
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG    MØTESTED     MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Follo museum,Belsjøveien 17  25.08.2010

    1440 Drøbak               
     Fra kl.:19:00 
     Til kl.:   21.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Hilde Kristin Marås og Beathe Lille 
Sp:  Odd Rønningen 
 
 
Møtende medlemmer:  
A:    Bonsak Hammeraas, Kerstin Skar og Kjell Westengen 
FrP: Veronica Haslie Green 
SV:  Saroj Pal 
Frittstående:  Kjell Ivar Brynildsen 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Arne Hågensen og 
fagkonsulent Hege Hildrum. 
 
Diverse merknader:  
Ingen kunne møte som vara for Hilde Kristin Marås, Beathe Lille og Odd Rønningen. 
Kjell Ivar Brynildsen var fungerende møteleder.  
 
 
Godkjent 26.08.2010 av fungerende leder Kjell Ivar Brynildsen og Kjell Westengen 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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ORIENTERINGSSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 
25.08.2010:  
� Museumsbestyrer Stein Barli informerte om Follo museum. 
� Frode Gundersen(SV) informerte om Ås kulturforum. 
� Fagkonsulent Arne Hågensen informerte om tildeling av kulturmidler. 
 

_____ 
 
 
DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 25.08.2010: 
ORIENTERING OG DRØFTING AV ARBEIDET MED BUDSJETT OG 
HANDLINGSPROGRAM INNENFOR HOVEDUTVALGETS OMRÅDE 
 
Utdrag av rundskriv til administrasjonen, løpenr. 11025/10: 
 
ARBEIDET MED ÅS KOMMUNES HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 
2011-2014  
 
Formannskapet fattet på møte 16.06.10 i sak 41/10 følgende vedtak:  
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen. 
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2011 – 2014 reduseres med følgende 

beløp i 1000 kr: 
Sentraladministrasjonen: 1.690 
Oppvekst og kultur:  5.446 
Helse- og sosial:   6.379 
Teknikk og miljø:  1.485 

 

 
1.  Oppgaver som skal utføres i arbeidet med handlingsprogram  
     (2011 – 2014) 
Etatsjefer og stabsledere skal innen 15.09.10 på grunnlag av diskusjoner i de 
etatsvise ledermøtene komme med innspill til kap 4 i handlingsprogrammet som 
omhandler kommunens tjenesteområder. 
 
Prioriterte innsatsområder 
Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og 
tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og 
gjeldende handlingsprogram foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir 
prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
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Oppvekst og kultur 
 
Barnehager og skoler 

• Få en større helhet mellom tilbudene som gis i barnehager og skole  
• Iverksette et langsiktig og systematisk endringsarbeid relatert til 

spesialundervisning og sammenhengen mellom spesialundervisning og vanlig 
undervisning. 
  

Fritidstilbud, kulturskole og bibliotek  

• Fritidstilbud til ungdom fortsetter det langsiktige og systematiske endringsarbeidet 
som er igangsatt.  

• Kulturskolens arbeid med både et bredde- og dybdetilbud fortsetter  
• Biblioteket fortsetter satsingen på barn og unge 

 
Voksenopplæring og kulturhus 

• Få flere med behov til å benytte seg av tilbudene som voksenopplæringen gir.  
• Følge opp politiske vedtak knyttet til kulturhuset  
 

_____ 
 
 
 
UTDELT I MØTET: 
� Driftstilskudd - barne- og ungdomsorganisasjonene 2010 
� Oppvekst- og kulturetatens økonomiske utfordringer i 2011 
 
 
 
 
INFORMASJON: 
� Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad informerte om at skoleskyss-saken må 

opp til ny politisk behandling. 
� Presentasjon av ny fagkonsulent -skole: Hege Hildrum. 
 


