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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.03.2021: 

Ingen i hovedutvalget motsatte seg å ta saken opp til behandling.  
 
Jørgen Holck Johannessen (Ap) foreslo: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem 
en sak med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre 

fleksibiliteten vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker 
barnehageplass gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges 

fram, samt at det gjøres vurderinger av organiseringen i et 
kostnadsperspektiv. Det vurderes også om 95% dekningsgrad fortsatt er 
tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til barnehageplasser øker. 

 
Nils Sopp (H) foreslo: 

Som følge av at kommunen nå har underdekning på ledig kapasitet både i 
Ås sentrum og Ås nord ber HOK at det snarest gjenåpnes 1 avdeling i Ås 
sentrum og 1 avdeling i Ås nord for å balansere etterspørselen. 

Kommunedirektøren må finne dekning innenfor allerede vedtatt 
budsjettrammer, eller snarest fremme sak om tilleggsbevilling i 

formannskapet. 
 
Votering: 

Aps forslag ble vedtatt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot Hs forslag. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.03.2021: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak 
med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten 

vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass 
gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det 

gjøres vurderinger av organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også 
om 95% dekningsgrad fortsatt er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til 
barnehageplasser øker. 
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Ås, 8. mars 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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