
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 10.04.2019 kl. 1830 - 2030 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Marit Hauken (Ap), Eskild Gausemel Berge (SV), Erling W. 
Rognli (V), Sigrun Strømsøyen Gudevang (H), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), 
Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Shangquan Chen (Ap)  
 
Forfall:  
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad 
 
Møtesekretær: 
Rådgiver Mariann Jøssang 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 12.04.2019 
 
 
Einride Berg 
leder 

Erling W. Rognli 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

9/19 19/00955-1 Årsmelding 2018 Ås kommune 4 

10/19 19/00608-1 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 5 
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Informasjon fra leder og eventuelt 
 

 Dialogmøte med rektorer vil bli gjennomført neste HOK-møte i forbindelse med ny 
behandling av grunnskolens tilstandsrapporter. 

 Nye virksomhetsledere for barnehage, grunnskole og barn, unge og familier 
presenterte seg.  

 
 

Orientering  
 
3/19 Spørsmål vedrørende vaksineprogram, dokument nr. 19/00924-1, ble tatt 

til orientering. 
 

4/19 Orientering om bruk av midler til prøveprosjekt om skolemat, dokument 
nr. 19/01034-1, ble tatt til orientering.  

 
 
Referatsaker 
Referatsakene ble tatt til orientering.   
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Saker til behandling  

HOK-9/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.04.2019: 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
 
1. Hovedutvalget ser med bekymring på stigende sykefravær i Oppvekst og 

kulturetaten, og ber rådmannen gjennomføre følgende tiltak:  

 Rådmannen bes ta opp igjen tiltaksplan for sykefravær i kommunale 
 barnehager fra 2016.  

 Tilsvarende prosjekt med tiltaksplan gjennomføres for grunnskolene.  

 Rådmannen tar kontakt med NAV og NAV Arbeidslivssenter for bistand med å 
 oppnå kommunens målsetting om maks 7 % sykefravær.  

 De halvårlige evalueringene av tiltaksplanene sendes Hovedutvalget som 
 orienteringssaker.  

2. Ås kommune har følgende målsetting for lærlinger: «Kommunen skal på sikt ha 
minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger.» Ved årsslutt hadde kommunen 31 
lærlinger ansatt, noe som tilsvarer ca 1,5 per 1000 innbygger.  

 Rådmannen legger frem en sak som redegjør for hvordan og når dette målet 
 skal oppnås i HOK-møtet 21.08.2019. 
 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Tilleggsforslaget fra H ble nedstemt 6-3 (H). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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HOK-10/19 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 
perspektiv, og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.04.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens 
innstilling: 
  

Å være i arbeid er det som beskytter best mot fattigdom. Selv om kommunen søker 
på ulike tilskuddsordninger for å prøve ut nye tiltak, må dette kun være 
kompenserende satt opp mot viktigheten av å få personer ut i fast arbeid. En 
arbeidstilknytning vil også forebygge sosial ekskludering.  
 
Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen med følgende bestilling:  

1. HOK ber om tilbakemelding på resultatmål over hvor mange familier som 
har fått bedret sin levestandard gjennom arbeid og aktivitet eller 
kvalifiseringstiltak. Familiekoordinator har fungert som et bindeledd mellom 
NAV og kommunen. Det ønskes også en tilbakemelding av koordinering av 
tiltak mellom NAV og kommunen.  
 

2. Kommunestyret vedtok i K-sak 9/18, 14.02.2018 at Ås kommune skal 
iverksette prosessen med å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. Status på dette arbeidet 
er derimot ikke beskrevet i saksfremlegget. Dette tiltaket vil bidra til mer i 
bostøtte til familier med lav inntekt. HOK ber derfor om en tilbakemelding 
på arbeidet med denne prosessen.  

 
3. Ny sak legges frem i HOK-møtet 21.08.2019.  

 
Einride Berg (Ap) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:  
Saken sendes tilbake til rådmannen for å kvittere ut kommunestyrets vedtak i sak 
9/18 pkt 2 før den fremmes på nytt. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3(H) ved alternativ votering mot forslaget fra H. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.04.2019: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for å kvittere ut kommunestyrets vedtak i sak 
9/18 pkt 2 før den fremmes på nytt. 
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