
 

 

  

  

 

21/00143 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 26.05.2021 kl. 18:30-21:30 
Sted: Fjernmøte i teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Gro Lundgård (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Odd Vangen (Sp), Morten 
Anker (R), Nils H. Sopp (H), Gro Haug (FrP) 

 
Møtende varamedlemmer: 
Sølvi Buran (Ap), Ludvig Claeson (SV), Katrine Heidi Berentsen (V) 

 
Forfall:  

Liv Anna Lindman (MGD), Tuva Tonheim Lund (SV), Ingrid Thorvaldsen (Sp) 
 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunaldirektør Trine Christensen,  

Virksomhetsleder skole Vibeke Aaser Grønli  
Virksomhetsleder kultur og fritid, Alexander Krohg Plur 
Virksomhetsleder barnehage, Jeanette Schou  

Virksomhetsleder familie barn- og unge, Monica Berge-Tukh  
 

Møtesekretær: 
Rådgiver oppvekst og opplæring, Vigdis Bangen 
 

Diverse merknader: 
Forslag om sak om svømmeopplæring i Ås skolen ble tatt opp under eventuelt.  

 
Møteprotokoll godkjent 31.05.2021 
 

 
Odd Vangen      Nils H. Sopp   

Leder       utvalgsmedlem 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

Orientering fra kommunedirektøren: 
1. Det er ansatt ny kommunalsjef for Oppvekst og opplæring: Per Korsvik, 

Kommer fra tilsvarende stiling i Nittedal kommune 

2. Fått spørsmål om D6 kan være tilgengelig/åpent under byggingen av nye 
Åsgård skole? Kommunedirektøren mener dette ikke er mulig. 

 
3. Orientering om Sommerskolen v/Vibeke Aaser Grønli og Alexander Krohg 

Plur.      

Ås kommune har mottatt 2,3 millioner til Sommerskolen etter søknad til 
utdanningsdirektoratet. Tilskuddsordningen om sommerskoletilbud er 

opprettet i forbindelse med koronapandemien for at kommuner kan 
tilrettelegge et sommertilbud for elever i grunnskolen. Brosjyre ligger på 

Ås kommunes hjemmeside.  
 
4. Tapt svømmeundervisning skoleåret 2020/2021, orientering v/Vibeke 

Aaser Grønli 
 

 
Eventuelt: Svømmeopplæring i Ås skolen 

Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre fremmet forslag om sak. Hovedutvalget 

var enstemmige til at saken kunne behandles. 
 

V, Ap, og H´s forslag til vedtak:  
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til 
formannskapet så raskt som mulig, der det legges frem hvordan 

kommunen skal ta igjen tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn 
og eventuelt andre rammede grupper, om tap av 

svømmeopplæring. 
 
Votering: V, Ap og H´s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.05.2021: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til formannskapet så 
raskt som mulig, der det legges frem hvordan kommunen skal ta igjen 
tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn og eventuelt andre rammede 

grupper, om tap av svømmeopplæring. 
 

 
 
Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HOK-14/21 
Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på 
ungdomstrinnet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.05.2021. 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.05.2021: 
1. Forsøket med karakterfri vurdering på 8.trinn i norsk og naturfag avsluttes grunnet 

føringer i ny vurderingsforskrift og ny læreplan.  
2. Det arbeides videre på begge ungdomsskolene, og mellom skolene, med 

videreutvikling av en vurderingspraksis som støtter opp om og er en naturlig del av 
elevenes læring, i tråd med føringer i vurderingsforskriften og læreplanverket LK20. 
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HOK-15/21 
Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-
skolen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen" vedtas som 

erstatning for "Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i 
Ås-skolen" og "Kommunalt reglement for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås-skolen." 
 

2. I § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges det til "Den 

enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO.  
Hjemmel for ordensregler for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne 

forskriften.". I tillegg justeres teksten i §1 i tråd med tabell 1 i 
saksfremlegget. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
Tilleggsforslaget fra ungdomsrådet ble diskutert. 

 
Heidi Berentsen (V) foreslo følgende tillegg til forskriftens § 7:  

For lavinntektsfamilier skal kommunen dekke 50 % av det regulære 

erstatningsbeløpet. 
Forklaring: 

-For lavinntektsfamilier menes familier som ellers har redusert betaling i 
SFO, ved Kulturskolen o.l. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 V´s tillegg ble tiltrådt 6-3 (1Sp,1Frp,1H). 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.05.2021: 

1. "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen" vedtas som 

erstatning for "Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i 
Ås-skolen" og "Kommunalt reglement for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås-skolen." 
 

2. Til forskriftens § 7: For Lavinntektsfamilier skal kommunen dekke 50 % av 

det regulære erstatningsbeløpet. For lavinntektsfamilier menes familier 
som ellers har redusert betaling i SFO, ved Kulturskolen o.l 

 
3. I § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges det til "Den 

enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO.  

Hjemmel for ordensregler for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne 
forskriften.". I tillegg justeres teksten i §1 i tråd med tabell 1 i 

saksfremlegget. 
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HOK-16/21 
Etablering av ressursbarnehager 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021. 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 
 

1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra 

august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt 

utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov. 
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HOK-17/21 
Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved 
barnehageopptak 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021. 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
Nils Sopp (H) foreslo følgende: 

Punkt 3 endres til 01.08.2021 og at det fremmes forslag for 

formannskapet om å øke budsjettet for å dekke kostnadene. 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling punkt 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling punkt 3 ble vedtatt 7-2 (1 H,1 Frp) ved 

alternativ votering mot H`s forslag. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 
 

1. For å gi økt fleksibilitet i barnehageopptaket gjennom året skal bemanningen i 

en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Ås nord økes med en pedagog.  
2. Pedagogstillingene skal komme i tillegg til det antall pedagoger barnehagene 

skal ha etter pedagognormen, ved oppstart av nytt barnehageår (august).  
3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08.22. 

4. Nødvendige midler for å dekke stillingene innarbeides i HP 2022-25.  
5. Kommunens dekningsgrad på 95% vurderes i forbindelse med ny 

barnehagebehovsplan 2022. 
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HOK-18/21 
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 

Odd Vangen (SP). Foreslår følgende vedtak: 
Saken utsettes. Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne 

nye modellen vil slå ut for de ulike skolene i Ås før saken Kommunestyre 
behandles. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (1Ap, 1Sp, 1R) ved alternativ 

votering mot Sp`s forslag. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 
skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 

ungdomsskoler:  
 

Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

B2 101-160 1 årsverk 0,5 årsverk 0,9 årsverk 

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

B4 251-360 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

U4 361-540 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 

 

2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 
til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn 
fastholdes.  

 
3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 

henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 
hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  

 
4. Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 1-parallell skole, 

og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser 
til ledelse og administrasjon.  
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HOK-19/21 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 

01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 

31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 

31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres 

gjeldende fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 

lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for 

ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske 

betingelser reguleres i ny avtale. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 

Odd Vangen (SP) fremmet følgende forslag: 
Punkt 4 i kommunedirektørens innstilling strykes. 

 

Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling punkt 1-3. ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens punkt 4. ble vedtatt 8-1 (1Sp) ved alternativ votering 

mot Sp`s forslag. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
c) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 

01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 

31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

d) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 

31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres 

gjeldende fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 

lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for 

ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske 

betingelser reguleres i ny avtale. 
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HOK-20/21 
Orientering om Barnevernsreformen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
Nils Sopp (H) foreslo følgende vedtak: 

HOK ber kommunedirektøren om å fremme sak til formannskapet høsten 
2021 hvor de endelige tildelte økonomiske rammene for 
barneverntjenestene presenteres. Deretter legges saken frem for HOK før 

kommunestyret. 
 

Votering: 
 Kommune direktørens innstilling ble vedtatt 6-3 (1H,1Frp,1V) ved alternativ 

votering mot H`s forslag.  

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.05.2021: 
Saken tas til orientering 
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HOK-21/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 

Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

 
1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 
2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 

orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 

bilde av perioderesultatet 

 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 

med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 

periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.     

 I forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 

rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 

detaljbudsjett legges for enheter.  
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HOK-22/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2 og 3.  
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  
 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur fremmet følgende forslag til vedtak: 
1.Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 

henhold til tabell 1,2 og 3.  
 

Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
ved alternativ votering mot kommunedirektørens innstilling.  

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 
1. Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 

henhold til tabell 1,2 og 3. 
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  
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