
 

 

Ås kommune  

  

 

13/05961 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 20.08.2014 kl. 18:30 – 19:20  
Sted: Ås kulturhus, Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Laila P. Nordsveen (Ap), Marius Hojem Borge (Ap), Olav Østerås (V), Odd Vangen 
(Sp), Saroj Pal (SV), Sverre Strand Teigen (H), Hilde Kristin Marås (H), Veronica 
Haslie Green (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad 
Rektor i kulturskolen Alexander Krogh Plur 
 
Møtesekretær: 
Fagkonsulent Vigdis Bangen 
 
Diverse merknader: 
Ingen hadde anledning til å stille som vara for Ida Elisabeth Krogstad. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.08.2014 
 
 
 
Olav Østerås,      Laila P. Nordsveen, 
Leder        Nestleder  
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Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

Saker til behandling 

HOK-28/14 
Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.08.2014: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 20.08.2014: 
Endringer i «Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 20.08.2014» (vedlegg 1) 

vedtas som erstatning for «Retningslinjer i Ås Kommune, 01.08.2014»(vedlegg 2) 
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HOK-29/14 
Revidering av korpsavtalen i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
De foreslåtte endringene i korpsavtalen ses på som en forutsetning for videreføring 
av avtalen. Dette innebærer: 

a. Korpsene betaler en fast indeksregulert sum per år for dirigenttjenestene av 
kulturskolens utgifter til denne virksomheten. 
2015:   30% indeksregulert betaling. 

2016:   40% indeksregulert betaling. 

Fra 2017: 50% indeksregulert betaling. 

Korpsene beholder sine kommunale og eksterne tilskudd. 
 

b. Kulturskolen får disponere elevplasser til elever som ikke ønsker å spille i 
korps.  
 

c. Besetningsplaner for korpsene tilpasses dagens antall disponible elevplasser. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.08.2014: 
Laila P. Nordsveen(Ap) fremmet forslag om følgende endring i punkt a: 
Stryk  2016 og 2017.    
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
HOK ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak rundt økonomi for korps 
og annet frivillig kulturarbeid som har avtale med kulturskolen i forbindelse med 
budsjettmøtet i november. 
 
Votering: 
Ap´s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Sp´s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 20.08.2014: 
1. De foreslåtte endringene i korpsavtalen ses på som en forutsetning for 

videreføring av avtalen. Dette innebærer: 
 

a. Korpsene betaler en fast indeksregulert sum per år for dirigenttjenestene 
av kulturskolens utgifter til denne virksomheten. 
2015:   30% indeksregulert betaling. 

Korpsene beholder sine kommunale og eksterne tilskudd. 
 

b. Kulturskolen får disponere elevplasser til elever som ikke ønsker å spille i 
korps.  

 
c. Besetningsplaner for korpsene tilpasses dagens antall disponible 

elevplasser. 
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2. HOK ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak rundt økonomi for 
korps og annet frivillig kulturarbeid som har avtale med kulturskolen i forbindelse 
med budsjettmøtet i november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOK-30/14 
Slørstad -veinavn 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.08.2014: 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 20.08.2014: 
Vei fra Kongeveien til Slørstadgårdene, slik som vist på kart, får navnet 
SLØRSTADVEIEN.  
 
 
 
 
 
 
 

HOK-31/14 
Forslag til veinavn - Holstadkroken  
 
Rådmannens innstilling:  Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.08.2014: 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 20.08.2014: 
Veien til Holstadgårdene, som vist på medfølgende kart, får veinavnet 
Holstadkroken  
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