
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 23.01.2019 kl. 1830 - 2100 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Marit Hauken (Ap), Bianca Wathne Gelink (MDG), Eskild 
Gausemel Berge (SV), Erling Rognli (V), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), Sverre 
Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Sigrun Strømsøyen Gudevang (H) for Ida Elisabeth Krogstad (H) 
 
Forfall:  
Ida Elisabeth Krogstad (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Benestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 
Møtesekretær: 
  Mariann Jøssang, rådgiver 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.01.2019 
 
 
Einride Berg 
leder 

Erling Rognli 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

 

    

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

1/19 18/03326-5 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad om 
fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 

3 

Saker til behandling 

1/19 18/03164-8 Forslag om endring - Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås 

4 

2/19 18/03165-8 Forslag om endring - Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås 

4 

3/19 19/00141-1 Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, 
Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei og 
Ragnhild Sundbys plass 

5 

4/19 18/03326-7 Valg av representanter til skolenes 
samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ivar 
Ekangers fritak 

6 

5/19 19/00134-1 Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer 
fleksible skolekretsgrenser 

6 

Orientering 

1/19  Muntlig orientering om nasjonale prøver 2018 6 
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Informasjon fra leder og eventuelt 
 

 Kommunalsjefen orienterte om nyansettelser og utlysninger  

 Kommunalsjefen orienterte om Bokåret 2019 i Ås bibliotek.  

 Utvalget ber om en orientering i neste HOK-møte vedrørende oppfølging av 
tidligere politiske vedtak.  

 

 

Referatsaker  
 
1/19 18/03326-5 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad 

om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
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Saker til behandling  

HOK-1/19 
Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende tillegg: 
Tilsvarer vedtakets punkt 2.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling, med tillegg av det omforente forslaget ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.01.2019: 
1. Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
2. Det skal i forskriften vises til informasjon på kommunens hjemmesider om satser 

for gebyr ved for sen henting. 
 
 
 
 
 
 
 

HOK-2/19 
Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås», vedtas. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tillegg:  
Rådmannen utreder muligheten for å sette opptakskriterier for obligatorisk deltakelse 
i vaksineprogrammet for opptak i kommunens barnehager. 
 
Votering: Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra H ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.01.2019: 

1. Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås», vedtas. 
2. Rådmannen utreder muligheten for å sette opptakskriterier for obligatorisk 

deltakelse i vaksineprogrammet for opptak i kommunens barnehager.  
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HOK-3/19 
Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs 
vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass 
 
Rådmannens innstilling: 

1) Oluf Thesens vei foreslås som navn på den nye hovedinnkjøringen fra 
Drøbakveien i vest. 

2) Johan L. Hirsch vei får endret navnet til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s, i 
tråd med Språkrådets anbefaling. 

3) Dagens Fredrik A. Dahls vei fra Arboretveien til Fougnerbakken og dagens del 
av Fougnerbakken mellom Fredrik A. Dahls vei og fram til plassen nord for 
Urbygningen, får navnet Elizabeth Stephansens vei.  
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer krever matrikkelen 
også en kortform. Rådmannen foreslår E. Stephansens vei. 

4) Den nye plassen nord for Urbygningen får navnet Ragnhild Sundbys plass. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
Hovedutvalget presiserte at Elizabeth Stephansens vei vises i sin helhet utenom 
matrikkel. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets presisering, ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.01.2019: 

1) Oluf Thesens vei foreslås som navn på den nye hovedinnkjøringen fra 
Drøbakveien i vest. 

2) Johan L. Hirsch vei får endret navnet til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s, i 
tråd med Språkrådets anbefaling. 

3) Dagens Fredrik A. Dahls vei fra Arboretveien til Fougnerbakken og dagens del 
av Fougnerbakken mellom Fredrik A. Dahls vei og fram til plassen nord for 
Urbygningen, får navnet Elizabeth Stephansens vei.  
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer, brukes kortformen 
E. Stephansens vei i matrikkelen. Elizabeth Stephansens vei vises i sin helhet 
utenom matrikkel. 

4) Den nye plassen nord for Urbygningen får navnet Ragnhild Sundbys plass. 
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HOK-4/19 
Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - 
suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak 
 
Leders innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende forslag:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.01.2019: 
Som medlem av Solberg skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: Einride Berg 
Som varamedlem av Sjøskogen skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: Einride Berg 
 
 

HOK-5/19 
Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible 
skolekretsgrenser 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget avgjør hvilke 2 alternative endringer i Forskrift om skoletilhørighet som 
skal sendes på høring, og når endringene skal gjelde fra. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
H fremmet forslag om å sende alternativ 1 og 2 på høring.  
Ap fremmet forslag om å sende alternativ 4 på høring.  
Sp, SV og V fremmet forslag om å sende alternativ 5 på høring.  
 
Votering: 
Fellesforslaget fra Sp, SV og V ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1V).  
Ap’s forslag ble vedtatt 6-3 (H) ved alternativ votering mot forslaget fra H.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.01.2019: 
Alternativ 4 til ny Forskrift om skoletilhørighet sendes på høring. 
 
 
 
Orientering 
 
1/19 Muntlig orientering om nasjonale prøver 2018 

 
Lukking av møtet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.01.2019: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å lukke dørene i henhold til kommuneloven § 31 nr. 
2 jf. fvl. §13.1 
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