides slik at den blir tydelig og klar m.h.t. konkretisering av begrep og 
innhold. Spesielt bør tiltaksdelen endres slik at det blir mer konkret. Det må gjelde:  
mål – tiltak- ansvar og evaluering.  
 
 
  
Utv.sak nr. 5/08  
ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.03.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008: 
Ås bibliotek får fra høsten 2008 følgende åpningstider: 
 
Mandag 10-18 
Tirsdag 10-18 
Onsdag 10-18 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-15 
Lørdag 10-15 
 
Økte kostnader for 2008, dekkes av ubrukte lønnsmidler ved vakant stilling. 
Ordningen søkes videreført utover 2008, - og innarbeides i budsjettet for 2009-2012. 
 
 
 
 
 
  
 


