
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 30.05.2018 kl. 18:30 – 21:55 

Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  

Ivar Ekanger (Ap), Marit Hauken (Ap), Eskild Gausemel Berge (SV)*, Erling Wright 

Rognli (V), Ida Elisabeth Krogstad (H), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), Sverre 
Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 

 
Møtende varamedlemmer: 

Shangquan Chen (Ap)  

 
Forfall:  

Bianca Wathne Gelink (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 

oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, rådgiver Mariann Jøssang, rådgiver 
Svanhild Bergmo 

 
Møtesekretær: 

rådgiver Helen Ohnstad 

 
Diverse merknader: 

*Eskild G.Berge tiltrådte møtet kl.18:55, før behandling  og votering sak 13/18. 
 
 

Møteprotokoll godkjent 04.06.2018 
 

 
 
 

Ivar Ekanger        Erling Rognli 
leder         nestleder  
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Informasjon fra oppvekst og kultursjef  

 

 Barnehageopptaket er avsluttet. Kommunen har god barnehagedekning 

barnehageåret 2018/2019.  

 Hovedverneombudet har varslet stengning av lokalene til PPS. 

 Breivoll som alternativ læringsarena – ønsker snarlig å sette i gang.  

 Aschjem gård: Tilbud til elever opprettholdes. HOK ønsker en redegjørelse om 

bruk av gården.  

Referatsaker  

4/18 15/03976-17 Togrenda barnehage – SU referat 21.04.2018 
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Saker til behandling  

HOK-13/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 

Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

 

Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at saken 
følges opp i møtet 22.08.2018.  

 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende punkter, som de ønsker mer informasjon 

om: 
o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av 

Kroer skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært 
usikker. 

o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader.  

 
Votering: Ap’s forslag om å drøfte saken i to møter ble enstemmig tiltrådt.  

       Hovedutvalgets tilleggspunkter om mer informasjon ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 
saken følges opp 22.08.2018.  

2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 
o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av 

Kroer skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært 
usikker. 

o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader.  
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HOK-14/18 
Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 

skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  
 

2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025 
 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 

boligprogram er vedtatt. 
 

4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 

Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  

 
2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025 
 

3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 
boligprogram er vedtatt. 

 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 

 
 

HOK-15/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  

3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 

 
 
 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.05.2018 Side 6 av 12 

  

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag:  

 
Endre strekpunktene i punkt 1 til: 

a.  Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 
b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens 

plassering og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert 

planmessig med nye og eldre byggevolumer lenger vest.  
c.  De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og 

med full flerbrukshall. 
  

Endre punkt 3:  

D6 skal ikke flyttes eller rives.  
  

Nytt punkt:  
Rådmannen utreder hvordan lokaler til ungdomsklubb kan kompenseres - ved 
integrering i anlegget eller ved alternativ lokalisering.  

 
Erling Rognli (V) fremmet følgende forslag: 

 
Punkt 1 – nytt strekpunkt:  
- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når paviljong 4 og 

5 når slutten av sitt livsløp. 
 
Endre punkt 3: 

D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta. 
 

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 
 

Rådmannens alternative innstilling til punkt 1 og 2, samt Ungdomsrådets 

innstilling 29.05.2018: «Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, 
utredes som egen sak.» 

 
Nytt punkt: 
Videre drift av Midtgard utredes.  

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende endringsforslag:  

Rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 3 endres til: 
 - Det nye skolebygget etableres med inntil 4 etasjer over bakkehøyde. 

 
Votering: 

SVs forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 

V´s tilleggsforslag punkt 1 – nytt strekpunkt ble tiltrådt 5-4 (1Ap,3H). 
V´s endringsforslag punkt 3 ble tiltrådt 6-2 (1Sp,1SV). 
H’s forslag om rådmannens alternative innstilling til punkt 1 og 2, samt 

Ungdomsrådets forslag, ble nedstemt 5-4 (1Ap, 3H) 
H`s forslag om nytt punkt ble enstemmig tiltrådt. 

Ap’s endringsforslag i punkt 1 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1V). 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 
forutsetninger:  

 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 

- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når Paviljong 4 og    
  5 når slutten av sitt livsløp. 
- Det nye skolebygget etableres med inntill 4 etasjer over bakkehøyde.  

2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta.  

4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
5. Videre drift av Midtgard utredes.  
 

 
 

HOK-16/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler å øke grunnbemanningen i barnehagene i henhold til 

bemanningsnorm i samsvar med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  

 
50% av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 

og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 

med barnehagekapasiteten. 
 

Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 

og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
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HOK-17/18 
Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og 

Akershus fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås 
deltar sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre 
Akershus-kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 

31.12.2022.   
2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 

rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig 
fra 2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og 

Akershus fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås 
deltar sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre 

Akershus-kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 
31.12.2022.   

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 

rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig 
fra 2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 

samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 
 
 

 

HOK-18/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende tilleggsforslag: 

Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret. 
 
Votering: Innstillingen med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1) Tertialrapport 2018 tas til orientering. 
2) Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret 
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HOK-19/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Rådmannens innstilling: 

Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 

 
 

HOK-20/18 
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 
investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende tilleggsforslag: 
 
Tilføyelse punkt 3:  

Det søkes innarbeidet i handlingsprogram med økonomiplan for 2019.  
 

Nytt punkt:  
«Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør tydeliggjøre 
forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei.  

 
Votering:  

Rådmannens innstilling med tillegg av de omforente forslagene ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. Det 
søkes innarbeidet i handlingsprogram med økonomiplan for 2019. 

4. «Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør 
tydeliggjøre forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei. 

 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.05.2018 Side 10 av 12 

  

 

HOK-21/18 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 

1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende tilleggsforslag: 
 
Tilføyelse punkt 3: 

Det søkes innarbeidet i handlingsprogram med økonomiplan for 2019.  
 

Nytt punkt: 
Gang-sykkelveien langs riksvei 152 fra Sentralholtet til Idrettsveien er trafikkfarlig. 
Dette må det gjøres noe med umiddelbart. 

 
Votering:  

Rådmannens innstilling med tillegg av de omforente forslagene ble enstemmig 
tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 

2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. Det søkes innarbeidet i 

handlingsprogram med økonomiplan for 2019. 

4. Gang-sykkelveien langs riksvei 152 fra Sentralholtet til Idrettsveien er trafikkfarlig. 
Dette må det gjøres noe med umiddelbart. 
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HOK-22/18 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende tilleggsforslag: 

 Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 

 Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  

 Ved oppgradering av kunstgressbanen ved Ås stadion og Nordby stadion skal det 

brukes miljøvennlige alternativer til gummigranulat. 
 
Votering:  

Rådmannens innstilling med tillegg av punktene i det omforente forslaget ble 
enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 

2. Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 
3. Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  

4. Ved oppgradering av kunstgressbanen ved Ås stadion og Nordby stadion skal 
det brukes miljøvennlige alternativer til gummigranulat. 

 

 
 

 

HOK-23/18 
Veinavn - Kjølstadveien 
 
Rådmannens innstilling: 

Veien fra Åsveien til Østre Kjølstad gård, får navnet Kjølstadveien, jf. kart vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Hovedutvalget ønsker at rådmannen gir en avklaring om hva grunneier skal høres i. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2018: 

Veien fra Åsveien til Østre Kjølstad gård, får navnet Kjølstadveien, jf. kart vedlegg 1. 
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HOK-24/18 
Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - 
suppleringsvalg 
 
Leders innstilling: 

Følgende personer velges som medlemmer/varamedlemmer til de ledige plassene i 

skolenes samarbeidsutvalg (SU): 
 
Skole Medlem Varamedlem 

Brønnerud skole Bianca Wathne Gelink  

Kroer skole  Bianca Wathne Gelink 

Nordby skole   

Rustad skole Eskild Gausemel Berge Erling Rognli 

Sjøskogen skole  Ivar Ekanger 

Solberg skole Ivar Ekanger Bengt Nøst-Klemmetsen 

Åsgård skole Erling Rognli Eskild Gausemel Berge 

Nordbytun ungdomsskole Bengt Nøst-Klemmetsen Kjetil Barfelt 

Ås ungdomsskole Sverre Strand Teigen Ida Elisabeth Krogstad 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018:  

Ida Elisabeth Krogstad foreslo seg selv som medlem til Sjøskogen.  
Marit Austreng ble foreslått som fast medlem til Kroer og som varamedlem til Nordby 
skole.  

Marit Hauken ble foreslått som fast medlem til Nordby skole og som varamedlem på 
Brønnerud skole.  

 
Votering: Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2018: 

Følgende personer velges som medlemmer/varamedlemmer til de ledige plassene i 

skolenes samarbeidsutvalg (SU): 
 
Skole Medlem Varamedlem 

Brønnerud skole Bianca Wathne Gelink Marit Hauken 

Kroer skole Marit Austreng Bianca Wathne Gelink 

Nordby skole Marit Hauken Marit Austreng 

Rustad skole Eskild Gausemel Berge Erling Rognli 

Sjøskogen skole Ida Elisabeth Krogstad Ivar Ekanger 

Solberg skole Ivar Ekanger Bengt Nøst-Klemmetsen 

Åsgård skole Erling Rognli Eskild Gausemel Berge 

Nordbytun ungdomsskole Bengt Nøst-Klemmetsen Kjetil Barfelt 

Ås ungdomsskole Sverre Strand Teigen Ida Elisabeth Krogstad 
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