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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 18.08.2021 kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Ås kulturhus, store salong 

  
  

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

Gro Lundgård (Ap), Odd Vangen (Sp), Morten Anker (R), Ingrid Sandtorp 
Thorvaldsen (Sp), Nils Herman Sopp (H), Gro Haug (FrP) 

 
Møtende varamedlemmer: 
Heidi Berentsen (V), Sølvi Buran (Ap), Marit Austreng (Sp)  

 
Forfall:  

Jørgen Holck Johannessen (Ap), Tuva Todnem Lund (SV),  
(Liv Anna Lindman (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av vervet) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør, Trine Christensen  

Kommunalsjef Per Korsvik  
Virksomhetsleder skole Vibeke Aaser Grønli 
Virksomhetsleder barnehage, Jeanette Schou  

Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh 
Rådgiver Vigdis Bangen - møtesekretær 

 
Diverse merknader: 
Gro Haug (FrP) ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med leder. 

 
 

Møteprotokoll godkjent 23.08.2021 
 
 

 
Odd Vangen        Gro Haug 

leder         medlem
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Drøfting 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

Saker til behandling 

23/21 20/02289-9 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 

4 

24/21 21/01926-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 

5 

    

 
 

Orientering  

 Kommuneplanens samfunnsdel v/Solveig Viste 

     Felles orientering med HHS og HTP i Store Sal kl. 18.30 
 
 Folkehelseprofil 2021 – 17/02621-20 

 
Orienteringene ble tatt til orientering. 

 

Drøfting  

2/21 21/01484-4 Handlingsprogram 2022 - 2025 med økonomiplan 

2022  - underlag til  drøfting i hovedutvalgene 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

 Gjennomgang av kommunestyrets vedtak i saker hovedutvalget behandlet i 

mai 2021.  

Informasjonen utgikk. 

 

Referatsaker  

9/21 21/00863-6 Referat SU - Frydenhaug barnehage 

 
10/21 21/00863-7 Referat SU - Søråsteigen barnehage 12.04.2021 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HOK-23/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 

Kommunedirektøren orienterte om ungdomsrådets kommentarer til saken. 
 
Utvalgsleder Odd Vangen (Sp) foreslo følgende: 

Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  
 

Votering: 
Sps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 18.08.2021: 
Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  
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HOK-24/21 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 
Utvalget drøftet seg fram til følgende omforente forslag: 

Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 
votering.   

 
Forslag fra Ap 
1.Kap. 3 s.18; Tilføyelse i det første avsnittet på slutten av innledningen: «Den 

pedagogiske ledelsen av barnehager og skoler, samt innholdet i og 
organiseringen, skal bidra til at alle barn og unge skal føle seg inkludert og 

betydningsfulle i fellesskapet. Det arbeides aktivt og systematisk for å motvirke 
utenforskap og å bygge tilhørighet slik at alle barn og unge utvikler tro på seg 
selv og har tillit til andre.». 

 
2. Omformulering av tiltak. 7.2 s.18: 7.2 Utvikler pedagogiske virksomheter som 

motvirker utenforskap, bygger tilhørighet, inkluderer alle i fellesskapet på alle 
nivåer, og tilbyr tidlig innsats. 

 
3. Nytt tiltak 7.4 s.18: Utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser 
opp i lavinntektsfamilier. 

 
4. Nytt punkt 11.2: Ha universelle tiltak for forebygging av psykisk uhelse hos 

barn og deres familier. 
Slik følges det opp i aktuelle planer: Tiltak for alle familiene/barn/innbyggere. 
 

Forslag fra Sp, fra Samfunnsdelen Arealplanen 

1. Prognoseverktøyet, befolkningsvekst. FORSLAG: Ås kommune skal styre mot 

1,1 prosent vekst, ikke på mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet legger 

opp til. 

 

2. Lånegjeld: Mål 2. OK, men virkemidlene for generelle. Forslag: Tillegg nr 26: 

Ås kommune må ta en ny gjennomgang av lånegjeldstatus, med tanke på 

sterkere virkemidler for å redusere lånegjelden. 

3. Alealforvaltning (pkt 6). FORSLAG: Ta inn Nordby som et knutepunkt og 

vekstområde. Samt foreslå at arbeidsplassveksten skal skje i Ås sentralområde 

og i Nordby/Vinterbro området. 

4. Pkt 16.3: Mobilitet. Forslag: Legge til Nordby/Vinterbro som område der 

mobilitet for gående og syklende må økes.  
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5. s.24. Forslag: Ta bort setningen om at «Spredt boligbygging utfordrer flere 

aspekter ved bærekraftig arealplanlegging og bør begrenses». Teksten er et 

politisk statement slik det nå står. Påvirker også teksten nederst s.23 og øverst 

s.24. 

6. Nytt mål i Samfunnsdelen: Forslag: I Ås kommune skal personer med nedsatt 

funksjonsevne i størst mulig grad mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje 

med andre innbyggere. Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser 

skal få god oppfølging og avlastning i hverdagen. Tiltak: Fylles inn fra admin. 

7. MÅL 23: …bomiljøer: FORSLAG: Legge til 23.4: Sikre arealer til eneboliger m 

hage. 

Votering: 

Det var enstemmig tilslutning om å oversende forslagene uten votering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.08.2021: 

Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 
votering.  
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