
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/320-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 

 
Fra HOK-sak: 1/13  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 10/13 Til kl.: 21.20 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
FrP: Veronica H. Green 
 

Forfall: 
Sp: Odd Vangen 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
V: Olav Østerås 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
H: Arne Solheim Kaldahl* 
FrP: Oluf Berentsen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, kultursjef Arne Hågensen, 
kulturhuskoordinator Myfanwy Moore, fagkonsulent skole Helen Ohnstad og 
fagkonsulent barnehage Vigdis Bangen. 
 

Diverse merknader:  
*Var tilstede under behandling i HOK-saker 1-7, og meldte forfall i møtet i resterende 
saker. 
 

 
Godkjent 18.02.2013 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
1/13 13/146 X01  
PLANLEGGING AV GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - PROSJEKTPLAN  
 
2/13 13/147 610 D12 &30  
PLAN FOR BRUK AV KULTURHUSET - 2013  
 
3/13 13/269 223 C10 &00  
RETNINGSLINJER - STØTTE TIL TILTAK FOR UORGANISERT UNGDOM  
 
4/13 12/2793 L32  
VEINAVN - PENTAGONOMRÅDET  
 
5/13 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN KOMMUNESTYRETS VEDTAK 21.11.2012   
1. UTESKURET VED SOLBERGTUNET 
 
6/13 12/2510 461  
OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
7/13 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 
8/13 13/295 A00 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG GRUNNSKOLEN I ÅS 2012  
 
9/13 13/296 A10 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 
10/13 13/266 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  

 

 

 

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

VEINAVN – HAUGENVEIEN – VEIEN VIDERE 
Drøftingssak: Notat av 19.12.2012 til hovedutvalget, jf. løpenr. 26880/12. 
 

Hovedutvalgets behandling: 
Notatet ble drøftet av hovedutvalget, som stiller seg positiv til et navneskift. Saken 
legges frem for utvalget senere. 
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HOK-sak 1/13  

PLANLEGGING AV GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - PROSJEKTPLAN  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Vedlagte prosjektplan, for planlegging av grunnlovsjubiléet 2014, vedtas. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet forslag om at følgende oppnevnes i prosjektgruppa: 
Medlem:  Odd Vangen (Sp), forutsatt at han vil 
Vara:  Dag Guttormsen (H) 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Vedlagte prosjektplan, for planlegging av grunnlovsjubiléet 2014, vedtas. 

 
Politiske medlemmer i prosjektgruppa: 
Medlem:  Odd Vangen (Sp), forutsatt at han vil 
Vara:  Dag Guttormsen (H) 
 
 
  

HOK-sak 2/13  

PLAN FOR BRUK AV KULTURHUSET - 2013  
 

Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
«Plan for bruk av kulturhuset - 2013», som går fram av saksframstillingen, tas til 
orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen, og det bes om at det svares på vedtaket 
fra 08.11.2012. 
 

Votering: (8 stemmer) 
Høyres utsettelsesforslag ble nedstemt 5-3 (3H). 
Innstillingen ble vedtatt 5-3 (3H). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
 «Plan for bruk av kulturhuset - 2013», som går fram av saksframstillingen, tas til 
orientering. 
 
 
  



 Side 4 av 7 

 

HOK-sak 3/13  

RETNINGSLINJER - STØTTE TIL TILTAK FOR UORGANISERT UNGDOM  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Retningslinjer – støtte til tiltak for uorganisert ungdom, vedtas. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Retningslinjer – støtte til tiltak for uorganisert ungdom, vedtas. 
 
 
  

HOK-sak 4/13  

VEINAVN - PENTAGONOMRÅDET  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

Vei, vist på medfølgende kart (vedlegg 1, sidevei til Pentagonveien) får navnet Nedre 

Pentagonvei. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 

Vei, vist på medfølgende kart (vedlegg 1, sidevei til Pentagonveien) får navnet Nedre 

Pentagonvei. 
 
 
  

HOK-sak 5/13  

BARNEHAGEBEHOVSPLAN KOMMUNESTYRETS VEDTAK 21.11.2012  1. 

UTESKURET VED SOLBERGTUNET 

 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Skolehusveien 1-3 rehabiliteres til barnehage med ca. 24 plasser. Barnehagen 

står ferdig 1.8.2013 og legges under Togrenda barnehage. Midler avsatt til 
ombygging av uteskuret i Solbergtunet barnehage overføres til formålet. 

2. Oppvekst og kulturetaten benytter Skolehusveien 1-3 til barnehage frem til ny 
barnehage i Ås Nord står ferdig i 2015.  

3. Midler avsatt til inventar og drift av nye barnehageplasser 2013 overføres til 
Togrenda barnehage. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til saken: 
Til behandling i kommunestyret legges det ved detaljert budsjett for hele prosjektet. 
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Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
1. Skolehusveien 1-3 rehabiliteres til barnehage med ca. 24 plasser. Barnehagen 

står ferdig 1.8.2013 og legges under Togrenda barnehage. Midler avsatt til 
ombygging av uteskuret i Solbergtunet barnehage overføres til formålet. 

2. Oppvekst og kulturetaten benytter Skolehusveien 1-3 til barnehage frem til ny 
barnehage i Ås Nord står ferdig i 2015.  

3. Midler avsatt til inventar og drift av nye barnehageplasser 2013 overføres til 
Togrenda barnehage. 

 
Til behandling i kommunestyret legges det ved detaljert budsjett for hele prosjektet. 
 
 
  

HOK-sak 6/13  

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Under forutsetning av at barnehagene får overført deler av overskuddet fra 2012 

til 2013 foreslås følgende tiltak for å redusere sykefraværet:  

 Det inngås avtale med en kognitiv terapeut/gestalt terapeut, aktuelle ansatte 
får tilbud om å benytte denne 

 Ansattes treningsavgift på treningssenter dekkes med kr. 200,- pr måned 
under forutsetning at det treners minimum 2 dager i uken. 

2. Barnegrupper med barn over 3 år reduseres fra 26-28 barn til 24-26 barn fra 
1.8.2013. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet, 
Høyre og Venstre: 
Når barnehagene får overført sin del av overliggende refusjonsmidler fra 2012 til 
2013 foreslås følgende tiltak for å redusere sykefraværet: 

 Tilsette flere vikarer som kan benyttes så tidlig som mulig å arbeidsgiverperioden. 

 Be om et samarbeid med NAV for å kartlegge både ergonomiske og fysiske 
svakheter ved barnehagene, og sette i gang tiltak for å bedre disse. Gjennom 
samarbeid mellom styrer i barnehagene, de ansatte og NAV søke og å finne 
spesiell tilrettelegging for arbeidstakere med hyppige sykemeldinger pga. 
belastningsskader eller andre slitasjeskader som er yrkesbetinget. Bruke de 
mulighetene avtaleverket gir Ås kommune som IA-bedrift. 

 I stedet for å redusere inntektene ved å redusere barnegruppens størrelse, ber vi 
om at det avsettes 2,5 mill. til økt bemanning i avdelinger over 3 år i en periode på 
ett år, og det skal følges opp med kvartalsvis rapporter for å vurdere effekten. 

  

Votering: (8 stemmer) 
Fellesforslaget ble vedtatt 6-2 (1FrP, 1SV) ved alternativ votering mot innstillingen. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Når barnehagene får overført sin del av overliggende refusjonsmidler fra 2012 til 
2013 foreslås følgende tiltak for å redusere sykefraværet: 

 Tilsette flere vikarer som kan benyttes så tidlig som mulig å arbeidsgiverperioden. 

 Be om et samarbeid med NAV for å kartlegge både ergonomiske og fysiske 
svakheter ved barnehagene, og sette i gang tiltak for å bedre disse. Gjennom 
samarbeid mellom styrer i barnehagene, de ansatte og NAV søke og å finne 
spesiell tilrettelegging for arbeidstakere med hyppige sykemeldinger pga. 
belastningsskader eller andre slitasjeskader som er yrkesbetinget. Bruke de 
mulighetene avtaleverket gir Ås kommune som IA-bedrift. 

 I stedet for å redusere inntektene ved å redusere barnegruppens størrelse, ber vi 
om at det avsettes 2,5 mill. til økt bemanning i avdelinger over 3 år i en periode 
på ett år, og det skal følges opp med kvartalsvis rapporter for å vurdere effekten. 

 
 
  

HOK-sak 7/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Leder leste opp formannskapets vedtak i F-sak 1/13, og foreslo følgende:  
Saken tilbakesendes rådmannen for oppfølging av formannskapets vedtak i F-sak 
1/13, 13.02.2013. 

 

Votering: (8 stemmer) 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Saken tilbakesendes rådmannen for oppfølging av formannskapets vedtak i F-sak 
1/13, 13.02.2013. 
 
 
  

HOK-sak 8/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG GRUNNSKOLEN I ÅS 2012  
 

Rådmannens innstilling:  
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 tas til orientering.  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet og 
Høyre: 
Hovedutvalget mener det mangler en konkret innstilling på hva som trengs for å 
styrke barnehager og grunnskolen, og ber om at det utarbeides en konkret plan over 
hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes innen mai 2013. 
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Votering: (7 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslaget ble tiltrådt 6-1 (1SV). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 tas til orientering.  
 
Hovedutvalget mener det mangler en konkret innstilling på hva som trengs for å 
styrke barnehager og grunnskolen, og ber om at det utarbeides en konkret plan over 
hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes innen mai 2013. 
 
 
  

HOK-sak 9/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering: (7 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
  

HOK-sak 10/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  

 

Oppvekst- og kultursjefs innstilling: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering: (7 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.02.2013: 
Saken utsettes til neste møte. 
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