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MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 22.08.2018 kl. 17:30 – 21:15 
Sted: Solberg Skole 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ivar Ekanger (Ap)  
Marit Hauken (Ap) 
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
Eskild Gausemel Berge (SV) 
Erling Rognli (V) 
Ida Elisabeth Krogstad(H) 
Bengt Nøst-Klemmetsen(H) 
Sverre Strand Teigen (H) 
Marit Austreng (Sp) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, rådgiver Mariann Jøssang 
 
Møtesekretær: 
Rådgiver Helen Ohnstad  
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Ivar Ekanger         Erling Rognli 
leder                                                                                                  nestleder  
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Orientering 

Oppvekst- og kultursjefen orienterte om brannen på Nordby skole lørdag 18.08.2018: 
- Det vil bli tatt i bruk ledige undervisningsrom på Nordbytun ungdomsskole.  
- Renovering av brannskader vil først være helt ferdig fra skoleåret 2019/2020. 

 

Referatsaker  

5/18 18/02339-1 Ås kommunes reglementer vedtatt av 
kommunestyret 20.06.2018 i K-sak 44/18 
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Saker til behandling  

HOK-25/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018. 
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

 befolkningsprognoser 

 oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 
skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 

 hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 

 kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 
vedlikeholdskostnader. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:  
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes  
 framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 
 styrke skolens eksistensgrunnlag. 
 
Forslag fra Eskild Gausemel Berge (SV) om merknad som skal følge saken: Se 
protokolltilførsel. 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
Primært: Rådmannens innstilling  
Subsidiært: Tillegg til alternativ innstilling 3 / beholde dagens Kroer skole:  
Det innføres fritt skolevalg mellom Kroer og Rustad skolekretser når nye Rustad 
skole står ferdig.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
Aps forslag ble votert over punktvis: 
Pkt 1. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
Pkt 2. ble vedtatt 7 - 2 (2H) 
Pkt 3. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
H’s subsidiære forslag ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 
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3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 
styrke skolens eksistensgrunnlag. 

Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV): 
Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 
budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 
[Lagre]  
 

HOK-26/18 
Revidering av Kommunal forskrift om reglement for orden og 
oppførsel i Ås-skolen 
 
Rådmannens innstilling: 

 Oppdaterte henvisninger til lovverk tas til følge. 

 Tekstendring i § 4, under Oppførsel strekpunkt 6, vedtas. Ny tekst lyder: «Vise 
nettvett og følge kommunens IKT-reglement og skolens regler for bruk av 
mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr». 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Oppvekst- og kultursjefen svarte på spørsmål. 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag:   

– Innledningsteksten (første avsnitt) endres til: Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst 

og kultur 21.01.2015 og endret av Hovedutvalget 22.08.2018, med hjemmel i lov 

17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) § 9 A-10. 
– Endring i rådmannens innstilling andre punkt: Strekpunkt 6 under Oppførsel i § 4: 

«Vise nettvett og følge IKT-reglement for elever i Ås kommune og skolens regler 
for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr.» 
 

Votering: 
Første punkt i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Aps endringsforslag til innstillingens andre punkt ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag til endring av innledningstekst ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2018: 

 Oppdaterte henvisninger til lovverk tas til følge. 

 Ny tekst i § 4, under Oppførsel strekpunkt 6: «Vise nettvett og følge IKT-

reglement for elever i Ås kommune og skolens regler for bruk av mobiltelefoner, 

datautstyr og annet digitalt utstyr.» 

 
Innledningsteksten (første avsnitt) endres til: Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur 21.01.2015 og endret av Hovedutvalget 22.08.2018, med hjemmel i lov 17. juli 
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 
A-10. 
[Lagre]  
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HOK-27/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
HOK drøftet seg fram til følgende forslag: 
1. Rådmannens innstilling er foreløpig drøftet, og HOK gir med noen merknader 

støtte til denne. Merknadene gjelder: 
1) plassering av kulturområdet, spesielt Kulturskolen  
2) kommunens håndtering av utvikling fra ung til voksen 
3) plassering av IKT og digitalisering  

2. HOK ønsker at det framlegges et kostnadsoverslag til behandling i   
kommunestyret. 

3. Endre formuleringen i rådmannens innstilling pkt 4 fra «innarbeides» endres til 
søkes innpasset i». 

 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 
1. Rådmannens innstilling er foreløpig drøftet, og HOK gir med noen merknader 

støtte til denne. Merknadene gjelder: 
1) plassering av kulturområdet, spesielt Kulturskolen  
2) kommunens håndtering av utvikling fra ung til voksen 
3) plassering av IKT og digitalisering  

2. Det framlegges et kostnadsoverslag til behandling i kommunestyret. 
3.   I rådmannens innstilling punkt 4 endres «innarbeides» til «søkes innpasset i». 
[Lagre]  
 

HOK-28/18 
Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det oppnevnes en utsmykkingskomite for Nordby barnehage med følgende 
medlemmer: 
Byggherre representant – Glenn Møller Johannessen, prosjektleder 
Brukerrepresentant – Mette Langaard, styrer Togrenda barnehage 
Arkitekt fra arkitektkontoret GASA AS 
Kunstnerisk representant fra RSU Akershus 
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2. Utsmykkingskomiteen utfører sitt arbeid i tråd med retningslinjens § 3 og innenfor 
den økonomiske rammen.  
 
3. Det søkes KORO (Kunst i offentlige rom) om tilskudd til utsmykking av Nordby 
barnehage. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Marit Hauken(Ap) fremmet forslag om nytt punkt: 
Lokale kunstnere orienteres om utsmykningsarbeidet. 
 
Hovedutvalget ønsker å få saken tilbake når komiteen har utarbeidet en plan for 
arbeidet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg av forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2018: 
1. Det oppnevnes en utsmykkingskomite for Nordby barnehage med følgende       
    medlemmer: 
    Byggherre representant – Glenn Møller Johannessen, prosjektleder 
    Brukerrepresentant – Mette Langaard, styrer Togrenda barnehage 
    Arkitekt fra arkitektkontoret GASA AS 
    Kunstnerisk representant fra RSU Akershus 
2. Utsmykkingskomiteen utfører sitt arbeid i tråd med retningslinjens § 3 og innenfor    
    den økonomiske rammen.  
3. Det søkes KORO (Kunst i offentlige rom) om tilskudd til utsmykking av Nordby    
    barnehage. 
4. Lokale kunstnere orienteres om utsmykningsarbeidet. 
5. Saken legges fram for hovedutvalget for oppvekst og kultur når komiteen har 

utarbeidet plan for arbeidet.  
[Lagre]  
 
 

HOK-29/18 
Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner for 2018 tas til orientering 
2. For å være berettiget driftstilskudd til frivillige organisasjoner må 
    organisasjoner ha aktivitet mer enn 50 % av året 
3. For å være berettiget driftstilskudd til frivillige organisasjoner må minst 70 % 
    av medlemmene ha bostedsadresse i Ås kommune 
4. Fordelingsnøkkelen til driftstilskudd til frivillige organisasjoner står som 
    tidligere med 7 % til kor, 24 % til korps, 35 % til idrett og 34 % til andre barne- og 
    ungdomsorganisasjoner. 
5. Forslag til nye retningslinjene for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune vedtas.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende forslag: 
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Nytt punkt 2: Saken er foreløpig drøftet. Rådmannen legger fram saken på nytt til 
neste møte i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
Det omforente forslaget om nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2018: 
1. Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner for 2018 tas til orientering 
2. Saken er foreløpig drøftet. Rådmannen legger fram saken på nytt til neste møte i    
    Hovedutvalget for oppvekst- og kultur. 
 
[Lagre]  
 

HOK-30/18 
Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus 
 
Rådmannens innstilling: 
Det kan gjennomføres en innsamlingsaksjon til nytt flygel i kulturhusets store sal i 
regi av kommunen dersom hovedutvalget ønsker det. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende: «store sal» strykes.  
 
Votering: Rådmannens innstilling med det omforente forslaget om å stryke «store 
sal» ble enstemmig vedtatt.    
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2018: 
Det gjennomføres en innsamlingsaksjon til nytt flygel i kulturhuset i 
regi av kommunen. 
[Lagre]  
 
 

HOK-31/18 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Sverre Strand Teigen (H), Hovedutvalgets representant i ungdomsrådet, foreslo 
følgende:  
Faste representanter i ungdomsrådet: 
1. Daniel Martinsen 
2. Viktoria Leinhardt 
3. Herman Sildnes 
4. Ulrik Barfelt 
 
Vararepresentanter: 
1. Fredrik Kristiansen 
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2. Emil Magnus 
 
Votering: H’s forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.08.2018: 
Som representanter til ungdomsrådet oppnevnes: 
1. Daniel Martinsen 
2. Viktoria Leinhardt 
3. Herman Sildnes 
4. Ulrik Barfelt 
 
Som vararepresentanter oppnevnes:  
1. Fredrik Kristiansen 
2. Emil Magnus 
 
[Lagre]  
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