
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 06.11.2019 kl. 18.30 – 21.30 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Jørgen Holck Johannessen (Ap), Odd Vangen (Sp), Liv Anna Lindman (MDG), Tuva 
Todnem Lund (SV), Morten Anker (Rødt), Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp),  
Sigrun Strømsøyen Gudevang (H), Gro Haug (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
 Heidi Berentsen (V) for Gro Lundgård (Ap) 
 
Forfall:  
Gro Lundgård (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Benestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Jeanette Schou, virksomhetsleder barnehage 
Vibeke Aaser Grønli, virksomhetsleder skole 
Monica Berge-Tukh, virksomhetsleder barn, unge og familier 
Svanhild Bergmo, rådgiver oppvekst og opplæring 
 
Møtesekretær: 
Mariann Jøssang, rådgiver oppvekst og opplæring 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 08.11.2019 
 
 
Odd Vangen 
leder 

Liv Anna Lindman 
nestleder 
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Informasjon fra leder og eventuelt 
Notat «Budsjettregulering av 1. tertial 2019, rådmannens tiltaksplan for å overholde 
budsjettrammer og ressurser i barneverntjenesten» av 5.11.2019 ble utdelt, jf. 
dokument 19/01437-11. 
 
Hovedutvalget fikk en muntlig orientering om hvordan kommunen har jobbet med 
læringsmiljøet og mobbeproblematikk siden våren 2019. Administrasjonen bes om å 
legge frem en orientering om kommunens arbeid med læringsmiljøet.  
 
Orientering  
6/19 19/01190-5 Svar - spørsmål vedrørende ressurser, lærernorm 

og videreutdanning av lærere i Ås-skolen, ble tatt til 
orientering.  

 
Referatsaker  
Referatsak 14/19 ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HOK-38/19 
Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 

 
 
 

HOK-39/19 
Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås 
kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Status for elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomskolene i Ås tas til 

orientering. 
2. Ny skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i 2020. Denne ivaretar også 

vurdering av ungdomsskolene med fremtidig behov for økt elevkapasitet. 
 
 
 
 
 

HOK-40/19 
Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn 
 
Rådmannens innstilling: 

 Evaluering av Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås 
kommune, tas til orientering 

 Gjeldende Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune, 
videreføres 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Sigrun S. Gudevang (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
HOK ber om at kommunen kommer tilbake høsten 2021 med en sak og ny 
evaluering av «Forskrift lokal fag- og timefordeling 1.-7. trinn», hvor det i 
saksdokumentene fremgår hvordan evalueringen er gjennomført og hvilke 
evalueringskriterier som er lagt til grunn. Utvalget ber om at evalueringen inneholder 
en utvikling i resultatene på nasjonale prøver i Ås kommune som trend, uttalelse fra 
de tillitsvalgte, hvordan andre skoler, som det er naturlig å sammenlikne seg med, 
jobber med engelskfaget, og hvordan man har vurdert konsekvensene 
timeomleggingen har hatt for kompetansen i KRLE og samfunnsfag. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fra H ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.11.2019: 

 Evaluering av Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås 
kommune, tas til orientering 

 Gjeldende Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune, 
videreføres 

 HOK ber om at kommunen kommer tilbake høsten 2021 med en sak og ny 
evaluering av «Forskrift lokal fag- og timefordeling 1.-7. trinn», hvor det i 
saksdokumentene fremgår hvordan evalueringen er gjennomført og hvilke 
evalueringskriterier som er lagt til grunn. Utvalget ber om at evalueringen 
inneholder en utvikling i resultatene på nasjonale prøver i Ås kommune som 
trend, uttalelse fra de tillitsvalgte, hvordan andre skoler, som det er naturlig å 
sammenlikne seg med, jobber med engelskfaget, og hvordan man har vurdert 
konsekvensene timeomleggingen har hatt for kompetansen i KRLE og 
samfunnsfag 

 
 
 
 
 

HOK-41/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 
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3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende forslag:  
Ås kommunes handlingsprogram tas til foreløpig orientering.  
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
Ås kommunes handlingsprogram tas til foreløpig orientering.  
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HOK-42/19 
Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) perioden 2019-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende representanter velges til utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) for perioden 2019 - 2023:……. 
 

Kommunestyret ber om at SU-møter ikke legges på dager med politiske møter. 
 
2. Valg av politisk representant fra HOK til ungdomsrådet avventes til revidering av 

reglementene. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til fordeling av medlemmer og varamedlemmer:  
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med hovedutvalgets omforente forslag ble 
enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Følgende representanter velges til utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) for perioden 2019 - 2023: 
 
Skolenes samarbeidsutvalg 

Skole Medlem Varamedlem 

Brønnerud skole Morten Anker (R)  Odd Vangen (Sp) 

Kroer skole Sølvi Buran (Ap) Morten Anker (R) 

Nordby skole Gro Lundgård (Ap) Sølvi Buran (Ap) 

Rustad skole Liv Anna Lindmann (MDG) Heidi Berentsen (V) 

Sjøskogen skole Heidi Berentsen (V) Gro Lundgård (Ap) 

Solberg skole Gro Haug (Frp) Liv Anna Lindmann (MDG) 

Åsgård skole Sigrun Gudevang (H) Tuva Todem Lund (SV) 

Nordbytun ungdomsskole Odd Vangen (Sp) Gro Haug (Frp) 

Ås ungdomsskole Tuva Todem Lund (SV) Sigrun Gudevang (H) 

 
Kommunestyret ber om at SU-møter ikke legges på dager med politiske møter 
 

2. Valg av politisk representant fra HOK til ungdomsrådet avventes til revidering av 
reglementene. 
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HOK-43/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.11.2019: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 1830 
 
Uke Dag / dato 
4 onsdag 22. januar 
10 onsdag 4. mars 
17 onsdag 22. april 
22 onsdag 27. mai 
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