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Ås, 05.03.08 
 
 
 
Hilde Kristin Eide Marås 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes,  
tlf 64 96 20 03 eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt. Telefonbeskjed må gis 
dersom svar ikke mottas innen rimelig tid).  

 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 



REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 12.02.08: 
 
Notat ”Skolepolitisk plan” av 25.02.08 fra HOK v/leder Hilde Kristin Marås til rektor 
v/barneskolene, ungdomsskolene, FAU og Voksenopplæringen.  
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Utv.sak nr 2/08 
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR - BRUK AV FOND 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  08/535 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/08 12.03.2008 
 

 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.  
 
Skoler og SFOer kan disponere avsatte fondsmidler knyttet til Kunnskapsløftet og kostpenger 
ved behov. Budsjettregulering foretas administrativt i det enkelte tilfelle.   
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 05.03.08 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Oppvekst- og kultursjefen 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det er behov for budsjettregulering i forhold til bruk av fond i oppvekst og kulturetaten. 
 
Rustadskogen barnehage gjør om plasser for store barn til småbarnsplasser fra høsten 2008, og 
det er i den forbindelse behov for en del bygningsmessige endringer. Økt bemanning i forhold 
til dette er lagt inn i budsjett 2008 – det samme er en engangssum til kjøp av utstyr og leker.  
Utgiften til omgjøringen anslås til inntil 0,4 mill kroner. Dette finansieres ved hjelp av 
skjønnsmidler slik at budsjettert avsetning til fond reduseres tilsvarende.  
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Skolene har de siste par årene satt av midler på fond i forhold til læremidler og 
kompetanseheving knyttet til Kunnskapsløftet. Dette er delvis gjort siden læremidler ikke har 
vært klare. Flere SFOer har også satt av ubrukte kostpenger på fond.   
Det er ønskelig at skoler og SFOer kan bruke av disse fondsmidlene til det formål de er avsatt 
til når de har behov for det.   
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Budsjettregulering gjennomføres i henhold til tabell 1: 
 

Tabell 1 Budsjettreguleringer Kontogruppe 
Oppr. 
budsjett 

Rev 
budsjett Endring 

Nytt rev 
budsjett 

        

F. 201 Førskole Finansutgifter 3 845 000 
3 845 
000 -400 000 3 445 000 

F. 221 Førskolelokaler Kjøp av varer og tjenester 42 000 42 000 400 000 400 000 

            

 
Skoler og SFO kan disponere avsatte fondsmidler knyttet til Kunnskapsløftet og kostpenger 
ved behov. Budsjettregulering foretas i det enkelte tilfelle.   
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Utv.sak nr 3/08 
BRUK AV HUS VED MOER SYKEHJEM TIL BARNEHAGE 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: A10  Saknr.:  08/493 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/08 12.03.2008 

 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at ”Det gule huset på Moer” inntil videre brukes til barnehageformål. 
 
 
Rådmannen i Ås, 05.03.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 12.12.07, sak 70/07.  
Handlingsplan med Økonomiplan 2008-2011, budsjett 2008 
Saken har vært til drøfting i Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur den 13.02.08, 
administrasjonen ble bedt om å lage ny sak om bruk av ”Det gule” huset til barnehageformål. 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Vedtak fra kommunestyret 12.12.07 
Handlingsplan med Økonomiplan 2008-2011, budsjett 2008 
Protokoll fra HOK møte 13.02.08 
 
Utskrift av saken sendes til: Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Etter at hjemmetjenesten flyttet inn på Moertunet sykehjem står det ”Gule huset” tomt. 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til kommunestyresak 70/07; 

 ”Det gule huset” på Moer gis til frivillige lag og organisasjonene organiserer seg slik at de tar 
vare på og drifter huset uten kostnad for kommunen. Dersom det etter 1 år viser seg at huset 
ikke benyttes og driftes etter hensikten går huset tilbake til kommunen. 
Kommunestyret ber Hovedutvalg for oppvekst- og kultur om å utrede konsekvensene av et 
slikt tiltak. Sak legges frem for kommunestyret. 
 
Ås kommune har stort behov for flere barnehageplasser fra høsten 2008. Pr. 26.02.08 er det 
kommet inn 308 barnehagesøknader til 238 ledige plasser. Søknadsfristen til hovedopptaket er 
01.03.08 og erfaringsmessig vil det komme mange flere søknader fram til da fristen. Selv om 
noen som tilbys plass antagelig kommer til å takke nei står Ås kommune står i fare for å ikke 
ha full barnehagedekning i 2008. Av erfaring så vet vi også at det vil komme mange 
barnehagesøknader fram mot sommeren som ikke blir en del av hovedopptaket.  
 
Det ”Gule huset” på Moer kan ha 2 avdelinger og ta imot ca 18 barn under 3 år. 
Huset og beliggenheten egner seg meget godt til barnehageformål. Huset består av 6 
brakkemonduler. Infrastrukturen er på plass, bla ligger det datalinjer og tlf. linjer klart til bruk. 
Det vil være nødvendig å gjøre noe ombygging for å få til en funksjonell barnehage. Blant 
annet må vegger tas ned for å få til større rom/lekerom, vegger må males og det må legges nytt 
gulvbelegg. Det er også behov for å sette inn to nye dører/rømningsveier mot vest samt sette 
inn et nytt vindu. Det trengs en ny inngangsdør. Videre må området rundt huset gjerdes inn og 
det må settes opp utelekeapparater, sandkasse, vognskjul og utebod. 
P-plass er etablert i umiddelbar nærhet og uteområdene er ferdig til inngjerding. 
Beliggenheten mellom omsorgsboliger og sykehjem bør ha en positiv innvirkning i miljøet  
Ansatte på sykehjemmet vil ha mulighet for barnehageplass i nærheten.   
 
Etablering av flere paviljonger i nærheten vil også være mulig dersom kommunen ønsker det. 
Frogn, Nesodden og Ski har gjort det.  Dette vil kunne skaffe flere barnehageplasser, men er et 
atskillig dyrere alternativ. 
 
Eksempler på kostnader for å sette opp paviljonger fra Frogn kommune: 
 
Elleflaten barnehage, (Expandia) 60 plasser i 19 moduler som koster: 
                        Etablering         Månedsleie       Demontering 
                        900.000,-          77.800,-            320.000,- 
Ullerud barnehage, (Temporent) 75 plasser i 26 moduler som koster: 
                        Etablering         Månedsleie       Demontering 
                        1.255.000,-       127.000,-          690.000,- 
 
Prisene gjelder montering og brukertilpassninger av brakker, månedsleie for brakker og 
demontering av brakker. Tomtekostnader og etablering av VA, strøm og telefon kommer i 
tillegg. Tomtekostnader er utenom. Prisene er eks mva. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
På grunn av kommunens store behov for barnehageplasser fra høsten 2008 bør det ”Gule 
huset” på Moer tas i bruk til barnehageformål. Huset bør brukes inntil vi har ferdigstilt 
Frydenhaug barnehage og bygget ut barnehage på Dyster Eldor, og evt. lenger hvis det da 
fortsatt skulle være behov.  
Det finnes penger avsatt på fond som kan brukes til innredning og ombygging. I tillegg kan 
kommunen søke om investeringstilskudd. I 2008 gis kr. 50.000 per. heltidsplass til nye 
barnehageplasser for barn under 3 år. Investeringstilskuddet vil i denne sammenheng utgjøre 
kr. 900.000,-.   
 
Statstilskudd på kr.1.539.000 (kr 85.500 per heltidsplass for barn under 3 år i 12 mnd) samt  
foreldrebetaling ca kr.396.000 ( kr.2000 x 18 b x 11 mnd) utgjør kr 1.935.000 og vil dekke det 
meste av barnehagens lønnskostnader. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 4/08 

 

 
Utv.sak nr 4/08 
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: F61 &18 Saknr.:  08/500 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 6/08 12.03.2008 
Ungdomsrådet /  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/08 12.03.2008 
Kommunestyret /  
 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune har som mål å redusere skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk, individuelt 

og samfunnsmessig. 
 

2. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2008 -2012 tas til etterretning. Forslagene i planen 
legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak og søkes innarbeidet i 
handlingsprogrammet og årsbudsjettene i perioden. 

 
 
Rådmannen i Ås, 05.03.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. K-sak 0031/04 
 

Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Ungdomsrådet 
3. Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykt vedlegg sendes alle aktuelle utvalg 05.03.08) 
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2008-2012. 

 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Helse- og sosialsjefen/Hovedutvalg for helse og sosial 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. 
Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, blant annet fordi tidlig 
alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika. Undersøkelser viser dessuten at 
blandingsmisbruk av flere rusmidler samtidig er mest utbredt blant rusmiddelmisbrukere 
i Norge. Det er også viktig at Ås kommune fører en enhetlig rusmiddelpolitikk 
ved at bevillingsordninger og øvrig forebygging sees i en sammenheng med behov for innsats 
på rehabiliteringsområdet. 
Dette er bakgrunnen for at administrasjonen har utformet en helhetlig rusmiddelpolitisk 
temaplan. 
 

Forebygging av rusmisbruk og tiltak overfor rusmisbrukere. 
Rusmiddelpolitikk handler om solidaritet med enkeltmennesker og om samfunnets evne til 
solidaritet. Rusmiddelproblemer handler om sosial ulikhet, om samfunnsutvikling, om 
utstøting av dem som ikke lykkes og om å mestre utfordringer i skole og arbeidsliv. Det er de 
grunnleggende politiske veivalgene som betyr mest for rusutviklingen i samfunnet og som 
bestemmer om vi har et samfunn med et sterkt fellesskap, eller om hver enkelt skal være sin 
egen lykkes smed.  
 
Hele rusfeltet må ses i sammenheng og forankres i kommunestyrets helhetlige 
rusmiddelpolitikk. Det handler om å få til de gode tjenestene der brukeren står i sentrum. Det 
holdes fast ved menneskers rett til verdighet selv i de mest krevende situasjoner. Tjenestene 
skal bygges rundt enkeltmenneskers behov for hjelp samtidig som vi må holde fast ved de 
brede strategiene som vi vet virker.  
 
Ingen kan forbedre situasjonen på rusfeltet alene. For å nå målene må vi samarbeide på tvers 
av fag- og etatsgrenser og med spesialisthelsetjenesten. 
Rusmiddelpolitikken handler om å gjøre politiske valg og prioriteringer.  
 
Det å forebygge at rusmiddelproblemer er det beste for individ og for samfunn. Det trengs 
både bred innsats rettet mot hele befolkningen og smale tiltak for de gruppene som vi vet er i 
faresonen. Særlig må vi bygge rusfrie arenaer for barn og unge for å forebygge 
rusmiddelproblemer som kan følge dem resten av livet.  
 
Både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten trenger vi lavterskeltilbud. Vi trenger personer 
til oppsøkende og ambulerende virksomhet og tilbud utenom normal arbeidstid som kan møte 
brukerne.  
Ås kommune har utviklet flere lavterskeltilbud for eksempel ungdomsklubber, familie- og 
nettverksteamet, ungdomsteamet ved ungdomsskolene, helsestasjon for ungdom, 
miljøarbeidertjeneste v/sosialkontoret som er viktig å videreutvikle og opprettholde. 
 
Alkoholpolitikk/ Narkotikapolitikk. 
I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser 
vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for 
enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Vi bør arbeide for at 
balansen mellom folkehelsehensyn og bransjehensyn på lokalt nivå forskyves til fordel for 
folkehelsen. Selv om alkohol er en lovlig vare som flertallet av den voksne befolkningen 
bruker kontrollert, er det viktig å holde fast ved at alkohol ikke er en ordinær handelsvare.  
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Det er utvilsomt at det handler om store samfunnsmessige omkostninger, både i form av tapt 
arbeidsinnsats og behandlings- og omsorgsomkostninger.  
 
I narkotikapolitikken er det mange vanskelige avveininger mellom juridiske og sosialpolitiske 
hensyn. Narkotika er og skal være forbudt. Likevel er det vår plikt å ta vare på de som er 
rusmiddelavhengige. Tjenestene skal være helhetlige, sammenhengende og preget av respekt 
og solidaritet. Det stiller krav til oss, både som enkeltmennesker og som samfunn. 
 
Målet må være å ta vare på alle, men det er særlig viktig å ta vare på de unge som er i en 
rehabiliteringsprosess. Aksept og inkludering fra omverdenen er ofte helt avgjørende for om 
de lykkes. Stigmatisering av mennesker med rusmiddelproblemer og deres nærmeste kan ikke 
aksepteres. Vårt samfunn må være robust nok til å ha rom for alle.  
Vi må akseptere at rusmiddelavhengige kan få tilbakefall og tar irrasjonelle valg. Tilbakefall 
kan gi viktig lærdom og må ikke bare betraktes som et tilbakeskritt i rehabiliterings-prosessen.  
 
Rusmiddelavhengige skal gis mulighet til arbeid, sosial inkludering og til reintegrering i 
nærmiljøet. Alle skal kunne bo trygt og godt.  
 
Tiltak for å begrense forbruket av rusmidler bidrar til å redusere fattigdom og sosiale 
forskjeller i helse. Arbeidet på rusfeltet må ses i sammenheng med regjeringens innsats for å 
styrke inkluderingen i arbeidslivet, tiltak mot fattigdom, sosiale helseforskjeller, 
opptrappingsplan for psykisk helse, strategi for habilitering og rehabilitering og strategien På 
vei til egen bolig.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder tiltak for bostedsløse, boligsosialt arbeid og 
kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere i Ås kommune. De skal være ferdig med 
utredningen i oktober 2008. 
 
Salgs- og skjenkebevillingene. 
De kommunale salgs- og skjenkebevillingene for alkoholholdig drikk skal gjennomgå 
ny søknadsbehandling senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. 
alkoholloven § 1-6.  
 
Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette tar loven sikte på å begrense forbruket av 
alkoholdige drikkevarer, jf. alkoholloven § 1-1.  
 
Alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt er ment å sikre at omsetningen skjer i 
betryggende former. Beslutninger om tildeling av salgs- eller skjenkebevillinger er 
skjønnsmessige avgjørelser, som skal treffes på grunnlag av alkoholpolitiske vurderinger.  
 
Alkoholloven §§ 3-2 og 4-3 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar 
med alminnelige forvaltningsrettslige regler.  
 
Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. Vilkåret må 
således ha saklig sammenheng med bevillingen, f.eks. fremme alkohollovens formål, lette 
kontrollen eller avverge skadevirkningene ved salg av alkoholholdig drikk. Vilkåret må ikke 
være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig.  
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Rådmannen har valgt å lage en egen sak som omhandler retningslinjer for behandling av 
søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, behandling av brudd på alkoholloven og lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider og lukketider. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at temaplan for rusmiddelpolitikk tas til etteretning og at de forslåtte 
tiltakene søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for perioden. 
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VEDLEGG 1 
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ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 5/08 

 

 
Utv.sak nr 5/08 
ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: C61  Saknr.:  08/501 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/08 12.03.2008 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 
Rådmannens innstilling: 
Ås bibliotek får fra høsten 2008 følgende åpningstider: 
 
Mandag 10-18 
Tirsdag 10-18 
Onsdag 10-18 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-15 
Lørdag 10-15 
 
Økte kostnader for 2008, dekkes av ubrukte lønnsmidler ved vakant stilling. 
Ordningen søkes videreført utover 2008, - og innarbeides i budsjettet for 2009-2012. 
 
 
Rådmannen i Ås, 05.03.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Biblioteket 
Servicetorget 
Webredaktør 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
I siste brukerundersøkelse befestet biblioteket posisjonen som en populær tjeneste for Ås’ 
befolkning, men brukerne ville svært gjerne ha utvidet åpningstid på kveldstid. Dette er også 
den kommentaren biblioteket oftest hører når brukerne kommer med forslag til endringer.  
 
I løpet av det siste året er det to utviklingstendenser som gjør utvidede åpningstider til et enda 
mer aktuelt tema: Ås bibliotek har opplevd en total nedgang i utlån på ca. 10%, fra et totalt 
utlån i 2006 på  81 287 til 72 709 i 2007. 10% er mer enn gjennomsnittet i Follo, og det mest 
bekymringsfulle er at denne nedgangen er størst på utlån av barnebøker.  
 
Utvidede åpningstider kan være med på å snu dette, siden det gir foreldre bedre mulighet til å 
ta barn med på biblioteket etter skole og arbeid. Det gjør det også mulig for flere pendlere å 
rekke biblioteket gjennom uken. Den andre endringen vi har sett i året som gikk er udelt 
positiv: Flere ungdommer i 14-15 års alderen er begynt å holde til på biblioteket etter skoletid. 
Når biblioteket stenger trekker de ut i gangen, der de sitter og prater i avislesekroken. Ås har 
et tydelig behov for et sted der det ikke koster noe å oppholde seg.  
 
I Follo har tre bibliotek (Frogn, Nesodden og Vestby) 2 kveldsåpne dager i uken, mens tre 
(Enebakk, Oppegård og Ski) har kveldsåpent 3 dager. Nesodden bibliotek og Siggerud filial på 
Ski har nylig utvidet sine åpningstider, og begge har opplevd økning i både besøk og utlån.  
 

Dagens åpningstider ved bibliotekene  er:  
 
 Ås bibliotek Nordby filial 
Mandag 10-16 13:30-19 

Tirsdag 10-16   

Onsdag 10-16 13:30-19 

Torsdag 10-19 10:30-14 

Fredag 10-16   

Lørdag 10-14 10-14 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
For å bedre tilgjengeligheten og bruken er det være fornuftig å øke åpningstidene ved Ås 
bibliotek. 
Nordby filial holdes utenfor, og beholder nåværende åpningstider. 
 
Følgende åpningstider foreslås: 
 
 Ås bibliotek Nordby filial 
Mandag 10-18 13:30-19 

Tirsdag 10-18   

Onsdag 10-18 13:30-19 

Torsdag 10-18 10:30-14 

Fredag 10-15   

Lørdag 10-15 10-14 

 
Dette betyr at åpningstiden økes med to timer for de tre første dagene i uken. Torsdag og 
fredag reduseres med en time. Åpningstiden på lørdagene utvides med en time. 



  Sak 5/08 

Det vil kun bli to ulike åpningstider å forholde seg til, noe som for publikum vil være enkelt å 
huske. 
 
Det er satt opp to alternative måter å få dette til på: 
 
ALTERNATIV 1: MAN-TORS 10-18, FRE-LØR 10-15 
 
Mangler dekning for 6 timer a 210 kr.   =   1 260 
   + kveldstillegg 2 timer x 40  =        80 
   Ukentlig kostnad   =   1 340 
   SUM 41 UKER   = 54 940 
 
 
ALTERNATIV 2: SAMME, MEN BIBLIOTEKSJEFEN TAS UT AV VAKTPLAN 
GJENNOM  UKEN 
 
Dekke 4 timer i uken a kr. 245    =        980 
52 uker                   =   50 960 
+ kostnader for utvidet åpningstid    =   54 940 
SUM        = 105 800 
 
 
Forskjellen på forslagene er at i alternativ 2 vil endringen av vaktplanen som kommer i 
forbindelse med utvidet åpningstid også innbefatte at biblioteksjefen går ut av ordinær 
vaktplan i ukedagene.  
Det viser seg å være vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer, særlig på dagtid, og biblioteksjefen 
bruker svært mye tid på å dekke opp hull i vaktplanen som oppstår på grunn av sykdom eller 
avvikling av ferie. Dette kommer i tillegg til de vaktene biblioteksjefen er satt opp med som en 
del av den daglige drift.  
Det er også en del av situasjonen at ca. 50% av personalet er over 60 år med de utfordringene 
som dette fører med seg blant annet når det gjelder ferieavvikling. Hvis biblioteksjefen blir tatt 
ut av den ordinære vaktplanen, vil det være større rom for å dekke huller i vaktplanen uten 
overbelastning. 
 
Rådmannen vil anbefale at alternativ 2 velges. 
 
På grunn av en vakant stilling (lokalhistorisk arkiv) har biblioteket mulighet til å øke 
åpningstidene etter sommerferien inneværende år. 
 
Endrede åpningstider er noe publikum bruker lang til på å venne seg til. Å utvide 
åpningstidene høsten 2008 for så måtte gå tilbake til dagens tider ved nyttår vil skape 
forvirring og misnøye blant brukerne. Det anbefales derfor ikke.  
 
Spørsmål om og vurdering av videreføring  utover 2008, vil bli tatt opp som en del av 
budsjettprosessen for 2009-2012. 
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VEDLEGG 

ORIENTERING OM OPPTAKSKRITERIER I KULTURSKOLEN 2008-2009 
 

Kulturskolen har stor tilgang med søkere til sine tilbud og på enkelte tilbud er  
ventetiden lang. 
Ved hovedopptaket 2007-2008 var det 128 elever som ikke fikk et tilbud ved kulturskolen og 
som ble plassert på venteliste. 
Ventelistene er i hovedsak knyttet til tilbudene om instrumentalopplæring. 
 
Kulturskolens samarbeidsutvalg har utarbeidet følgende prioriteringer for  
opptak til skoleåret 2008-2009. 
 
 
PRIORITERING VED OPPTAK TIL KULTURSKOLEN  
 

• Hovedopptak foretas i etterkant av søknadsfristen 1. mai for kommende skoleår. 

• Det foretas løpende opptak gjennom hele året. 

• Tilgjengelige plasser er styrende for tildeling av elevplass.  

• Søkerne må kunne tilpasse seg de timer som blir stilt til rådighet. 

• Elever som får tilbud ved hovedopptak ved det instrumentet de har søkt som nr 1 eller 

2 og ikke tar i mot tilbudet, mister sin plass på ventelisten.  

• Elever som søker om å bytte fra et instrument til et annet instrument eller mellom 

virksomheter plasseres på ventelisten og får regne et "ventelisteår" for hvert år de har 

ventet på å få bytte. 

 
 

For søkere til tilbud i grupper: 
1. Søkere med lengst ventetid prioriteres. Av søkere med likt antall år på ventelisten 

foretrekkes den eldste, dog med prioritet for søkere i grunnskolealder. 
2. Det tas pedagogiske hensyn i forhold til sammensetning i gruppen. 

 
For søkere til instrumentalundervisning i prioritert rekkefølge: 

1. Elever som har hatt permisjon og som før søknadsfristens utløp sier fra at de ønsker 
plassen tilbake.  

2. Elever i andre kulturskoler som flytter til kommunen gis prioritet. 
3. Elever som søker opptak samme år som de går ut av Musikkverkstedets andre år. 

Elever som har fulgt undervisningen i Musikkverkstedet i 1 ½ år, gis samme fortrinn så 
sant de følger sin gruppe til det andre årets slutt. 

4. Man kan søke om plass våren før barnet begynner på skolen. I størst mulig grad 
benyttes ansiennitetsprinsippet. Fravikes ansiennitetsprinsippet skal avviket begrunnes. 
Ansienniteten beregnes ut fra semesteret eleven blir søkt inn.  

5. Hvis søkere har lik ventelisteansiennitet foretrekkes den eldste. Elever i 
grunnskolealder prioriteres.  

 
For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: 

• Søkere til korps prioriteres. 
Korpsets besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument. 

• Elever som slutter i korpset mister sitt tilbud om instrumentalopplæring. 
Eleven må søke om plass for instrumentalopplæring uten tilknytning til korpset.   

 



  Sak 6/08 

 


