
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst  Moer sykehjem,  23.03.2011 
og kultur  møterom 1-3, 1.etg. 
   
 
 
Fra HS-sak:  4/11 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 5/11 Til kl.: 21.50 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen 
Kerstin Skar 
Beate Lille 
 
Møtende medlemmer:  
Hilde Kristin Marås- leder 
Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 
Bonsak Hammeraas 
Saroj Pal 
Veronica Haslie Green 
Odd Rønningen 
 
Møtende varamedlemmer:  
Ivar Ekanger 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ellen Benestad, oppvekst og kultursjef. 
Vigdis Bangen, fagkonsulent. 
 
Diverse merknader:  
 
 
Godkjent 24.03.2011 av leder Hilde Kristin Marås og nestleder Kjell Ivar Brynildsen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 Hilde Kristin Marås Kjell Ivar Brynildsen 
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SAKSLISTE 
 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
4/11 09/2448 A10   
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 
5/11 11/1244 410 &24  
DISPONERING AV HOK- MIDLER TIL NY TOÅRIG STILLING I PPS  
 
 
Referatsaker: 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
 
 
Orienteringssaker:  
 
• Inspektørstillingen Åsgård skole: utvaget støttet forslaget til formannskapet.   
 
• Søknad fra Nordbytun ungdom skole angående skole tur til Sverige skal sendes 

tilbake for å få en ny søknad med flere opplysninger. Søknaden må inneholde, 
blant annet, opplysninger om finansiering, ekstra kostnader i forhold til hva som er 
vanlig, hva som gjøres i forhold til elever som ikke kan eller vil reise ut av landet, 
etc.   

 
• Orientering om fritidsklubben ved Ken Boire Langås: saken ble tatt til orientering 

og informasjonsark fra leder ved Ungdomshusene ble lagt frem i møtet.  
 
• Orientering om ledig rektorstilling Nordbytun ungdomskole – forslag fra Høyre 

legges ved protokollen. 
Høyres forslag: 
Høyre ber administrasjonen utarbeide sak til neste møte angående resultatmål for 
rektorene, og hvordan eventuelle belønningssystemer kan innføres. Saken skal 
belyse følgende: 
1. Hvordan kan slike resultatmål utarbeides, forankres hos rektor, skoleleder og 

politisk nivå. 
2. Hvordan kan evaluering av resultatmålene gjøres, og hvordan måle om 

resultatmålene er oppnådd. 
3. Hvordan kan ett belønningssystem, som komme hele skolen til gode, utarbeides. 
4. Vurdere fordeler og ulemper med ett slikt system mot dagens system. 
5. Vurdere og beskrive prosessen for eventuelle innføring av et slikt system, med 

hensyn til  for eksempel hvordan involvere fagorganisasjonene, osv.  
 
Informasjon:  
 
Saken angående skyss må tas opp igjen grunnet at det ikke finnes budsjettdekning 
fra vedtakene i kommunestyret 09.03.2011.  
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Det var orientering om Informasjon om behandling av kulturhussaken i 
formannskapet 23.03.2011. 
 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 
Manifest for de kommunale fritidstilbudene (fritidsklubber, ungdomshus, fritidssentre 
med mer) i Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås ble delt ut i møtet. 
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HOK-sak 4/11  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Med hjemmel i barnehagelov av 17.6.2005 § 7 fjerde ledd endres vedtekter for kommunale 
barnehager i henhold til vedlegg. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.03.2011: 
Tilsvarer utvalgets vedtak.  
 
Votering:  
Oppvekst og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  Administrasjonen foretar 
enkelte språklige endringer i vedtektene.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.03.2011: 
Med hjemmel i barnehagelov av 17.6.2005 § 7 fjerde ledd endres vedtekter for kommunale 
barnehager i henhold til vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
HOK-sak 5/11  
DISPONERING AV HOK - MIDLER TIL NY TOÅRIG STILLING I PPS  
 
 
Oppvekst og kultursjefs innstilling: 
 
Det er avsatt kr 700.000 til disposisjon for HOK, spesielt beregnet innen skole.   
Oppvekst- og kultursjefen foreslår følgende fordeling: 

1. Det opprettes 1 stilling, spesielt beregnet i Nordby- regionen, som 
sosialpedagog i PPS i 2 år.  

2. Det avsettes kr 150.000 til et prosjekt for å trygge overgangen mellom 
barneskoler og ungdomsskole i Nordby- regionen. 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.03.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 3: 

3. Kr 550 000 flyttes fra ansvarsområde 2050 (oppvekst og kultur administrasjon)  
til ansvarsområde 2511, PPS.  
Kr 150 000 flyttes fra ansvarsområde 2050 (oppvekst og kultur administrasjon)  
til ansvarsområde 2511, PPS.  
 

Votering:  
Oppvekst og kultursjefs innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Hilde Kristin Marås (H)s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.   
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.03.2011: 
 
Det er avsatt kr 700.000 til disposisjon for HOK, spesielt beregnet innen skole.   
Oppvekst- og kultursjefen foreslår følgende fordeling: 

1. Det opprettes 1 stilling, spesielt beregnet i Nordby- regionen, som 
sosialpedagog i PPS i 2 år.  

2. Det avsettes kr 150.000 til et prosjekt for å trygge overgangen mellom 
barneskoler og ungdomsskole i Nordby- regionen.  

 
 
 
 
 
 
  


