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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 11.02.2009 
 
FRA SAKSNR:  1/09 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 7/09 TIL KL: 22.00 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:    Bonsak Hammeraas, Kjell Westengen 
 
Møtende medlemmer:  
A:         Kerstin Skar 
H:         Hilde Kristin Marås – Leder 
FrP:      Weronica Haslie Green 
SV:       Saroj Pal 
Sp:        Odd Rønningen 
V:         Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 
H:         Beathe Lille 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:      Ivar Ekanger 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen 
Konsulent Tove Heen 
Konsulent Vigdis Bangen  
Biblioteksjef Marianne Selvik 
Leder av ungdomshusene Ken-Børre Langås 
Leder av PPS Helga Tilley 
Rektor Trond Bunæs 
Rektor Anne-Karin Gusrud Bjerke 
Rektor Torbjørg Refsnes Jørgensen 
Rektor Gro Lundgård 
Rektor Kirsten Gustavsen 
Rektor Jo Wangen  
Diverse merknader:  
ORIENTERINGER: 

� Jan-Ole Hesselberg orienterte om nasjonale prøver. 
 
Godkjent 112.02.09 av: Leder Hilde Kristin Marås (H) og nestleder Kjell Ivar Brynhildsen (V) 
 
Underskrifter: 

 

______________________________  _________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
1/09 09/398  
OPPFØLGING AV VEDTAK-KOMMMUNESTYRET - HANDLINGSPROGRAMMET  
 
2/09 09/368  
BIBLIOTEKETS BUDSJETT- FORSLAG TIL BRUK AV RESSURSER  
 
3/09 09/42  
FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR SKOLENE I ÅS  
 
4/09 09/396  
UTREDNING OG EVALUERING AV UNGDOMSPOLITIKKEN  
 
5/09 08/1991  
17. MAI 2009  
 
6/09 09/296  
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) UTTREDEN  
 
7/09 08/2392  
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2009  
 
 
REFERATSAKER TIL HOK 11.02.09: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
MELDINGSSAKER: 
Ingen 
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Utv.sak nr. 1/09  
OPPFØLGING AV VEDTAK-KOMMMUNESTYRET  
- HANDLINGSPROGRAMMET  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 
Sak 1/09 utgår og innlemmes i sak 4/09. 
 
Votering: Høyres forslag ble vedtatt 7-1(V) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Sak 1/09 utgår og innlemmes i sak 4/09. 
 
  
Utv.sak nr. 2/09  
BIBLIOTEKETS BUDSJETT- FORSLAG TIL BRUK AV RESSURSER  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Bibliotekenes bokbudsjett reduseres med kr. 50 000.-.  
Det overføres personalressurser fra Nordby filial til hovedbiblioteket tilsvarende 6 timers 
arbeidstid.  
Hovedbiblioteket opprettholder nåværende åpningstid, mens Nordby stenges en dag pr. uke.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende foreslag: 
Nåværende åpningstider opprettholdes. 
Biblioteket tilpasser driften for øvrig i forhold til budsjettet. 
 
Kerstin Skar(Ap) fremmet følgende foreslag: 
Ås kommune skal ha et godt bibliotektilbud til alle kommunens innbyggere. 
Tilgjengelighet både i form av bøker og differensierte åpningstider med utvidede tider på flere 
hverdager og lørdagsåpning, er forutsetninger for et godet tilbud. 
Differansen på totalt kr. 100 000 dekkes inn slik: 
Noe redusert åpningstid Nordby 
Noe redusert åpningstid Ås. 
Fortsatt tilbud på kveldstid begge steder. 
Forslaget innebærer ikke reduserte midler til innkjøp av bøker. 
 
Votering: 
Sp’s forslag ble nedstemt 7-1(Sp) 
Ap’s forslag ble vedtatt. 6-2(1V, 1Sp) 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Ås kommune skal ha et godt bibliotektilbud til alle kommunens innbyggere. 
Tilgjengelighet både i form av bøker og differensierte åpningstider med utvidede tider på flere 
hverdager og lørdagsåpning, er forutsetninger for et godet tilbud. 
Differansen på totalt kr. 100 000 dekkes inn slik: 
Noe redusert åpningstid Nordby 
Noe redusert åpningstid Ås. 
Fortsatt tilbud på kveldstid begge steder. 
Forslaget innebærer ikke reduserte midler til innkjøp av bøker. 
 
  
Utv.sak nr. 3/09  
FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR SKOLENE I ÅS  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

1. Revidert forskrift om skoletilhørighet vedtas med virkning fra skoleåret 2009/2010. 
2. Fleksible inntaksområder endres til alternative inntaksområder 
3. Kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elevene tas inn i forskriften som et 

kriterium ved søknad om skolebytte. 
4. Kirkeveien 1a, 1b, 11, 15 og 17 tilhørende grunnkrets 212 Kaja I, får skoletilhørighet 

til Åsgård skole. 
5. Fordeling av elever i det nye boligfeltet Bølstad, og eventuelt andre veier i nærliggende 

områder, foretas administrativt mellom Nordby skole og Sjøskogen skole.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 
Revidert forskrift om skoletilhørighet i henhold til vedlegg vedtas med virkning fra skoleåret 
2009/2010. 
Punk 2 utgår 
Punkt 3 utgår. 
Punkt 4 nytt pkt 2 
Punkt 5 nytt pkt 3 
Nytt pkt 4: Adm. tildelingskriterier for nye boligfelter sendes HOK for godkjenning. 
 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot oppvekst og kultursjefens 
innstilling.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Revidert forskrift om skoletilhørighet i henhold til vedlegg vedtas med virkning fra skoleåret 
2009/2010. 
Punk 2 utgår 
Punkt 3 utgår. 
Punkt 4 nytt pkt 2 
Punkt 5 nytt pkt 3 
Nytt pkt 4: Adm. tildelingskriterier for nye boligfelter sendes HOK for godkjenning. 
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Utv.sak nr. 4/09  
UTREDNING OG EVALUERING AV UNGDOMSPOLITIKKEN  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Vedlagte prosjektplan: ”Utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, tas til etterretning. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hovedutvalget fremmet en rekke justeringer som det ble enighet om å innarbeide i 
prosjektplanen. Se vedlegg til protokollen. 
 
Votering:  
Oppvekst og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt sammen med hovedutvalgets 
justeringer. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Vedlagte prosjektplan: ”Utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, tas til etterretning. 
Justeringer foreslått i møtet  innarbeides i prosjektplanen. Se vedlegg til protokollen.  
 
  
Utv.sak nr. 5/09  
17. MAI 2009  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 2 representanter til 17. mai komiteen for 2009:  
 
2.   Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for to år. 
3. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for et år.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hovedutvalget fremmet følgende forslag: 
Marija Tomac og Annett Michelsen ble enstemmig velges som medlemmer av 17. mai 
komiteen. 
 
Votering: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 2 representanter til 17. mai komiteen for 2009:  
 
2.   Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges: Marija Tomac 

Medlemmet velges for to år. 
3. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges: Annett Michelsen 

Medlemmet velges for et år.  
 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 6/09  
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SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) 
UTTREDEN  
 
Ordførerens innstilling: 
Carl Gunnar Fossdal (V) har ved folkeregisteret flytting til Fredrikstad mistet retten til å 
inneha politiske verv i Ås kommune. 
til formannskapet:  

1. Som nytt 2. vara i hovedutvalg for teknikk og miljø velges:  
til Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK):  

2. som ny SU medlem ved Kroer skole velges:  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hovedutvalget fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
  
Utv.sak nr. 7/09  
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2009  
 
Leders innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak minus maimøtet. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Et møte i tillegg til foreslåtte møteplan: 
Onsdag 27 mai 
 
Votering 
Leders innstilling med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: 
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2009  

1. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Møterom 
Onsdag 11. februar Kl. 19.00 7 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 18. mars Kl. 19.00 12 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 29. april Kl. 19.00 18 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 27. mai Kl. 19.00 22 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 3. juni Kl. 19.00 23 Ås rådhus, Lille sal 
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2. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Møterom 
Onsdag 26. august Kl. 19.00 35 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 14. oktober Kl. 19.00 42 Ås rådhus, Lille sal 
Onsdag 11. november Kl. 19.00 46 Ås rådhus, Lille sal 
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Vedlegg til HOK protokoll 11.02.09  
 

             
Prosjektnavn  
 

UTREDNING OG EVALUERING AV 
UNGDOMSPOLITIKKEN 

 

Organisering 

- Hvem er oppdragsgiver?  BAKGRUNN: 
Mandatet bygger på kommunestyrets vedtak av 10.12.08, 
sak 66/08 , Vedlegg 1: 
 
Ungdomspolitikken utredes og evalueres i 2009 
 

- Hvem er oppdragstaker? Oppvekst- og kultursjefen 

-   Hvem deltar i styringsgruppa? 
     

Ledergruppa godkjenner prosjektplanen. 
(Godkjent i ledergruppa 27.01.09) 

- Hvem er prosjektleder? Ken-Børre Langås (leder ungdomshusene) 

- Hvem deltar i prosjektgruppa? 
* Prosjektgruppas rolle, se under 

Merethe Solheim (klubbarbeider) 
Elisabeth Nergård (klubbarbeider) 

Prosjektleder: 20 - 30 % i prosjektperioden - Hvor mye tid forventes det at prosjekt-
leder og prosjektmedarbeidere 
nedlegger av arbeidstid? Prosjektmedarbeidere: 

10 -20 % i perioden  
 

- Hvem er referansepersoner /-gruppe? 

 

Elevrådsrepresentanter (ungd. sk.) 
Ungdomsrådet 
Ansatte ved ungdomshusene 
Et utvalg av personer som arbeider i det frivillige 
organisasjonslivet 

Tidsramme for prosjektperioden 

- Planlagt startdato? Januar 2009 

- Planlagt sluttdato? Innen utgangen av juni 2009 

 
 
 
Bakgrunn  
- Beskriv de viktigste grunnene for at 

planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 
 
 

 

Prosjektet skal føre fram til en rapport m/anbefaling som 
grunnlag for en politisk sak vedr.  
hvordan Ås kommune skal møte utfordringene i ungdoms 
offentlige fritidstilbud. 
Målgruppa er ungdom i alderen 13 – 18 år. 
 
Komme med konkrete forslag, med alternative løsninger, 
inkludert kostnadsoverslag i forhold til investeringer og 
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drift. 
 
Følgende punkter skal gjennomgås: 
 
1.1  Gjennomgå nåværende drift av ungdomshusene, og gi    

  status på tilbudet 
1.2  Høste erfaringer fra andre som driver tilsvarende  
      tilbud 
1.3  Komme med forslag til alternative driftsformer for  

  Ungdomshusene. 
1.4  Komme med forslag til evt. tiltak overfor målgruppa på   

  andre arenaer, i tillegg til,  - eller i stedet for,   
       ungdomshusene 
 

Mål 

- Hva vil resultatet av et vellykket 
prosjekt være etter at planarbeidet/ 
prosjektet er avsluttet? 
(Effektmål) 

• Skaffe et godt grunnlag for å drive målrettet 
ungdomsarbeid  

• Et av målekriteriene er økt oppslutning om tiltakene. 

- Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 
(Resultatmål) 

Prosjektet skal levere en rapport med anbefalinger om 
videre prioritering  innen det kommunale ungdomsarbeidet. 
Rapporten krever poltitisk behandling før tiltakene 
iverksettes. 

Rammebetingelser og avgrensning  

- Hva må vi lykkes med for at 
prosjektet/planarbeidet skal kunne 
realiseres? 

 

At alle involverte i prosjektet har fokus på det arbeidet 
som skal gjøres, og prioriterer oppgaver i prosjektet, slik at 
framdriften holdes. 
At prosjektplanen gir tydelige føringer og anbefalinger for 
arbeid og satsninger overfor ungdomsgruppa i årene 
framover. 

- Hva er det prosjektet ikke skal 
befatte seg med (avgrensing)? 
 

 

Prosjektet begrenser seg til den offentlige (kommunale) 
ungdomspolitikken på fritidsområdet.  
 
Som en del av prosjektrapporten lages en oversikt (vedlegg) 
som viser tilbudet på fritidsområdet  overfor målgruppa. 
 

Budsjett 

- Hva er prosjektets/planarbeidets 
totale budsjett? 

 
 

I utgangspunktet har ikke prosjektet egne driftsmidler, 
utover de personalressursene som legges inn. 
 
Parallelt med dette prosjektet vil en nøye vurdere dagens 
drift av ungdomshusene. Frigjorte driftsmidler gjennom 
denne prosessen vil kunne benyttes til prosjektet og evt. 
utprøving av nye tiltak  

Milepælplan 
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- Er det utarbeidet en milepælplan for 
prosjektet? 
 

OPPGAVE                                                   TID 
 

• Utarbeide prosjektplan ledergruppa 27. januar 
• Sak  og drøfting i hovedutvalg for oppvekst og 

kultur, 11.02.09 
• Ledergruppa behandler prosjektplan 
• Møte med de ansatte ved klubbene   
• Møte med brukere av klubbene  
• Ungdomsrådet 
• Møte med repr. for de som ikke er brukere 

(Metode: dybdeintervju)    
• Møte ved elevrådene, ungdomsskolene 
• Møte med ungdoms foresatte (FAU )   
• Møte med andre som driver ungdomsarbeid   
• Ledergruppa behandler prosjektresultater og 

prioriteringer 
• Hovedutvalget skal orienteres om framdrift for 

prosjektet på sine ordinære møter 
• Lage sak til politisk behandling   HOK 26.08.09   
• Politisk behandling i formannskap  og 

kommunestyre, hhv. 23.09. og 28.10.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


