
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 13.06.2018 kl. 16.30 – 17.25 
Sted: Ås kulturhus, Store salong 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ivar Ekanger 
SV:  Kristine Lien Skog 
FrP:   Gro Haug 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 
 (UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
FrP: Arne Hillestad 
FF:  Anne Mari Hojem Borge 
 
Forfall:  
Ap:  Laila P. Nordsveen – ikke meldt 
H:  Egil Ørbeck  
UDF  Audun Johannessen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad. 
 
Diverse merknader: 
Gro Haug (FrP) var forespurt om å godkjenne protokollen i nestleders sted. 
Møtet var innkalt ekstraordinært for behandling av utsatte saker fra møte 06.06.2018. 
 
Møteprotokoll godkjent 14.06.2018 
av leder Ivar Ekanger og Gro Haug. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 

Grensejustering - Tandbergløkka.  
Ordfører og rådmannen hadde møte med fylkesmannen og Nordre Follo om 
13.06.2018 - status. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt 
 

Leder orienterte om møte i forhandlingsutvalget 14.06.2018 om lokale 
lønnsforhandlinger. 
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Saker til behandling  

ADM-16/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 06.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018:  
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018.  
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 

skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 
o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader. 
 
Ungdomsrådets innstilling 29.05.2018 og rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Saken ble drøftet. 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken utsettes til innstilling fra HOK 
foreligger. 
 
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets utsettelsesvedtak 13.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
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ADM-17/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Innstilling fra formannskapet 06.06.2018, HOK 30.05.2018 og rådmannen:  
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Med utgangspunkt i Eli Stokkebøs (FF) forslag foreslo Ivar Ekanger (Ap) følgende 
endring i andre avsnitt: 
«nye høyskolestillinger» endres til «nye stillinger med høyskoleutdanning eller 
tilsvarende kompetanse». 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling med Ap’s og tillitsvalgtes endringsforslag, ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.06.2018: 
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye stillinger med høyskoleutdanning eller tilsvarende 
kompetanse i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
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ADM-18/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Innstilling fra formannskapet 06.06.2018 og HOK 30.05.2018: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret. 
 
Innstilling fra HTM 31.05.2018, HHS 30.05.2018 og rådmannen:  
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet tertialrapporten. 
 
Gro Haug (FrP) ba om svar på hva slags øremerkede midler som er sendt tilbake til 
staten. Jf. rapporten s. 11 under kommentar økonomistatus:  
«Det er også tilbakebetalt til staten øremerket tilskudd som ikke er benyttet.» 
 
Votering: 
Tertialrapporten ble enstemmig tatt til orientering. Spørsmål fra FrP følger saken. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.06.2018: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Spørsmål til rådmannen fra FrP som følger saken til kommunestyret: 
Hva slags øremerkede midler er sendt tilbake til staten?  
Jf. tertialrapporten s. 11 under Kommentar økonomistatus:  
«Det er også tilbakebetalt til staten øremerket tilskudd som ikke er benyttet.» 
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ADM-19/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Innstillinger fra formannskapet 06.06.2018, HOK 30.05.2018 og rådmannen: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.05.2018: 
Budsjettreguleringer innenfor HHS sitt ansvarsområde for 1. tertial 2018 vedtas i 
henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.06.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
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