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MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 07.10.2014 kl. 17:00 – 19:00  
Sted: Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 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) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kjell-Ivar Brynildsen (Frittstående) møtte for Marius Hojem Borge (Ap),  
Britt Halvorsrud (FrP) møtte for Veronica Haslie Green (FrP)  
 
Forfall: 
Marius Hojem Borge (Ap), Veronica Haslie Green (FrP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad 
Rådgiver Svanhild Bergmo 
Rådgiver Helen Ohnstad 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 08.10.2014 
 
 
 
Olav Østerås      Laila P. Nordsveen    
Leder       Nestleder 
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Informasjon fra rådmann 

Notat om lærlinger ble utdelt av oppvekst- kultursjef med bakgrunn i spørsmål fra 
Laila P. Nordsveen (Ap) i HOK 16.09.2014. 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling 

HOK-33/14 
2. tertialrapport 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2014: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 

HOK-34/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Rådmannens innstilling med følgende tillegg ble foreslått av utvalget: 
Budsjettreguleringer for oppvekst og kultur foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2014: 
Budsjettregulering for oppvekst og kultur foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
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HOK-35/14 
Skolekapasitet fram mot 2030 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 

2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og 

Brønnerud skole 

3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til klasserom slik at 

7. trinn på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 2015.   

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 2 

etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta 

mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.  

 
 
 
Beslutning fra Hovedutvalg for oppvekst og kulturs drøftingsmøte 16.09.2014: 
Hovedutvalget ba om flere opplysninger til neste møte vedrørende kostnader jf. punkt 
1 og 4. Det oppsatte møte 24.09.2014 ble utsatt til tirsdag 07.10.2014.  
Behandling av saken fortsetter på neste møte. 
 
 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.09.2014: 
Ungdomsrådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tilleggsuttalelse: 
Ungdomsrådet ser behovet for midlertidige løsninger for å imøtekomme 
elevtallsveksten. Ungdomsrådet vil samtidig oppfordre til å tenke langsiktig og 
helhetlig, med fokus på elevenes beste.  
Ungdomsrådet vil også understreke viktigheten av trygge skoleveier. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Olav Østerås(V) fremmet følgende forslag: 

1. Rustad skole bygges snarest ut til 3 parallell barneskole med flerbrukshall. 

2. Som rådmannens innstilling. Med tillegg: Alternative skolegrenser må være 

faste og forutsigbare. 

3. Som rådmannens innstilling. 

4. Som rådmannens innstilling. 

5. Sjøskogen utvides til en toparallell skole. 

6. Ås ungdomsskole bygges ut for å kunne møte økt elevtallsvekst. 

7. Det settes snarest i gang en prosess for å finne en ny, fremtidig tomt for 

Åsgård skole som plasserer skolen mer sentralt i dagens skolekrets. Ny tomt 
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skal også ligge i gangavstand fra eksisterende og fremtidige boliger på Dyster-

Eldor. Det planlegges ikke ny skole på Dyster-Eldor II. 

8. Åsgård skole bygges som en 4-parallell barneskole på ny tomt. 

9. Rødbygningene på Åsgård skole skal bestå og på sikt reserveres kulturskolen. 

10. Rådmannen bes om å sette opp en samlet, bindende tidsplan for saksgang 
hvor det framgår i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke 
politiske utvalg, og med årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 
35/14. 

 
Fellesforslag fra H, Ap og FrP: 

1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole med alternativ 3 i EH 
Consult AS´ «mulighetsstudie Rustad skole» fremlagt for formannskapet 
11.06.2014. 

2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før 
nye skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av 
enkeltelever. 

3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4 
permanente klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen 
samlokaliseres ved Nordbytun. 

4. Som rådmannens innstilling. 
5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole 

igangsettes umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. 
6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 

igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015. 
 

Forslag fra Odd Vangen (Sp): 
2. Det innføres midlertidige fleksible skolegrenser på Kroer og Brønnerud skole. 
3. HOK ber rådmannen om å legge fram alternativer til å ta i bruk Nordbytuns 

bibliotek, innenfor de økonomiske rammer bibliotekomgjøringen ville koste. 
4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidig modulbygg. 

Skolen bygges ut til en 4-parallell inkludert flerbrukshall så snart som mulig. 
 

Forslag fra Saroj Pal (SV): 
 Åsgård skole utvides til 4 parallell barneskole. 
 
Votering: 
Punkt 1 i fellesforslaget (H, Ap, FrP) ble vedtatt 6-3 (V, SV, Sp) ved alternativ 
votering mot Venstres forslag punkt 1.  
 
Punkt 2 i fellesforslaget (H, Ap, FrP) ble vedtatt 6-3 (V, SV, Sp). Dermed falt Venstres 
og Senterpartiets forslag.  
 
Punkt 3 i fellesforslaget (H, Ap, FrP) ble vedtatt 6-3 (V, SV, Sp). Dermed falt 
Senterpartiets forslag til punkt 3. 
  
Punkt 4 i rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (SV, Sp). Dermed falt Senterpartiets 
forslag til punkt 4. 
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Punkt 5 i fellesforslaget (H, Ap, FrP) ble vedtatt 8-1(V) ved alternativ votering mot 
Venstres forslag pkt. 5. 
 
Punkt 6 i fellesforslaget (H, Ap, FrP) ble vedtatt 7-2 (V, frittstående) ved alternativ 
votering mot Venstres forslag punkt 7 og 8. 
 
Punkt 9 i Venstres forslag ble nedstemt 6-3 (V, SV, frittstående) 
 
Punkt 10 i Venstres forlag ble vedtatt 7-2 (1H, 1Ap) 
 
Sv´s forslag inngår i vedtaket i punkt 6 og ble derfor ikke votert over. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2014: 

1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole med alternativ 3 i EH 
Consult AS´ «mulighetsstudie Rustad skole» fremlagt for formannskapet 
11.06.2014. 

2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før 
nye skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av 
enkeltelever. 

3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4 
permanente klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen 
samlokaliseres ved Nordbytun. 

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 
2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole 
igangsettes umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. 

6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015. 

7. Rådmannen bes om å sette opp en samlet, bindende tidsplan for saksgang 
hvor det framgår i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke 
politiske utvalg, og med årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 
35/14 
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HOK-36/14 
Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer 2014 
 
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.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Hovedutvalget fremmet følgende forslag: Saken utsattes til HOK-møte 5.november. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.10.2014: 
Saken utsettes til HOK-møte 5.november 
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HOK-37/14 
Fordeling av støtte til uorganisert ungdom 
 
Ungdomsrådets vedtak/innstilling 23.09.2014: 
Ungdomsrådet anbefaler følgende fordeling av støtte til uorganisert ungdom: 

1. Kroner 30.000 tildeles søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord). 
2. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 1 (seek and find). 
3. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 2 (team experience). 

Ungdomsrådet ønsker å uttale seg om plasseringen av utendørs bordtennisbord. 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kroner …… tildeles ……… 
2. Kroner …… tildeles ……… 
3. Kroner …… tildeles ……… 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Votering: Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.10.2014: 
1. Kroner 30.000 tildeles søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord).  

2. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 1 (seek and find).  

3. Kroner 10.000 tildeles søknad nummer 2 (team experience). 
Ungdomsrådet gis anledning til å uttale seg om plassering av utendørs 
bordtennisbord.  
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HOK-38/14 
Fastsetting av veinavn - Moer gård  (Kroer)  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.10.2014: 

1. Vei fra Vollholen til Moer gård, som vist på kart, får navnet Moer allé 
2. Vei fra Vollholen til Sutterhol gård, som vist på kart, får navnet Sutterholveien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOK-39/14 
Veinavn-Pukstad 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2014: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.10.2014: 
Vei til Pukstad, som vist på kart, får navnet PUKSTADVEIEN 
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