
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 31.10.2018 kl. 1830 – 22:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ivar Ekanger (Ap), Marit Hauken (Ap), Bianca Wathne Gelink (MDG), Eskild 
Gausemel Berge (SV), Erling W. Rognli (V), Ida Elisabeth Krogstad (H), Bengt Nøst-
Klemmetsen (H), Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, enhetsleder PPS Helga Tilley, 
rådgiver Vigdis Bangen, møtesekretær. 
 
Diverse merknader: 
Handlingsprogram 2019 -2022 ble ettersendt 25.10.2018. 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll godkjent 06.11.2018 

 
 
 
 
 
Ivar Ekanger 
leder 

Erling W. Rognli 
Nestleder 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

Referatsaker  

7/18 18/02339-2 Referat SU og SMU - Ås Ungdomsskole 17.10.2018 
 

8/18 18/02339-3 SU-referat Søråsteigen barnehage 10.10.2018 
 

9/18 18/02339-4 Referat SU og SMU - Solberg skole 09.10.2018 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HOK-35/18 
Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen 
 
Rådmannens innstilling: 
Følgende rammer og føringer for gjennomføring av leirskole, vedtas:  

1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring 
2. 3 overnattinger 
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte 

tilfeller kan dette dekkes av kommunen.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende alternativ til innstillingens punkt: 
1. Reisetiden begrenses slik at elevene får 5,5 timers undervisning også på  

reisedagene 
6.  Kostpenger dekkes av kommunen 
 
Votering: 
H’s forslag punkt 1 og 6 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling.  
Øvrige punkter i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
1. Reisetiden begrenses slik at elevene får 5,5 timers undervisning også på 

reisedagene 
2. 3 overnattinger 
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes av kommunen  
 
 

 

HOK-36/18 
Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske 
plattform 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Alle skolene i Ås bruker uteskole for å supplere klasseromsundervisningen.  
2. Skolene i Ås utvikler, i samarbeid med fagmiljøer, skolehager som en 

læringsarena og som en del av uteskole.  
3. Uteskole skal være en del av en alternativ læringsarena for elever som trenger 

mer praksisrettet opplæring.  
4. Det avventes nye fagplaner før man utvider uteskole som læringsarena.  
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Utvalget drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
1. HOK tar til etterretning at skolene i Ås benytter uteskole i utstrakt grad allerede i 

dag. 
2. Ås kommune skal styrke satsingen på uteskole som læringsarena, men avventer 

nye læreplaner før dette iverksettes.  
3. Saken tas opp i fellesmøte mellom HOK og rektorene. 
 
 

 
 

HOK-37/18 
Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021 
 
Rådmannens innstilling: 
Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021 vedtas. 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021 vedtas. 

 
 
 
 
 

HOK-38/18 
Nye veinavn på NMBU-campus:  
Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei 
 
Rådmannens innstilling: 
Veien fra den nye hovedavkjørselen i vest langs veterinærbygningen og fram til 
Nordskogen får navnet Oluf Thesens vei - jf kart vedlegg 

Johan L. Hirsch vei får endret sitt navn til Johan L. Hirschs vei, i tråd med 
språkrådets anbefalinger. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) fremmet følgende forslag: 
Veien fra den nye hoved avkjørselen i vest langs veterinærbygningen og frem til 
Nordskogen får navnet Ragnhild Sundbys vei. 
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Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
1. Det er uklarheter i kartvedlegg og vedtaksforslag og saken sendes tilbake. 
2. HOK ønsker en ny sak fra rådmannen der en vei navngis Ragnhild Sundbys vei i 

tillegg til de to forslag som ligger i saken. 
3. Saken legges fram for HOK i neste møte. 

 
Votering: Aps utsettelsesforslag ble vedtatt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
1. Det er uklarheter i kartvedlegg og vedtaksforslag og saken sendes tilbake. 
2. HOK ønsker en ny sak fra rådmannen der en vei navngis Ragnhild Sundbys vei i 

tillegg til de to forslag som ligger i saken. 
3. Saken legges fram for HOK i neste møte. 
 
 
 
 
 

HOK-39/18 
Møteplan 2019 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
Møteplan 2019 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 

Møteplan hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019: 

Uke Dag Dato Kl. Sted 

  4 onsdag 23. januar 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

10 onsdag   6. mars 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

15 onsdag 10. april 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

21 onsdag 22. mai 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

     

34 onsdag 21. august 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

41 onsdag   9. oktober 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 

45 onsdag   6.november 18.30 Ås kulturhus, Lille sal 
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HOK-40/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 

gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp startlån 

for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   

e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 

2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    

benyttes for skatteåret 2019:    
a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 
b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 

syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 
c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 

fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål. Notat - alternativer for Åsgård skole, 
ble lagt fram i møtet og følger protokollen.    
 
Oversikt over behandling og frister i saken framgår av formannskapets protokoll 
24.10.2018  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 31.10.2018: 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019 ble 
foreløpig drøftet.  

 
 
 

HOK-41/18 
Spesialundervisning 
 
Rådmannens innstilling: 
Saksutredningen tas til etterretning.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Enhetsleder PPS Helga Tilley orienterte og svarte på spørsmål. 

Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tillegg: 
Strategidokumentet legges frem for politikere medio mars 2019 
 
Votering: Rådmannens innstilling med tillegg av det omforente forslaget ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 

1. Saksutredningen tas til etterretning 
2. Strategidokumentet legges frem for politikere medio mars 2019 

 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
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