
 

 

Ås kommune  

  

 

13/05961 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 05.11.2014 kl. 18:30 – 21:15  
Sted: Ås kulturhus, Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Laila P. Nordsveen (Ap), Olav Østerås (V), Odd Vangen (Sp), Saroj Pal (SV),  
Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Hilde Kristin Marås (H), 
Veronica Haslie Green (FrP) 
 
Forfall: 
Marius Hojem Borge (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Rådgiver Oppvekst- og kultur Vigdis Bangen 
 
 
Diverse merknader: 
Ingen varaer hadde anledning å stille for Marius Hojem Borge. 
Veronica Haslie Green (FrP) forlot møtet under behandling av sak 43/14 og før 
avstemningen. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2014 
 
 
 
Olav Østerås 
Leder i utvalg  
 

Laila P. Nordsveen 
Nestleder i utvalg 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Orienteringer fra oppvekst- og kultursjef: 
Status for sykefraværet i barnehagene mht. pågående prosjekt i 2013/2014.   
 
Status ved Nordby barnehage og lokalene.   
Barnehagen må stenges til sommeren på grunn av rehabilitering. Vurderes overført 
til Solbergtunet høsten 2015.    
 
Status for Åsgård skole. Elevene er flyttet ut av paviljong 2.   
Det er mulighet for nye paviljonger fra 01.08.2017. 
 
Status for Kroer skoles ventilasjonsanlegg. 
 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling 

<< Tilbake til sakslisten 

 
HOK-40/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 

 Fellesforslag 1 
1. HOK tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. HOK ser med bekymring på forslag til nedskjæringer, spesielt vikarbudsjettet 

og opplæringstiltak i barnehagene. HOK ber om at disse tiltakene skjermes i 
den videre budsjettprosessen. 
 

 Fellesforslag 2 
HOK ber om at Handlingsprogrammet 2015- 2018 oppdateres med politiske 
vedtak fra 2014 angående eksempelvis 
- Skolekapasitet fram mot 2030 
- Salg av Togrenda barnehage 
- Forholdet mellom korps og kulturskole 

 
Votering: 
Fellesforslag 1 ble enstemmig vedtatt 
Fellesforslag 2 ble enstemmig vedtatt 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
1. HOK tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. HOK ser med bekymring på forslag til nedskjæringer, spesielt vikarbudsjettet og 

opplæringstiltak i barnehagene. HOK ber om at disse tiltakene skjermes i den 
videre budsjettprosessen. 

3. HOK ber om at Handlingsprogrammet 2015- 2018 oppdateres med politiske 
vedtak fra 2014 angående eksempelvis 
- Skolekapasitet fram mot 2030 
- Salg av Togrenda barnehage 
- Forholdet mellom korps og kulturskole 

 
[Lagre]  
 
 

<< Tilbake til sakslisten 

 
HOK-41/14 
Bruk av midler som HOK disponerer 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
HOK’s disposisjonsmidler brukes 2014 til:  
 
1.  Nordby skole tildeles kr 276.000 til vernepleier for våren 2014.  

2.  Ås ungdomsskole tildeles kr 200.000 til vernepleier for våren 2014.  

3.  Kr 224.000 går til dekning av ekstrautgifter til elever med atferdsproblematikk.  
 
 
[Lagre]  
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<< Tilbake til sakslisten 

 
HOK-42/14 
Tilskudd til Åkebakke barnehage 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent.  
 
2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 

kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
Hovedutvalget foreslo at rådmannens innstilling punkt 2 endres til:  

Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endring av punkt 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent. 
  

2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. 

 
 
[Lagre]  
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         << Tilbake til sakslisten 

 
HOK-43/14 
Barnehagebehovsplan 2015-2018  
 
Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 
1. Ås kommune har en dekningsgrad på 95 % når det gjelder barnehager. 
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. Togrenda barnehage selges. 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. 

 
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.  
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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. 
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. 
 

 
[Lagre]  
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<< Tilbake til sakslisten 
 
HOK-44/14 

Endring av lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager.  
 
Rådmannens innstilling: 
Endringene i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
Barnehager punkt 1. Rapporteringsdatoer samt punkt 4. Vilkår for justering av 
tilskudd, vedtas. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014:  
I lokale retningslinjer pkt.4, 2.avsnitt, fjernes andre setning: «En større gruppe med 
barn defineres som minimum 8 barn over 3 år eller minimum 4 barn under 3 år.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
Endringene i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager punkt 1. Rapporteringsdatoer samt punkt 4. Vilkår for justering av 
tilskudd, vedtas med hovedutvalgets endring. 
 
I lokale retningslinjer pkt.4, 2.avsnitt, fjernes andre setning. 
 
 
[Lagre]  
  



Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Side 10 av 10 
 

<< Tilbake til sakslisten 

 
HOK-45/14 
møteplan 2015 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
Utvalget ber om at det serveres snitter/rundstykker eller lignende i stedet for frukt på 
HOK-møtene fra januar 2015.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
Møteplan 2015 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 

Møteplan 2015 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møtested:  Ås kulturhus, store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato 
4  Onsdag  21. januar 
9  Onsdag  25. februar 
15  Onsdag  8. april 
21  Onsdag  20. mai 
 
34  Onsdag  19. august 
41  Onsdag  7. oktober 
45  Onsdag  4. november 
 
 
[Lagre]  
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