
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 29.05.2008 
 
FRA SAKSNR:  12/08 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 17.25 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
FrP: Arne Hillestad 
H: Egil Ørbeck    
 
Arbeidstakerrepresentanter: 
NSF: Anne Gro Abrahamsen 
UDF: Roald Westre 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A: Johan Alnes og Eli Kolstad    
SV: Håvard Steinsholt 
Sp: Marianne Røed 
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF: Eli Stokkebø 
 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
Møtende varamedlemmer:  
Arbeidstakerrepresentanter: 
Ingen grunnet streik i Unio 
 
Arbeidsgiverrepresentant: 
FrP:  Torill Horgen 
H:  Gro Haug    
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, økonomisjef Mikal Johansen 
og rektor Hanne Løkka. 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, til dagsorden: utsettelsesforslag fra SV,  
sakene 15, 14, 12, 13 og 16/08. 
 
Godkjent 06.06.08 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter: 

_____________________                  _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
12/08 08/808  
ØKONOMISK STØTTE TIL FØRSKOLELÆRERUTDANNING  
- KRITERIER FOR TILDELING 
 
13/08 08/1156  
OMGJØRING AV STILLING FRA SEKRETÆR TIL BIBLIOTEKAR  
 
14/08 99/2651  
SØKNAD OM PERMISJON UTOVER ETT ÅR  
 
15/08 08/1137  
SØKNAD OM PERMISJON – ANKE PÅ AVSLAG  
 
16/08 08/1162  
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET  
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 29.05.08 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 29.05.08 

 
1. Meklingsforslaget til uravstemning.  

Organisasjon- og personalsjef orienterte arbeidsgiverrepresentantene om at 
meklingsforslaget, som er anbefalt av KS, LO Kommune, YS-K og Akademikerne, nå 
sendes KS’ medlemmer til uravstemning. Melding om uravstemning og gjennomgang av 
enkeltbestemmelser omtales i A-rundskriv nr 1/2008. Rundskrivet ligger nå på www.ks.no. 
Svarfrist til KS er 16. juni kl 1500.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling: 
Arbeidsgiverrepresentantene vedtok enstemmig at det ikke er behov for å holde ekstra-
ordinært møte før sommeren. Myndighet til å avgi stemme på vegne av Ås kommune 
delegeres administrasjonsutvalgets leder, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 6.4.4 om 
sommerfullmakt. 
 

2. Organisasjon- og personalsjef Wenche Vedhugnes informerte om status vedr. 
lønnsforhandlinger og streik. 
 

TIL DAGSORDEN I ADMINISTRASJONSUTVALGET 29.05.08: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet utsettelsesforslag for sakene 12, 14 og 15/08 fordi to 
tillitsvalgte ikke var tilstede pga. streik. Forslaget ble nedstemt 4-3 (Sp, SV, FF). 
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Utv.sak nr. 12/08  
ØKONOMISK STØTTE TIL FØRSKOLELÆRERUTDANNING  
- KRITERIER FOR TILDELING 
 
Rådmannens innstilling: 
Det settes av 800.000 i stipend pr år til barnehageassistenter i kommunale og private 
barnehager som tar førskolelærerutdanning på deltid.  
Oppvekst og kultursjefen tildeler stipendet  
 
Forslag til kriterier: 
Se vedlegg 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet ved møtets start utsettelsesforslag for sakene 12, 14 og 15/08 
fordi to tillitsvalgte ikke var tilstede pga. streik. Forslaget ble nedstemt 4-3 (Sp, SV, FF). 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag:  
Første setning i rådmannens innstilling utgår.  
I kriterienes pkt. 3 erstattes ”de som starter studier fra og med” med ”studiestart”. 
Første punkt i forslag til kriterier ved forrige behandling beholdes: 
”Det gis kr. 50.000 i stipend pr. student pr. skoleår og i inntil 4 år, fordelt på kr. 25.000 i hhv. 
høst- og vårsemesteret.” 
 
Håvard Steinsholt  (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
”eller privat barnehage” utgår i kriterienes pkt. 1 og 2. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s og SV’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Oppvekst og kultursjefen tildeler stipendet. 
 
Vedtatte kriterier: 
 
Det gis kr. 50.000 i stipend pr. student pr. skoleår og i inntil 4 år, fordelt på kr. 25.000 i hhv. 
høst- og vårsemesteret. 
 
Hvem kan søke: 

1. Søkere må ha vært ansatt i en kommunal barnehage i Ås i minimum ett år for å komme 
i betraktning. Ved studiestart må de være i en fast stilling i en barnehage i Ås.  

2. Søkere må jobbe i gjennomsnitt minimum 50 % i en kommunal barnehage i Ås 
gjennom hele studietiden med unntak av praksisperioder og evt. i perioder med 
fulltidsstudium.  

3. Stipendordningen gjelder fra studiestart høsten 2008. 
 
Utbetaling 

4. Stipendet kan etter ønske deles ut på to måter: 
• Kommunen betaler semesteravgift for studenter med høy studieavgift.  

eller 
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• Kommunen dekker lønn med inntil 20 % av hva vedkommende har i nåværende 
stilling. Lønnen er pensjonsgivende. 

 
Bindingstid 

5. Søkeren må binde seg til å arbeide i 2 år som pedagogisk leder i en av kommunens 
kommunale eller private barnehager. Bindingstiden følger av Ås kommunes 
personalreglement.   

 
Avbrytelse av studiet 

6. Hvis studiet avbrytes uten dokumentert sykdomsårsak, må søkeren betale tilbake 100 
% av hva vedkommende har fått i stipend 

 
Overholdelse av bindingstiden 

7. Ved avbrytelse av bindingstiden før det er gått 1 år etter fullført studium, må 50 % av 
hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

8. Ved avbrytelse av bindingstiden ved mer enn 1 år men mindre enn 2 år etter fullført 
studium, må 25 % av hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

_____ 
 
Konsekvens av vedtaket vedr. behandlingsrekkefølge: 
Saken er endelig behandlet av administrasjonsutvalget. 
 
 
  
Utv.sak nr. 13/08  
OMGJØRING AV STILLING FRA SEKRETÆR TIL BIBLIOTEKAR  
 
Rådmannens innstilling: 
Stilling ved Ås bibliotek omgjøres fra sekretær til bibliotekar fra og med 1. september 2008. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Økte lønnsutgifter fra 2009 må innpasses innenfor bibliotekets rammer. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Stilling ved Ås bibliotek omgjøres fra sekretær til bibliotekar fra og med 1. september 2008. 
Økte lønnsutgifter fra 2009 må innpasses innenfor bibliotekets rammer. 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/08  
SØKNAD OM PERMISJON UTOVER ETT ÅR  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
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Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet ved møtets start utsettelsesforslag for sakene 12, 14 og 15/08 
fordi to tillitsvalgte ikke var tilstede pga. streik. Forslaget ble nedstemt 4-3 (Sp, SV, FF). 
 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Søknad om utvidelse av 35% permisjon uten lønn innvilges, slik at permisjonstiden gjelder til 
og med 31.7.2009. 
 
 
  
Utv.sak nr. 15/08  
SØKNAD OM PERMISJON - ANKE PÅ AVSLAG  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet ved møtets start utsettelsesforslag for sakene 12, 14 og 15/08 
fordi to tillitsvalgte ikke var tilstede pga. streik. Forslaget ble nedstemt 4-3 (Sp, SV, FF). 
 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Ås kommune opprettholder rektors vedtak om at søknad om 100% permisjon uten lønn avslås. 
 
Begrunnelse:  
Permisjonen er ikke hjemlet i Ås kommunes permisjonsreglement og driftsmessige forhold 
tilsier at en slik permisjon ikke innvilges. 
 
 
  
Utv.sak nr. 16/08  
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET  
 
Rådmannens innstilling: 
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet. 
Rådmannen finner dekning innenfor budsjettområdet. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Siste setning i innstillingen utgår. Følgende setning tilføyes: 
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor 
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken. 
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Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som følger saken til formannskapet: 
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet. 
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor 
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken. 
 
Forslag som følger saken til formannskapet: 
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen. 
 
 
  


