
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 26.09.2018 kl. 18:30 – 21:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Marit Hauken (Ap), Eskild Gausemel Berge (SV), Erling Rognli (V) nestleder,  
Ida Elisabeth Krogstad (H), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H),  
Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Shangquan Chen (Ap) for Ivar Ekanger (Ap) 
 
Forfall:  
Bianca Wathne Gelink (MDG), ingen av varamedlemmene kunne møte 
Ivar Ekanger (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og kultursjef Camilla Sæbjørnsen 
 
Møtesekretær: 
Rådgiver Helen Ohnstad 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2018 
 
 
 
 
 
Erling Rognli                  Sverre Strand Teigen 
nestleder        utvalgsmedlem 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Forslag fra Marit Austreng (Sp) – Uteareal ved Rustad skole: 
Stanse arbeid med uteareal på Rustad skole for å unngå bruk av gummiasfalt og 
plast som toppdekke. 
Ønsker å vite hva det vil koste økonomisk og i tid å: 

1. bytte ut gummiasfalt med naturlig materialer (gjerne furubark) 
2. bytte ut kunstgress i områder under/ved lekeapparater med naturlige 

materialer 
3. erstatte kunstgressbanen (ballbanen) med en bane med naturlig underlag 
4. gjøre om noen av asfaltveiene til veier med grus 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur drøftet forslaget og besluttet følgende:   
Forslaget oversendes hovedutvalg for teknikk og miljø og plan- og byggekomiteen for 
vurdering og tilbakemelding til hovedutvalg for oppvekst og kultur.   
 

Orientering  

4/18 Drøfting av budsjett/handlingsprogram 
 
Oppvekst- og kultursjef orienterte om budsjett/handlingsprogram 2019 – 2022: 
- Økonomisk situasjon 
- Befolkningsutviklingen 
- Utfordringer og muligheter 
- Omstillingsprosjektet 
 
Hovedutvalget drøftet ulike tiltak som tas med videre i prosessen.  

 
Referatsaker  
 
6/18 15/03976-18 Referatsaker HOK 26.09.2018 
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Saker til behandling  

HOK-32/18 
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. Ledsagerbevis utstedt av Ås kommune gir fri tilgang til offentlige kultur- og 

fritidsarrangementer som har mottatt kulturtilskudd fra kommunen. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: (HOK) 
Utvalget drøftet seg frem til følgende alternativ til innstillingens punkt 2, 3 og 4: 
HOK vedtar de nye retningslinjene med følgende endring av punkt 2 i   
rådmannens innstilling: «Organisasjoner må ha jevn medlemsaktivitet minimum 4  
av årets måneder.» Dette erstatter første del av siste setning i andre avsnitt s. 5 i 
vedlegget til saken: «Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av året […]». 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt: Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune skal fortsatt 
inneholde bestemmelser om kulturstipend og kulturpris med dagens ordlyd. Om det 
er aktuelt å sette av midler til disse formål avklares gjennom de årlige 
budsjettprosessene. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Det alternative fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Ap´s forslag ble nedstemt 4-4 (2Ap,1SV,1Sp), med møteleders dobbeltstemme  jf. 
kommuneloven § 35 nr.1. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 26.09.2018: 
1. Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner for 2018 tas til orientering. 
2. HOK vedtar de nye retningslinjene med følgende endring av punkt 2 i 

rådmannens innstilling: «Organisasjoner må ha jevn medlemsaktivitet minimum 4 
av årets måneder.» Dette erstatter første del av siste setning i andre avsnitt s. 5 i 
vedlegget til saken: «Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av året […]».  

 
[Lagre]  
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HOK-33/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.09.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 

HOK-34/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
[Lagre]  
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