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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 
 
FRA SAKSNR:  21/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:         Bonsak Hammeraas 
SV:       Saroj Pal 
 
Møtende medlemmer:  
A:         Kerstin Skar, Kjell Westengen 
H:         Hilde Kristin Marås – Leder 
FrP:      Weronica Haslie Green 
Sp:        Odd Rønningen 
V:         Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 
H:         Beathe Lille 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:       Frode Gundersen 
KrF:      Jon-Geir Dittmann 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Vigdis Bangen, fagkonsulent Tove 
Heen, fagkonsulent Arne Hågensen.  
 
Diverse merknader:  
Oppvekst og kultursjefen orienterte om Nasjonale prøver. 
 
 
Godkjent 13.11.08 av: Leder Hilde Kristin Marås(H) og nestleder Kjell Ivar Brynildsen (V) 
 
Underskrifter: 

 

___________________________  ________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
21/08 08/2576  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
22/08 08/2572  
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012  
 
23/08 08/2101  
REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS  
 
24/08 08/2557  
SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  
 
25/08 08/2545  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I ÅS KOMMUNE  
- ENDRING AV GJELDENDE VEDTEKTER 
 
26/08 08/2547  
VALG AV NAVN, TUNNEL-UTTALELSE  
 
27/08 08/1991  
17. MAI 2009  
________________________________________________________________________ 
 
 
REFERATSAKER TIL HOK 12.11.08: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
UTDELT I MØTET: 
• Kulturskolen – korpsavtalen og de øvrige tilbud-kostnader datert 10.11.08. 
• Utkast til samarbeidsavtale mellom Kulturskolen i Ås og Ås barnekor per 30.05.05. 
• Revidert samarbeidsavtale 2008 mellom Kulturskolen i Ås, Nordby skolekorps og Ås 

Jente- og Guttekorps, datert 08.04.08. 
• Utvalgssak 01/01745 Forslag til ny samarbeidsavtale, kulturskolen-korpsene med kopi av 

regnskap for kulturskolen. 
• Svar på spørsmål til Handlingsprogram og økonomiplan for 2009-2012 fra Ap’s gruppe i 

HOK. 
• Statusrapport – utsmykning Moer sykehjem 
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Utv.sak nr. 21/08  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
Rådmannens innstilling tas til orientering.  
 
  
Utv.sak nr. 22/08  
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Plan for barnehageutbygging 2009-2012 i Ås kommune godkjennes 
 
2. Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i 

Handlingsprogram og økonomiprogram i innværende planperiode. 
Planlegging og arbeid med en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med 
142 plasser til barn over 3 år/71 barn under 3 år starter umiddelbart slik at den kan stå 
ferdig senest høsten 2011. 

 
3. Det gule huset ved Nordby skole blir løpende vurdert som en midlertidig barnehage for 

å sikre vedtatt lovfestet rett til plass i barnehage.   
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Jon-Geirs Dittmanns (KrF) alternative forslag til pkt. 3: 
Det gule huset ved Nordby skole benyttes som midlertidig barnehage før nye Solberg 
barnehage står klar. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 
Togrenda barnehage vurderes i forhold til om at denne barnehagen skal erstattes av ny 
barnehage. Størrelsen på Solberg barnehage vurderes i denne forbindelse. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
KrF’s endringsforslag til pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 

1. Plan for barnehageutbygging 2009-2012 i Ås kommune godkjennes 
 

Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i 
Handlingsprogram og økonomiprogram i innværende planperiode. Planlegging og 
arbeid med en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med 142 plasser til 
barn over 3 år/71 barn under 3 år starter umiddelbart slik at den kan stå ferdig senest 
høsten 2011. 
 

2. Det gule huset ved Nordby skole benyttes som midlertidig barnehage før nye Solberg 
barnehage står klar. 

 
3. Togrenda barnehage vurderes i forhold til om at denne barnehagen skal erstattes av ny 

barnehage. Størrelsen på Solberg barnehage vurderes i denne forbindelse. 
 
  
Utv.sak nr. 23/08  
REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS  
 
Rådmannens innstilling: 
Foresatte i private barnehager i Ås følger kommunens inntektsgraderte satser for 
foreldrebetaling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
De private barnehagene i Ås kommune skal ha samme inntektsgraderte satser for 
oppholdsbetaling som de kommunale barnehagene. Ås kommune dekker reduksjon i 
foreldrebetalingen knyttet til innføring av inntektsgradert foreldrebetaling. 
 
Votering:  
Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
De private barnehagene i Ås kommune skal ha samme inntektsgraderte satser for 
oppholdsbetaling som de kommunale barnehagene. Ås kommune dekker reduksjon i 
foreldrebetalingen knyttet til innføring av inntektsgradert foreldrebetaling. 
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Utv.sak nr. 24/08  
SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  
 
Rådmannens innstilling: 
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, fremmes tre alternativer til vedtak: 
 

1. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt tilbud utenfor nærmiljøskolen 
innvilges skyss hjem fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens ferie- 
og fridager.  

 
2. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor 

nærmiljøskolen får skyss fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens 
ferie- og fridager, ved å betale en egenandel på for eksempel kr. 400,- pr mnd. 

 
3. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor 

nærmiljøskolen, får ikke dekket utgifter til skyss fra SFO. Vedtaket begrunnes med at 
skyss til og fra SFO ikke er en lovpålagt plikt for kommunen. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Votering: 
Rådmannens innstilling alternativ 3 ble tiltrådt 6-3(1KrF, 1SV, 1Sp) ved alternativ  
votering mot rådmannens innstilling alternativ 1. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor nærmiljøskolen, får 
ikke dekket utgifter til skyss fra SFO. Vedtaket begrunnes med at skyss til og fra SFO ikke er 
en lovpålagt plikt for kommunen. 
 
  
Utv.sak nr. 25/08  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I ÅS KOMMUNE  
- ENDRING AV GJELDENDE VEDTEKTER 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling:  
Endringer i SFO-vedtektene, som foreslått i vedlegg 1, gjøres gjeldende fra 01.08.2009  

1. pkt. 7, Oppholdstid 
2. pkt 8 Åpningstider 
3. pkt 9 Ferie- og fridager  
4. pkt 12 Foreldrebetaling 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Pkt. 7 – Oppholdstid. Ny tekst: Timetallet for halv plass i SFO reduseres fra 12 til 10 

timer. 
2. Pkt. 8 – Åpningstider. Ny tekst: Skolefritidsordningen holder åpent på hverdager i 9,5 

timer i tidsrommet kl. 07.00-17.00. 
3. Pkt. 9 – Ferie- og fridager. Følgende tas inn: Skolefritidsordningen i Ås holder stengt i 

skolens jule- og påskeferie. 
4. Pkt. 12 – Foreldrebetaling. Kostpenger inkluderes i oppholdsbetalingen. 
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Votering: 
Høyres forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 4 ble vedtatt 7-2(H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
Endringer i SFO-vedtektene, som foreslått i vedlegg 1, gjøres gjeldende fra 01.08.2009  
1. Pkt. 7 – Oppholdstid. Ny tekst: Timetallet for halv plass i SFO reduseres fra 12 til 10 

timer. 
2. Pkt. 8 – Åpningstider. Ny tekst: Skolefritidsordningen holder åpent på hverdager i 9,5 

timer i tidsrommet kl. 07.00-17.00. 
3. Pkt. 9 – Ferie- og fridager. Følgende tas inn: Skolefritidsordningen i Ås holder stengt i 

skolens jule- og påskeferie. 
4. Pkt. 12 – Foreldrebetaling. Kostpenger inkluderes i oppholdsbetalingen. 
 
  
Utv.sak nr. 26/08  
VALG AV NAVN, TUNNEL-UTTALELSE  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
Frode Gundersen (SV) fremmet alternativt forslag: 
Den nye tunnelen E6 ASSURTJERN-VINTERBRO får navnet Nøstvet 
 
Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble vedtatt 8-1(SV) mot SV’s alternative forslag. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
Den nye tunnelen E6 ASSURTJERN-VINTERBRO får navnet Nøstvedttunnelen. 
 
  
Utv.sak nr. 27/08  
17. MAI 2009  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 3 representanter til 17. mai komiteen for 2009:  
 
1. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for to år.  
2. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for to år. 
3. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for et år.  
 
Komiteen består av representanter for kor, korps, russestyret og to representanter fra FAU i 
tillegg til valgte medlemmer.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2008: 
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Hilde Kristin Marås(H) fremmet følgende forslag: 
Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges: Dag Guttormsen 
Medlemmet velges for to år.  
 
Resten velges på neste HOK møte. 
 
Votering: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.11.2008: 
Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges: Dag Guttormsen 
Medlemmet velges for to år.  
 
Resten velges på neste HOK møte. 
 
 
  
 


