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MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 09.10.2019 kl. 18.30 – 20.00 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Marit Hauken (Ap), Bianca Wathne Gelink (MDG),  
Eskild Gausemel Berge (SV), Erling Rognli (V), Sigrun Strømsøyen Gudevang (H),  
Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Benestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 
Møtesekretær: 
Mariann Jøssang, rådgiver oppvekst og opplæring 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 14.10.2019 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

30/19 18/03425-17 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med 
tiltak 

3 

31/19 19/01034-4 Evaluering av skolematordningen i ungdomsskolen 
høsten 2019 

3 

32/19 19/01486-1 Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 4 

33/19 19/02230-1 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 5 

34/19 19/02952-1 Utdanning av lærerspesialister 5 

35/19 19/02973-7 Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes 5 

36/19 19/02987-1 2. tertialrapport 2019 6 

37/19 19/02988-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 6 

    

 
 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
Kommunalsjefen orienterte om romsituasjon for Åsgård skole    
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Saker til behandling  

HOK-30/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan borettslag 
kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitisk plan.  
 

Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
3. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 

borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitisk plan.  
 
 
 
 

HOK-31/19 
Evaluering av skolematordningen i ungdomsskolen høsten 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Evaluering av skolematordningen ved ungdomsskolene høsten 2019 tas til 
orientering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Skolematordningen ved ungdomsskolene avvikles etter 31.12.2019, og midlene 
omdisponeres til videreutdanning av lærere.  
  
Erling Rognli (V) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:  
For å sikre at kommunens midler brukes på mest effektive og virkningsfulle måte skal 
skolen foreslå alternativ bruk av samme beløp som skolematordningen vil kreve, sett 
i et fireårsperspektiv. 
 

Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Erfaringene fra Ås ungdomsskole har vist positive effekter av et enkelt felles 
skolemåltid. Rådmannen bes derfor legge fram et opplegg for en videreføring av en 
forsøksordning av et enkelt skolemåltid på ungdomsskolen.  
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Votering:  
Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene fra V og Ap ble nedstemt 5-4 (2Ap, 
SV, V), ved alternativ votering mot H’s forslag. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.10.2019: 
Skolematordningen ved ungdomsskolene avvikles etter 31.12.2019, og midlene 
omdisponeres til videreutdanning av lærere.  
 
 
 
 

HOK-32/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker etter 
hensikten 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tillegg til punkt 3: 
…ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant fra de ansatte ved 
ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 
 

Erling Rognli (V) fremmet forslag om å stryke punkt 4. 
 

Marit Hauken (Ap) fremmet forslag om nytt punkt: 
Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av skateparken 
ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  
 

Votering:  
Rådmannens innstilling: 

 pkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 pkt 3 med H’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

V’s forslag om å stryke innstillingens pkt 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant 
fra de ansatte ved ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  
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HOK-33/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering:  
SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
• Forslag til frivillighetsmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 

og videre behandling. 
 
• Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget 

til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 
 
 
 

HOK-34/19 
Utdanning av lærerspesialister 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Sverre Stand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 
Det avsettes kommunale midler til å utdanne noen lærerspesialister. En faglig 
vurdering må i så fall ligge til grunn ved valg av fag.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.10.2019: 
Ås kommune prioriterer ikke utdanning av lærerspesialister før Ås-skolen har 
tilstrekkelig med lærere som har fagkompetanse i de fagene de skal undervise i.  
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HOK-35/19 
Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.10.2019: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra, får navnet 
Brenningsmyrveien.  
 
 
 

 
HOK-36/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
 
 
 

HOK-37/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr. 
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