
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1481-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 13.06.2013 

 
Fra HOK-sak: 25/13  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 29/13 Til kl.: 20.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sp: Odd Vangen 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
Sp: Frode Gundersen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent barnehage Vigdis Bangen, og 
enhetsleder for kultur Arne Hågensen. 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 17.06.2013 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
25/13 12/1413 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013  
 
26/13 12/1408 153  
BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013  
 
27/13 13/1469 A30 &01  
SAMARBEIDSAVTALE NORGES MUSIKKHØGSKOLE - "FOLLO-PILOTEN"  
 
28/13 13/31 223  
TILSKUDD TIL ÅS BEGEISRINGSETAT - TEAM EXPERIENCE  
 
29/13 12/2510 461  
SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER - OPPFØLGING  
 
 
 

SPØRSMÅL FRA MEDLEMMER 

 

 

Plasser for barn fra Bjørnebekk asylmottak 
Medfører det riktighet at barna som bor på Bjørnebekk asylmottak, og som i dag går i 
Kroer barnehage, har fått beskjed om at de må flytte til barnehagen som opprettes på 
Brønnerud skole fra høsten? 
 
Dersom dette medfører riktighet ønsker jeg at det redegjøres for denne 
begrunnelsen, og at det redegjøres for hvor mange barn som har fått tilbud om 
barnehageplass på Brønnerud utenom barna fra Bjørnebekk.  

 
09.06.2013, Hilde Kristin Marås (H) 

 

Oppvekst- og kultursjefens svar: 

Begrunnelse: 

Fram til 31.12.10 hadde Bjørnebekk Asylmottak en selvstendig avtale med 
Kroerfrilufts barnehage og Kroertoppen barnehage om 10 barnehageplasser for barn 
fra mottaket. Avtalen ble sagt opp 1.4.2011 av Bjørnebekk på bakgrunn av at 
asylmottakets kontrakt med UDI utgikk 30.6.11, og fordi barnehagetilskudd og 
foreldrebetaling til barn av asylsøkere fra 1.januar 2011 skulle inngå som en del av 
vertskommune tilskuddet.  
UDI utbetaler barnehagetilskuddet, tilskuddet dekker nasjonaltilskuddssats for drift og 
kapitalutgifter, samt foreldrebetaling pr. barn direkte til kommunen. Kommunen 
utbetaler tilskuddet uforkortet til barnehagen 
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Fra 1.1. 2011 var det opp til kommunen å inngå avtale med en godkjent barnehage. 

Fra 1.4.2011 og for barnehageåret 2011/2012 inngikk Ås kommune under tvil (på 
grunn av stor pedagogmangel i Kroer barnehagene) etter ønske fra Bjørnebekk 
asylmottak om å benytte denne barnehagen, muntlig en avtale med Kroer 
Friluftsbarnehage om at de skulle ha 10 plasser for barn over 3 år fra Bjørnebekk. På 
grunn av uenigheter ble avtalen for 2012/2013 aldri underskrevet av eier. Kommunen 
purret på avtalen gjentatte ganger. I mai 2012 mottok kommunen et brev fra eiers 
advokat som forklarte at årsaken til at kontrakten ikke var underskrevet handlet om 
uenighet om tidspunktet for inngåelse av avtalen og økonomien i fht dette. Etter et 
møte mellom kommunen og eier høsten 2012 kom man til en enighet om 
barnehageåret 2011/2012. Kontrakten ble aldri underskrevet. 

Etter en forespørsel fra kommunen våren/sommeren 2012 sa eier at barna fra 
Bjørnebekk var velkommen også barnehageåret 2012/ 2013. I møtet med kommunen 
høsten 2012 samt i e- post i november 2011 informerte eier om at de hadde klaget 
tilskuddsordningen inn til UDI og at den på dette tidspunktet var under vurdering hos 
UDI. Eier var ikke villig til å underskrive noen ny avtale med kommunen før tilskuddet 
var avklart. De ble bedt om å kontakte oss når de hørte fra UDI. Kommunen har ikke 
hørt noe fra barnehagen vedrørende saken etter dette. 

27.2.2013 ble barnehagen gjort oppmerksom på at Ås kommune ved Oppvekst- og 
kulturetaten, ikke ønsker å ha plasser for barn fra Bjørnebekk Asylmottak i 
Kroerbarnehagene fra 1.8.2013. Årsaken er at man ikke har klart å få til en formell 
avtale med Kroerbarnehagene og kommunen ønsker isteden å opprette plassene i 
en kommunal barnehage.  4.3.2013 sendte kommunen et brev med samme ordlyd. 
Kroerbarnehagene har ikke gitt kommunen tilbakemelding på henvendelsen. 

Kommunen var også på dette tidspunktet blitt gjort oppmerksom på at styrer, samt 
alle pedagogiske ledere ville avslutte sitt arbeidsforhold i Kroerbarnehagene innen 
31.7.2013 

Ved tidspunktet for «oppsigelsen» av plassene fra Bjørnebekk var det ikke avklart at 
det skulle bli barnehageavdeling i SFO lokalene ved Brønnerud. 

Plassene fra Bjørnebekk var tenkt opprettet i Tunveien barnehage dersom det var 
plass eller spredt i flere barnehager. Mottaket ønsket ikke å ha plassene spredt. 
Kommunen fant ut at de ville være en god løsning å opprette plassene i SFO 
lokalene på Brønnerud hvor det også ville være god pedagogisk bemanning. 

Antall barn: 

6 barn har takket ja til barnehagetilbud i SFO lokalene ved Brønnerud skole utenom 
barna fra Bjørnebekk pr.13.612. Oppvekst og kulturetaten tror at det skal være mulig 
å få fylt opp de aller fleste plassene innen desember 2013. 

 
13.06.2013, Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
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HOK-sak 25/13  

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013  
 

Rådmannens innstilling 04.06.2013: 
1. tertialrapport 2013 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.06.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 13.06.2013: 
1. tertialrapport 2013 tas til orientering. 
 
  

HOK-sak 26/13  

BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013  
 

Rådmannens innstilling 04.06.2013: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.06.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 13.06.2013: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
  

HOK-sak 27/13  

SAMARBEIDSAVTALE NORGES MUSIKKHØGSKOLE - "FOLLO-PILOTEN"  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kulturskolen i Ås inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follo-piloten» med 

Norges musikkhøgskole, sammen med de øvrige kulturskolene i Follo. Avtalen 
gjelder i første omgang fra 2014-2018.   

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2014-2018 foreslår 
rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr. 50.000,- årlig, som utgjør Ås 
kommunes forpliktende andel.  Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 
2014. 

  

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.06.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 13.06.2013: 
1. Kulturskolen i Ås inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follo-piloten» med 

Norges musikkhøgskole, sammen med de øvrige kulturskolene i Follo. Avtalen 
gjelder i første omgang fra 2014-2018.   

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2014-2018 foreslår 
rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr. 50.000,- årlig, som utgjør Ås 
kommunes forpliktende andel.  Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 
2014. 
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HOK-sak 28/13  

TILSKUDD TIL ÅS BEGEISRINGSETAT -TEAM EXPERIENCE  
 

Rådmannens innstilling 04.06.2013: 
Ungdomsprosjektet Team Experience får en underskuddsgaranti på inntil  
kr 25 000,- til gjennomføringen av sitt arrangement på Breivold 8.juni 2013. 
Ved utbetaling av tilskuddet belastes dette budsjettet avsatt til tilskudd, uorganisert 
ungdom. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.06.2013: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes inntil Ungdomsrådet er etablert, og har avgitt sin uttalelse. 
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 13.06.2013: 
Saken utsettes inntil Ungdomsrådet er etablert, og har avgitt sin uttalelse. 
 
 
  

HOK-sak 29/13  

SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER - OPPFØLGING  
 

Rådmannens innstilling 04.06.2013: 
Punkt 2 i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sitt vedtak i sak 6/13, Sykefravær i 
kommunale barnehager, utgår. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.06.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Saken avvises da kulepunkt 1 og 2 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur sitt vedtak av 
14.02.2013 anses effektuert. 
 

Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 13.06.2013: 
Saken avvises da kulepunkt 1 og 2 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur sitt vedtak av 
14.02.2013 anses effektuert. 
 
 
  


