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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 29.09.2021 kl. 18.30 – 19.45 
Sted: Ås kulturhus, store salong 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Odd Vangen (Sp), Nils H. Sopp (H), Gro Haug (FrP) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Heidi Berentsen (V), Ludvig Claeson (SV), Marit Austreng (Sp)  
 

Forfall:  
Jørgen Holck Johannessen (Ap), Gro Lundgård (Ap), Tuva Todnem Lund (SV), 

Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp), Morten Anker (Rødt) 
 
Fra administrasjonen møtte: 

Kommunalsjef Per Korsvik  
Rådgiver Vigdis Bangen - møtesekretær 

 
Diverse merknader: 
Nils H. Sopp ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 

 
Møteprotokoll godkjent 01.10.2021 

 
 
Odd Vangen                                                                           Nils H Sopp 

leder                                                                                      medlem 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

Orientering fra kommunalsjef oppvekst og opplæring. 

1. Status korona epidemien: 
 Trafikklysmodellen er opphevet og barnehager og skoler er nå tilbake 

til normal drift. 

2. Tre viktige satsinger som vil følges spesielt opp innenfor 
kommunalområdet oppvekst og opplæring: 

1.Tidlig innsats 
2.Bedre koordinering av tjenestene (BTI) 
3.Inkludereing 

 

Orientering  

9/21  Muntlig orientering - BTI 

 
Saken utsettes til neste HOK møte 03.11.2021 

Referatsaker  

11/21 21/03011-1 samarbeidsavtale om helsetjenester til 
studentene ved NMBU, signert 

 
Utvalget kan ikke se at vedlegget fulgte saken.  
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Saker til behandling  

HOK-25/21 
Tapt svømmeopplæring under koronapandemien 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Nils H. Sopp (H) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.  

 
Votering:  
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
1. Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte skole) 

gjennomføres umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og livredningskurs 

for lærerne (fullført 17.9.21). Basert på kartleggingen setter skolene inn tiltak 
for elever som har behov for det i tillegg til den ordinære opplæringen. 

Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for HOK høsten 2021. 
2. Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt ønsket 

effekt. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for HOK før 
vinterferien 2022. 

3. Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune og 

svømmeklubben Ås IL gjennomføres vinterferien 2022 (uke 8) med150 
plasser. Dette skal skje i et samarbeid med skolene, slik at elever med 

mangelfull svømmekompetanse, avdekket i kartleggingen høsten 2021 og 
vinteren 2022 tilbys plass på kursene først. 

4. Kommunen rapporterer tilbake endelig status for dette prosjektet våren 2022. 
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HOK-26/21 
Revidert skolebehovsplan 2021-2023 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Nils H. Sopp(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Sjøskogen skole bygges ut til 2 parallell slik det er vedtatt 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag fra H og Sp:  

 HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan 
bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 

notat i budsjettprosessen høsten 2021. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 H`s tillegg ble nedstemt 4-2 (H, FrP). 

 Sp og H`s tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges 

om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 
budsjettprosessen høsten 2021. 

 

 
 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.09.2021 Side 6 av 8 

  

 

HOK-27/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
     Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Nils H. Sopp (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget fra H ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 29.09.2021: 
Saken utsettes i påvente av svar på spørsmålene fra ungdomsrådet:  
1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i   

  arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 
2.Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 

3.Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres?» 
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HOK-28/21 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2021-
2022 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 

1. 
2. 

3. 
4. 
 

Som vara oppnevnes: 
1. 

2. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgene forslag til representanter: 
1.Anita Quiki 

2.Daniel Martinsen 
3.Kristian Engh Ask 
4.Thea Werner Bronken 

 
Som vara oppnevnes: 

1.Eunice Compaore 
2.Herman Sildnes 

 
Votering: Sps forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 

1.Anita Quiki 
2.Daniel Martinsen 
3.Kristian Engh Ask 

4.Thea Werner Bronken 
 

Som vara oppnevnes: 
1.Eunice Compaore 
2.Herman Sildnes 
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HOK-29/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 

 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 

 
 
 

 

 
HOK-30/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 

henhold til tabell 1,2 og 3 og 4. 
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