
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 25.04.2018 kl. 18:30 – 21:10 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ivar Ekanger (Ap), leder 
Ida Elisabeth Krogstad (H) 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H)  
Sverre Strand Teigen (H) 
Bianca Wathne Gelink (MDG) 
Eskil Gausmel Berge (SV) 
Erling Rognli (V) 
  
Møtende varamedlemmer: 
Marit Hauken (Ap) 
Marit Austreng (Sp) 
 
Forfall:  
Sofie Alme Nordsveen (Ap) 
Anne Hjørnegård Berke (Sp) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Fungerende oppvekst- og kultursjef, Helen Ohnstad, rektor Svein Magne Sirnes 
v/Ås Voksenopplæringssenter 
 
Møtesekretær: 
Rådgiver Mariann Jøssang 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.04.2018 
 
 
 
Ivar Ekanger      Erling Rognli 
leder       nestleder  
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Informasjon fra leder og eventuelt  

1. Fungerende oppvekst- og kultursjef redegjorde for spørsmål rundt leirskole. 
2. Marit Hauken (Ap) stilte spørsmål om bruk av Store sal.  
3. I kommende møter ønsker HOK å invitere inn representanter fra flere ulike 

fagområder for å diskutere aktuelle problemstillinger.   
4. 25. juni inviteres HOK til Ås VO, for å høre om Ås VO og de nye endringene i 

introduksjonsordningen som vil komme. 
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Saker til behandling  

HOK-8/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 6-3 (3H) 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 3 ble enstemmig tiltrådt.  
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3H).  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 25.04.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 
Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning. 
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HOK-9/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt: 
 
HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i Ås. 
Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes budsjetter, 
slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative effekter for 
øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om hvordan disse 
utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at spesialundervisningen i mindre 
grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær undervisning. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Hovedutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 

 

 Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.  
 

 HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i 
Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes 
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative 
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om 
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at 
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær 
undervisning. 
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HOK-10/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Utvalget har hatt en foreløpig drøfting av reglementet. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets behandling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 
Utvalget har hatt en foreløpig drøfting av reglementet. 
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HOK-11/18 
Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen 
 
Rådmannens innstilling: 
Veiene på Solberg øst – i det nye boligfeltet mellom Granheimtunet og Søndre 
Tverrvei - får navnene Skifabrikkveien (V2) og Skituppen (V1) jf. kart vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak.   
 
Votering: 
Hovedutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 25.04.2018: 
Veiene på Solberg øst – i det nye boligfeltet mellom Granheimtunet og Søndre 
Tverrvei - får navnene Hagen Johansens vei (V2) og Skifabrikksvingen (V1) jf. kart 
vedlegg 1. 
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HOK-12/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 25.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
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