
 

 

  

  

 

21/00143 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 14.04.2021 kl. 18:30-21.55 
Sted: Fjernmøte i teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Gro Lundgård (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Odd Vangen (Sp), 
Liv Anna Lindman (MPG), Tuva Todnem Lund (SV), Morten Anker (R), 

Ingrid Thorvaldsen (Sp), Nils H. Sopp (H), Gro Haug (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Ingen 
 

Forfall:  
Ingen 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring, Ellen Benestad  

Virksomhetsleder skole Vibeke Aaser Grønli  
Virksomhetsleder barnehage, Jeanette Schou  
Virksomhetsleder familie barn- og unge, Monica Berge-Tukh  

Greta Løkhaug, rådgiver plan miljø og næring 
Hanna K Husabø, rådgiver byggesak og geodata 

Carl Fritz Høeg, leder lokalhistorisk arkiv 
Styrer Søråsteigen barnehage, Linda Davidsen 
Styrer Tunveien barnehage, Nina Solli Wiik 

Styrer(fung.) Frydenhaug og Nordby barnehager, Lene Øye Svendby 
Styrer Vinterbro barnehage, Solveig Kvarum 

Styrer Solbergtunet barnehage, Cecilie Kolstad 
 
Møtesekretær: 

Rådgiver oppvekst og opplæring, Vigdis Bangen 
 

Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: først 9/21 og 13/21, deretter 
behandlingsrekkefølge iht. saksliste.   

 
Møteprotokoll godkjent 16.04.2021 

 
Odd Vangen     Liv Anna Lindman  

leder      nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

    

    

Informasjon fra leder og eventuelt 

Saker til behandling 

6/21 21/01059-1 Organisering av Kroer skole fra høsten 2021 4 

7/21 21/00923-1 Follo barne- og ungdomsskole - endring av 
vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen 

5 

8/21 21/01083-1 Orientering om BTI 6 

9/21 21/01058-1 Tilstandsrapport barnehager 2020 7 

10/21 21/00837-1 Vurdering av muligheter for kommunale 

barnehager til å organisere mer matservering 

8 

11/21 21/00752-1 Forslag om endringer - Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås 

9 

12/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 
kommune 

10 

13/21 21/01131-1 Mistillit til kommunens informasjon i sak om 
barnehager HOK-møtet 3.3.21 

11 
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Orientering 

 Ny kulturminneplan, planavdelingen orienterte om igangsatt planarbeid 

 Status sommerskole 
 Orientering om situasjonen i skolene under koronaepidemien 
 Orientering om den spesialpedagogiske innsatsen i barnehage 

 Dialog med de kommunale barnehagestyrerne 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Informasjon fra leder og eventuelt 

 Status parkering Rustad skole 
 Orientering vaksine   
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Saker til behandling  

HOK-6/21 
Organisering av Kroer skole fra høsten 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 14.04.2021  
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Gro Haug (FrP) foreslo følgende: 

Vedtaket politikerne allerede har fattet om hvor Kroer skole skal 
organiseres under Rustad skole består frem til nytt vedtak eventuelt 
fattes. 

 
Tuva Todnem Lund (SV) foreslo følgende tilleggspunkt: 

Det skal ikke føre til økt arbeidsbelastning for enkeltansatte at Kroer skole 
administrativt ligger runder Åsgård skole. Det skal derfor utredes hvorvidt 
Åsgård skole har behov for ekstra ressurser, så lenge administrasjonen 

også har ansvar for Kroer skole. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot 

FrP´s forslag. 
 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 7-2 (SV, R)  

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Saken tas til orientering.  
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HOK-7/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 14.04.2021. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  
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HOK-8/21 
Orientering om BTI 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Nils H Sopp (H) foreslo følgende tilleggspunkter: 

1. Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil vektlegge viktigheten av å ha 
fokus på arbeid med tidlig innsats og samordning av tjenestetilbudet til 
barn og unge og ber om at handlingsveileder som beskriver veien fra 

bekymring til handling legges fram i hovedutvalget innen oktober 2021.  
2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om tilbakemelding med 

resultatmål som legges frem for hovedutvalget februar 2022. 
 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Høyres forslag til tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021: 
1. Saken tas til orientering 
2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil vektlegge viktigheten av å ha fokus 

på arbeid med tidlig innsats og samordning av tjenestetilbudet til barn og 
unge og ber om at handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til 

handling legges fram i hovedutvalget innen oktober 2021.  
3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om tilbakemelding med resultatmål 

som legges frem for hovedutvalget februar 2022. 
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HOK-9/21 
Tilstandsrapport barnehager 2020 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 14.04.2021. 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Tilstandsrapport for barnehager 2020 med utviklingsmelding 2021 tas til 

etterretning. 
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HOK-10/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Jørgen Holck Johannessen (Ap) foreslo kommunedirektørens alternativ 2: 

Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 

kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 
vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas 

endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 
Votering: 

Ap´s forslag ble tiltrådt 5-4 (2 Sp, 1 FrP, 1 H) 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas endelig av 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
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HOK-11/21 
Forslag om endringer - Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021: 

1. Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås vedtas 
 

2. Forslag til endringer i  

«Supplerende vedtekter for Søråsteigen barnehage med avdeling 
Rustadskogen»  

«Supplerende vedtekter for Frydenhaug barnehage»  
«Supplerende vedtekter for Nordby barnehage»  
«Supplerende vedtekter for Solbergtunet»  

«Supplerende vedtekter for Tunveien barnehage med avdeling Sagalund»  
«Supplerende vedtekter for Vinterbro barnehage» vedtas 
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HOK-12/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Odd Vangen (SP) foreslo følgende alternative innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 
ansvarsområde. 

 
Votering: 
Sp´s alternativ til kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 
ansvarsområde. 
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HOK-13/21 
Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager 
HOK-møtet 3.3.21 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Nils Sopp (H) foreslo følgende alternative innstilling: 

Administrasjonens ukorrekte informasjon til HOK i møtet 3.3.2021 er 

prinsipielt uheldig og sendes til Kommunestyret for politisk behandling. 
 

Votering: 
H´s forslag ble nedstemt 6-3 (H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021 - 
mindretallsanket: 
Saken tas til orientering.  

 
Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3: 

Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Nils Sopp (H) og Gro Haug (FrP). 
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