
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 22.05.2019 kl. 1800 – 2130 
Sted: Store salong 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 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 
 
Diverse merknader: 
ingen 
 
Møteprotokoll godkjent 29.05.2019 
 
 
 
 
Einride Berg 
leder 

Erling W. Rognli 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

orientering 

saker til behandling 

11/19 19/01260-1 Tilstandsrapport barnehager 2018 4 

12/19 19/01274-1 Orientering om delte plasser i barnehager 4 

13/19 19/01327-1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

5 

14/19 19/01438-1 1. tertialrapport 2019 5 

15/19 19/01437-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 5 

16/19 19/00438-1 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 
for Ås-skolen 

6 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

5/19 Orientering om Frivilligmeldingen  
 Leder for Ås kulturhus presenterte sluttrapport fra arbeidsgruppen. 
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saker til behandling  

HOK-11/19 
Tilstandsrapport barnehager 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport for barnehager 2018 tas til etterretning 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
2. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde de kommunale barnehagenes 

samlede sykefravær, med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
3. De kommunale barnehagene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for barnehager innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten for barnehagene for 2019.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fra H: 

 pkt 2 ble vedtatt 8-1(V)  

 pkt 3 ble vedtatt 6-3(1V, 1SV, 1Ap)  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019: 
1. Tilstandsrapport for barnehager 2018 tas til etterretning 
2. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde de kommunale barnehagenes 

samlede sykefravær, med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
3. De kommunale barnehagene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for barnehager innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten for barnehagene for 2019.  

 
 
 

HOK-12/19 
Orientering om delte plasser i barnehager 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag i samsvar med rådmannens 
saksutredning: 
Ås kommune skal tilby 50 % plasser i tillegg til 100 % plasser i alle kommunale 
barnehager jf. barnehageloven § 8.  
 

Votering: 
H’s forslag og rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019: 
Ås kommune skal tilby 50 % plasser i tillegg til 100 % plasser i alle kommunale 
barnehager jf. barnehageloven § 8. For øvrig tas saken til orientering. 
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HOK-13/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Bengt Nøst Klemetsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
 

Votering: 
Forslaget fra H ble tiltrådt 5-4 (3Ap, 1V) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
 
 
 

HOK-14/19 
1. tertialrapport 2019 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
 
 

HOK-15/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende endringsforslag:  
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Pengene tas fra 
område 15 Felles inntekter og utgifter. Tabell 1 justeres tilsvarende.  
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Votering: 
Rådmannens innstilling justert for endringsforslagene fra H ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til:  

 tabell 1 med følgende justeringer: 
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Pengene tas fra 
område 15 Felles inntekter og utgifter. 

 tabell 2, 3 og 4.  
 
 
 

HOK-16/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Tilbakesendt fra kommunestyret 27.03.2019 til ny behandling i HOK. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.03.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Lukking av møtet: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under dialogen med rektorene i 
henhold til kommuneloven § 31 nr. 2 jf. fvl. §13.1. 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 
spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 

 De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 
Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 
av høsten 2019. 

 Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 
Arbeidsmiljø i skolene i Ås. 

 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling 06.03.2019/ rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Tilleggsforslaget fra H: 

 kulepkt 1 ble tiltrådt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3Ap)  
 

Tilleggsforslaget fra Ap:  

 kulepkt 1 ble vedtatt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019: 
1. Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 

av høsten 2019. 
2. Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 

Arbeidsmiljø i skolene i Ås.  
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