
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 24.01.2018 kl. 18:30 – 22:15 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ivar Ekanger (Ap), leder 
Sverre Strand Teigen (H) 
Ida Elisabeth Krogstad (H) 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) 
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Marit Hauken (Ap) 
 

Forfall:  
Sofie Alm Nordsveen(Ap), 
Erling Rognli (V) 
Eskil Gausmel Berge (SV) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, rådgiver Helen Ohnstad,  
kultursjef Camilla Sæbjørnsen, rektor Grethe Heen v/ Ås ungdomsskole, 
Følgende barnehagestyrere møtte i forbindelse med dialogmøte: 
Solveig Kvarme v/Vinterbro barnehage, Jeanette Schau v/Sagaskogen barnehage, 
Cecilie Kolstad v/Solbergtunet barnehage, Mette Langaard v/Togrenda barnehage, 
Lene Øye Svendby v/Tunveien barnehage, Linda Hovden v/ Frydenhaug barnehage 
Linda Davidsen v/Søråsteigen barnehage 
 

Møtesekretær: 
Rådgiver Vigdis Bangen 
 

 
Møteprotokoll godkjent 31.01.2018 
 
 
Ivar Ekanger      Bengt Nøst-Klemmetsen  
leder       utvalgsmedlem 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt        

Orientering 

Referatsaker 

    

Saker til behandling 

1/18 13/03932-4 Søknad om lån - Renovering av Brønnerud 
Grendehus 

4 

2/18 17/03539-1 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5 

3/18 18/00130-1 Tilstandsrapport barnehager 2017 6 

4/18 16/03131-9 Barnefattigdom 7 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

 Kjøp av tilleggstomt til Norby barnehage er avtalt med grunneier. 
 

 Befaring i forkant av HOK-møtet.  
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og 
kultursjef Camilla Sæbjørnsen var på befaring i Ski Rådhusteater i Ski og Smia 
Kulturhus i Frogn for å se på kinoseter.  
For å få høyere inntjening ved større arrangementer i kinoteateret ønsker 
kultursjefen at det kjøpes inn 500 nye seter. Politikerne ga i den påfølgende 
diskusjonen signaler om at det må tas hensyn til sittekomforten.  

 
 

Orientering 

Orienteringer av oppvekst- og kultursjef:  
 

 Orientering om «flytting av velkomstklasser fra Kroer skole til Brønnerud skole». 
Notat (dok.nr. 18/00142-1) ble framlagt for hovedutvalget.  

 

 Orientering om «Alternativ læringsarena Breivoll – Elevbedrift». Notat (dok.nr. 
17/01293-4) ble framlagt for hovedutvalget. 

 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

HOK-1/18 
Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus, org 

nummer 999 018 947. 

2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter i tråd med 

føringer i denne saken. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus,      

organisasjonsnummer 999 018 947. 
 

2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
 

3. Lånebeløpet utbetales når det foreligger tilsagn om fullfinansiering av    
byggetrinn 2. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter og    
oppdatere avtalen i tråd med føringer i denne saken. 
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HOK-2/18 
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
Dersom leder eller minst 3 av utvalgets medlemmer ønsker det, kan det innkalles til 
flere møter. Det kan derfor i tillegg til vedtatt møteplan bli aktuelt med flere møter i 
2018, ett i juni og ett i november (uke 46). 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 24.01.2018: 
Møteplan 2018 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested: Ås kulturhus, Store salong 2. etasje  
Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 24. januar  
9  Onsdag 28. februar  
17  Onsdag 25. april  
22  Onsdag 30. mai 
  
34  Onsdag 22. august  
39  Onsdag 26. september  
44  Onsdag 31. oktober 
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HOK-3/18 
Tilstandsrapport barnehager 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
I forbindelse med saken var barnehagestyrerne invitert til dialogmøte. Styrerne ga en 
kort tilbakemelding om sin barnehage og svarte på spørsmål fra politikerne. Styrerne 
ble videre invitert til å si noe om det de opplever som mest utfordrende for 
barnehagene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 24.01.2018: 
Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2017, med vedlagt den enkelte 
barnehages rapport, tas til etterretning. 
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HOK-4/18 
Barnefattigdom 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 2018 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
H, Ap og Sp framla egne skisser til ny innstilling. 
 
H fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
   Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
   kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 
Ap fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:  
  Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
  kommunal regi.  
 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag der punkt 3 fra H og punkt 4 
fra Ap inngår, inklusive rådmannens innstilling: 
 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns ferie 
og fritid slik som; 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 

 
2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  

husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de  
gjeldende familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 
 
Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging  
legges frem for politisk behandling innen 30. juni 2018. 
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3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
kommunal regi.  
 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for  
1.tertial 2018.    
  

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til fellesforslaget: 
«Det settes av en egen pott til fortløpende dekning av kommunes eventuelle 
egenandel i tilskuddsordninger for bekjempelse av barnefattigdom og sosial 
utjevning. Forslag til behov, omfang og retningslinjer for bruk av disse midlene 
skal inngå i sak sammen med punkt 2 og 3 innen 30.06.2018.» 

 
Votering: 
H´s forslag til tilleggspunkt i fellesforslaget ble nedstemt 4-3(H). 
Hovedutvalgets fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 

 
2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  

husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de  
gjeldende familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 
 
Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging  
legges frem for politisk behandling innen 30. juni 2018. 
 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
           kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
           kommunal regi. 
 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018. 

 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Hovedutvalg for oppvekst og kultur

