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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende endring av rådmannens innstilling pkt.1: 

Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endring av rådmannens innstilling pkt. 3 og 
nytt pkt. 6: 

Pkt. 3: Setningen «Togrenda barnehage selges» strykes. 
Nytt pkt. 6: Nye barnehager etableres av private utbyggere.   
 

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  

 
 Det skal legges frem en tidsplan for dette.  
 
 
Votering: 
Sp´s forslag til endring av rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
H´s forslag til endring av rådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
H´s forslag til nytt pkt. 6 ble nedstemt 4 - 3(H). 
Ap´s forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt.  
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 
1. Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
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2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 
står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart. 

3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes.. 

5. For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

6. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  
 
HOK ber om en tidsplan for dette. 
 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 10. november 2014 
 
 
  
Jan Einbu 
Konsulent  
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