
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/2035-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 22.08.2013 

 
Fra HOK-sak: 30/13  Fra kl.: 17.30 
Til HOK-sak: 37/13 Til kl.: 20.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Marius Hojem Borge 
H: Hilde Kristin Marås 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen  
H: Ida Elisabeth Krogstad og Sverre Strand Teigen  
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Nina Ramberg 
H: Arne Solheim Kaldahl 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, kultursjef Arne Hågensen, fagkonsulent 
barnehage Vigdis Bangen, fagkonsulenter skole Hildegunn Sandvik. 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 30.08.2013 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
30/13 13/1170 GB 102/8  
GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 
31/13 13/1654 A00  
MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 
 
32/13 13/1189 033  
UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 
33/13 13/1843 200  
BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER SOM HOK DISPONERER  
 
34/13 13/887 L32  
VEINAVN - I OMRÅDET RUNDT KIRKEN  
 
35/13 12/137 L32  
VEINAVN - BURUM  
 
36/13 13/1931 L32  
VEINAVN - BURUMSKOGEN  
 
37/13 13/1842 040 A00 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG SKOLER - INNHOLD OG 
UTFORMING I FREMTIDIGE RAPPORTER 
 

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 KULTURHUSET – STATUS PÅ RAMMEBETINGELSENE 
Det ble holdt en orientering om status på rammebetingelsene når det gjelder 
kulturhuset, etterfulgt av en befaring på de aktuelle områder i bygget. 

 

 MOT 
Presentasjon om MOT ble hold av regionleder øst Unn Ilseng og 
kommunikasjonssjef Bård Flaarønning. Saken ble behandlet senere i møtet, jf. 
HOK-sak 31/13.   
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DRØFTINGSSAK 
 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse om prioriteringer av innsatsområder og 
konkretisering av utfordringer: 
 
Kultur 

 Videreutvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for 
kulturlivet i Ås, og fylle kulturhuset med innhold. 

 Satse videre på Kulturskolen. Mer ″blæst″. 

 Planlegging og kreativitet: Hente ut midler fra privat næringsliv og idrett, fond man 
kan søke på osv. 

  
Kvalitet 

 Alle elever skal ha god og synlig progresjon i sin læring og utvikling 

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i læringsmiljøet, fra 
de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. 

 Se på andel lærere som har utdanning. 

 Flere konkretiseringer innen kvalitet. 

 Rekruttering av nye lærere, øke kompetansen blant de lærere vi har, gjøre Ås-
skolen attraktiv via gode tilbud om kompetanseheving, og muligheter for å bygge 
seg opp dersom du er lærer i Ås kommune 

  
Skolestruktur 

 Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune med 
fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering av Rustad skoles 
aktivitetsbygg. Administrasjonen bør forholde seg til vedtak fattet innen 
skolestruktur. Det er delte meninger om debatten som skolestrukturen skal opp 
igjen. 

 Henvise til tidligere prioriteringsvedtak som er gjort. 

 Starte prosessen med renovering/ flytting av Åsgård skole 
  
Barnehager 

 Planlegge utbygging av ny barnehage i Nordbyområdet og utvidelse av 
Solbergtunet barnehage. 

 Henvise til tidligere vedtak når mål settes. 
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HOK-sak 30/13  

GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 
1. Solbergtunet barnehage bygges ut etter alternativ 1. 
2. Følgende budsjettendring foretas: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Prosjektene fullfinansieres i handlingsprogrammet 2014-2017. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Hovedutvalget ble orientert om formannskapets og plankomiteens behandling 
21.08.2013 i saken. 
 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet forslag tilsvarende formannskapets innstilling: 
1. Arbeidet med utvidelse med Solbergtunet barnehage startes. 
2. Det gjøres følgende budsjettendringer for å legge til rette for dette: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente,  
reduseres med kr 10 000 000. 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage,  
økes med kr 10 000 000. 

3. Endelig vedtak om investeringsrammer, romprogram m.v. skjer i henhold til 
kommunens reglement. Budsjettet innpasses i handlingsprogrammet 2014-2017. 

 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes inntil foreslått investeringsprogram er avsluttet. 
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble nedstemt 7-3 (3H). 
Aps forslag ble deretter enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2013: 
1. Arbeidet med utvidelse med Solbergtunet barnehage startes. 
2. Det gjøres følgende budsjettendringer for å legge til rette for dette: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente,  
reduseres med kr 10 000 000. 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage,  
økes med kr 10 000 000. 

3. Endelig vedtak om investeringsrammer, romprogram m.v. skjer i henhold til 
kommunens reglement. Budsjettet innpasses i handlingsprogrammet 2014-2017. 
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HOK-sak 31/13  

MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 

 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 

1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  

2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  

3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 

4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (1H). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2013: 
1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  

2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  

3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 

4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 
 
  

HOK-sak 32/13  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 

1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter 

søknad av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2013: 
1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter 

søknad av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 
 
  

HOK-sak 33/13  

BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER SOM HOK DISPONERER  
 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 
HOKs disposisjonsmidler brukes høsten 2013 til: 

1. Åsgård skole tildeles kr 65.000 til 100 år jubileet.  
2. Nordby skole tildeles kr 200.000 til vernepleier i 75 % stilling. 
3. Ås ungdomsskole tildeles kr 143.000 til vernepleier i 50 % stilling.   

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2013: 
HOKs disposisjonsmidler brukes høsten 2013 til: 

1. Åsgård skole tildeles kr 65.000 til 100 år jubileet.  
2. Nordby skole tildeles kr 200.000 til vernepleier i 75 % stilling. 
3. Ås ungdomsskole tildeles kr 143.000 til vernepleier i 50 % stilling.   

 
 
  

HOK-sak 34/13  

VEINAVN - I OMRÅDET RUNDT KIRKEN  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Veien  (Vei 1) mellom Kongeveien og nåværende Syverudvei, får navnet 

SYVERUDVEIEN 
2. Veien (Vei 2) endrer navn fra Syverudveien til KIRKEVEIEN fra kryss med 

Kirkeveien/Kongeveien/Syverudveien fram til kryss med Vei 1 (Forslag 
Syverudven). 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2013: 
1. Veien  (Vei 1) mellom Kongeveien og nåværende Syverudvei, får navnet 

SYVERUDVEIEN 
2. Veien (Vei 2) endrer navn fra Syverudveien til KIRKEVEIEN fra kryss med 

Kirkeveien/Kongeveien/Syverudveien fram til kryss med Vei 1 (Forslag 
Syverudven). 

 
 
  

HOK-sak 35/13  

VEINAVN - BURUM  
 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 
1. Sidevei til Herumveien, gårdsveien til Burum gård, får navnet BURUMVEIEN. 
2. Herumveien forlenges fra Rød Nordre til pumpestasjonen (veiens sørende). 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2013: 
1. Sidevei til Herumveien, gårdsveien til Burum gård, får navnet BURUMVEIEN. 
2. Herumveien forlenges fra Rød Nordre til pumpestasjonen (veiens sørende). 
 
 
  

HOK-sak 36/13  

VEINAVN - BRUMSKOGEN  
 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 
Vei i boligområde i Burum skog, som vist på kart i vedlegg 1, tildeles navnet 
HESTEHAGEN.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende utsettelsesforslag 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering:  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2013: 
Saken utsettes til neste møte. 
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HOK-sak 37/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG SKOLER - INNHOLD OG 

UTFORMING I FREMTIDIGE RAPPORTER 

 

Rådmannens innstilling 13.08.2013: 
Det fremmes en sak for hovedutvalget for oppvekst- og kultur i september om 
innhold, utforming og behandling av framtidige tilstandsrapporter i barnehage og 
skole.   

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2013: 
Hovedutvalget få føringer til administrasjonen på innhold og utforming i fremtidige 
rapporter. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
HOK ønsker samme åpenhet som i siste rapporter, og vi forventer (etter siste 
kommunestyrevedtak) at de som lager rapportene forholder seg til 
offentlighetsreglene og tar ut det som ikke er offentlig. Det som tas ut bør lages i en 
egen tilleggsrapport. (Som mal ønsker vi at Kroer sin kan brukes som eksempel). 

 

Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2013: 
Det fremmes en sak for hovedutvalget for oppvekst- og kultur i september om 
innhold, utforming og behandling av framtidige tilstandsrapporter i barnehage og 
skole.   
 
HOK ønsker samme åpenhet som i siste rapporter, og vi forventer (etter siste 
kommunestyrevedtak) at de som lager rapportene forholder seg til 
offentlighetsreglene og tar ut det som ikke er offentlig. Det som tas ut bør lages i en 
egen tilleggsrapport. (Som mal ønsker vi at Kroer sin kan brukes som eksempel). 
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