
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 21.08.2019 kl. 18.30-20.30 
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 Wright 
Rognli (V), Sigrun Strømsøyen Gudevang (H), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), 
Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Svein Bjarne Sandvik (MDG)  
 
Forfall:  
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Benestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Tove Kreppen Jørgensen, kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste 
Vibeke Aaser Grønli, virksomhetsleder grunnskole 
Monica Berge-Tuckh, virksomhetsleder barn, unge og familier 
Svanhild Bergmo, rådgiver oppvekst og opplæring 
 
 
Møtesekretær: 
Mariann Jøssang, rådgiver oppvekst og opplæring  
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 23.08.2019 
 
 
 
Einride Berg      Erling W. Rognli 
leder       nestleder  
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Informasjon fra leder og eventuelt 

 Leder av HOK og kommunalsjef for oppvekst og opplæring orienterte om åpning 
av nye Rustad skole. 

Orientering 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

HOK-19/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Einride Berg (Ap) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:  
 
1. Hele Midtgard rives 
2.  Det gule huset bevares. Det kan om nødvendig etableres ny inngang mot sør. 

Bilparkering henvises til kjelleren under skolen.  
3.  Plassen mellom murbygningene og det gule huset reserveres til 

uteområde/skolegård for elevene ved Åsgård skole.  
4.  På bakgrunn av oppdaterte prognoser bygges nye Åsgård skole for 600 

elever.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling 3. og 4. punkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Alternativt forslag fra Ap:  

 1. punkt ble tiltrådt 5-4(SV, V, Sp, MDG) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling 1. og 2. punkt. 

 2. og 3. punkt ble nedstemt 5-4(2Ap, 2H) 

 4. punkt ble nedstemt 5-3(2Ap, Sp) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 

1. Hele Midtgard rives 
2. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
3. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
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HOK-20/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Rådmannens innstilling: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Erling Wright Rognli (V) fremmet følgende alternative forslag:  
1.  D6 flyttes i tråd med rådmannens alternative innstilling nærmere rådhuset.  
2.  Kostnader innarbeides i budsjettrammen for ny Åsgård skole.  
 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende alternative forslag:  
Alternativ 1 i saksfremlegget. Videre bruk av D6 på dagens tomt.  
 
Bengt Nøst Klemetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  
3.  Det legges frem en egen sak for HOK med ny lokalisering for dagens aktivitet 

ved D6.  
 
Votering: 
Hovedutvalget voterte sekvensielt over forslaget fra SV, V og rådmannens innstilling 
med tilleggspunkt fra H.  
 

Forslaget fra SV ble nedstemt 6-3(SP, MDG, SV) 
 
Forslaget fra V ble nedstemt 6-3(V, MDG, SV) 
 
 

Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fra H ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
3. Det legges frem en egen sak for HOK med ny lokalisering for dagens aktivitet ved 

D6. 
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HOK-21/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet alternative forslag:   
Planen sendes tilbake til administrativ utarbeidelse for å svare ut følgende 
kommentarer: 
A) Planen må drøfte mulighetene for å etablere et kommunalt boligbyggeselskap 
B) Tiltaksplanen må utarbeides og legges ved saken ved neste behandling 
 
H fremmet et utsettelsesforslag om å behandle boligpolitisk plan sammen med 
tiltaksdel som skal behandles høsten 2019.  
 
Votering: 
Høyres utsettelsesforslag ble nedstemt 5-4(3H, SV).   
 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4(SV, Sp, MDG) ved alternativ votering mot SVs 
alternative forslag.   
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 
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HOK-22/19 
Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 21.08.2019 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Under forutsetning av at Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt, fylles Sjøskogen 

skole opp med elever bosatt i Nordby - og Solberg skolekrets ved fulle klassetrinn 
på henholdsvis Nordby og Solberg skole. 

2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og 
forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og 
sekundær skole i Ås.  

3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av 
Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 
2021. 

4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
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HOK-23/19 
Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.   

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
En utredning av kostnader ved å tilby elever på første og andre trinn som bor mer 
enn 2 km fra skolen gratis skoleskyss legges fram for utvalget.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Ap ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.   

4. En utredning av kostnader ved å tilby elever på første og andre trinn som bor mer 
enn 2 km fra skolen gratis skoleskyss legges fram for utvalget.  
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HOK-24/19 
Ny behandling - 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 21.08.2019: 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende alternative forslag:  

 Endret punkt 2 i rådmannens forslag: Prioritering av midler til aktuelle tiltak 
behandles i forbindelse med budsjettprosessen. Bevilgede midler i K-sak 
31/19 utgjør finansieringen for 2019.  

 Endret punkt 3 i rådmannens forslag: Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier 
forankres i "Helhetlig plan for barn og unge". Relevante utvalg orienteres årlig 
om arbeidet. 

 Nytt punkt 4: Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner 
som tilbyr fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et 
samarbeid for oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen. Dette inkluderer 
også utlånsordning av utstyr. 

 Nytt punkt 5: Rådmannen vurderer en økning av støtteordningen for 
lavinntektsfamilier i kulturskolen ved budsjettbehandlingen av 2020. 

 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv 
modell som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling 1. punkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Rådmannens innstilling 2. og 3. punkt ble tiltrådt 8-1(SV) ved alternativ votering mot 
SVs forslag til endret punkt 2 og 3.  
 
Tilleggsforslag fra SV, kulepunkt 1 og 2, ble nedstemt 8-1(SV).  
 
Tilleggsforslag fra H ble tiltrådt 7-2(SV, Ap).  
 
 
 
 
 
 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.08.2019 Side 10 av 15 

  

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
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». 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.08.2019 Side 11 av 15 

  

 

HOK-25/19 
Kunstplan for Nordby barnehage 
 
Rådmannens innstilling: 
Kunstplanen for Nordby barnehage godkjennes 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
Merknad: Utvalget forutsetter at plasseringen av kunsten skjer i samråd med 
barnehagens pedagogiske personale.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.08.2019: 
Kunstplanen for Nordby barnehage godkjennes 
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HOK-26/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 21.08.2019. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende samarbeidsavtaler 
med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter vedtak 
om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby kommuner. 
Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og rutiner. 
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HOK-27/19 
Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til 
budsjettregulering 1. tertial 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 21.08.2019 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
Rapportering om bruk av midler til grunnskole, tas til orientering. 
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HOK-28/19 
Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport 
 
Rådmannens innstilling: 
Oppfølging av vedtak i K-sak 74/18 2. tertialrapport, tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
Oppfølging av vedtak i K-sak 74/18 2. tertialrapport, tas til orientering. 
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HOK-29/19 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.08.2019: 
 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende forslag til kandidater: 
 
Som representanter til ungdomsrådet oppnevnes: 

1. Ulrik Barfelt 
2. Hermann Sildnes 
3. Fredrik Kristiansen 
4. Aurora Skåre 

 
Som vararepresentanter til ungdomsrådet oppnevnes:  

1. Viktoria Leinhardt  
2. Daniel Martinsen 
3. Emil Magnus 

 
Votering: 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.08.2019: 
Som representanter til ungdomsrådet oppnevnes: 

1. Ulrik Barfelt 
2. Hermann Sildnes 
3. Fredrik Kristiansen 
4. Aurora Skåre 

 
Som vararepresentanter til ungdomsrådet oppnevnes:  

1. Viktoria Leinhardt  
2. Daniel Martinsen 
3. Emil Magnus 
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