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Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer 2014 
 
Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02914-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
HOK’s disposisjonsmidler brukes 2014 til: 

1. Nordby skole tildeles kr 276.000 til vernepleier i 75% stilling for våren 2014. 
2. Ås ungdomsskole tildeles kr 200.000 til vernepleier i 50% stilling for våren 

2014. 
3. Resterende midler går til dekning av ekstrautgifter til elever med spesielt 

krevende atferdsproblematikk.  
 
 
 
Ås, 06.08.2014 
 
 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: Ingen 
         
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor Nordby skole 
Rektor Ås ungdomsskole 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har i 4 år disponert en pott på kr 700.000 pr år 
som skal gå til tiltak hovedutvalget for oppvekst- og kultur velger å prioritere over en 
kortere eller lengre periode. Det foreslås at midlene som er igjen for 2014 brukes til 
elever med særskilte behov samt å dekke opp kr 276.000 til Nordby skole for ekstra 
vernepleier og kr 200.000 til Ås ungdomsskole til ekstra vernepleier for våren 2014.  
 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har i 4 år disponert en pott på kr 700.000 pr år 
som skal gå til tiltak hovedutvalget for oppvekst- og kultur velger å prioritere over en 
kortere eller lengre periode. 
 
I 2011 og 2012 ble pengene  brukt til å finansiere en prosjektstilling som 
sosialpedagog i Nordby. Denne stillingen er nå gjort fast..  
 
I 2013 ble pengene brukt til følgende:  
1. Åsgård skole i forbindelse med feiring av 100 års jubileum høsten 2013 kr 

65.000,  
2. Nordby skole, ansettelse av midlertidig vernepleier høsten 2013, kr 200.000 
3. Ås ungdomsskole, ansettelse av midlertidig vernepleier høsten 2013, kr 

143.000 
 
Nordby skole og Ås ungdomsskole  fikk  også får et løfte om dekning av tilsvarende 
midler for våren 2014, kr 276.000 til Nordby og kr 200.000 til Ås ungdomsskole. For 
høsten 2014 er det da igjen til utdeling kr 224.000.   
 
 
Vurdering: 
Det foreslås at midlene for 2014 brukes til å dekke vernepleiere for våren 2014 med 
følgende summer; opptil kr 200.000 til Nordby skole og opptil kr 143.000 til Ås 
ungdomsskole.  
 
De resterende kr 224.000 for 2014 brukes til elever med særskilte behov. 
Inneværende år har oppvekst og kulturetaten brukt  mye ekstra midler til kjøp av 
ekstern kompetanse for å takle elever med store atferdsutfordringer.  Dette er midler 
som det ikke er budsjettert med i 2014.  
 
Håndtering av alvorlig atferdsproblematikk er en stor utfordring i skolene.  2 - 3 skoler 
har fått/vil få hjelp til å lære seg å håndtere elever med store atferdsutfordringer ved 
hjelp av ekstern kompetanse. I tillegg til at disse går inn med direkte hjelp gis det 
også en kompetanseoverføring til skolenes lærere. Det vurderes å bygge opp et eget 
team med spesialkompetanse på atferdsproblematikk i Ås fra høsten 2015. Dette vil 
man komme tilbake igjen til i forbindelse med budsjett 2015.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Inneværende år har oppvekst- og kulturetaten hatt store utgifter på enkelte elever 
med stor atferdsproblematikk. Per i dag bruker etaten  mellom kr 9.000 og 18.000 per 
dag per elev på kjøp av ekstern kompetanse. Dette er midler som det ikke er  
budsjettert med og som kan føre til vanskeligheter med å holde budsjettrammene.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Midlene som er igjen på HOKS’s disposisjonskonto for 2014 brukes til elever med 
særskilte behov samt å dekke opptil  kr 276.000 til Nordby skole for ekstra 
vernepleier og opptil kr 200.000 til Ås ungdomsskole til ekstra vernepleier.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
 
 
 


