
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/959-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, møterom 2. et. 18.04.2013 

 
Fra HOK-sak: 15/13  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 18/13 Til kl.: 22.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
H: Arne Solheim Kaldahl 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent skole Hildegunn Sandvik, og 
rektor ved voksenopplæringen Anne-Karin Gusrud Bjerke. 
 

Diverse merknader:  
Neste møte i hovedutvalget flyttes fra torsdag 16. mai til tirsdag 21. mai. 
 
Det ble gitt en orientering vedrørende notat av 17.04.2013 fra rådmann om 
tilrettelegging for barnehageplasser i Ås kommune, jf. kommunestyrets vedtak 
03.04.2013 i K-sak 21/13. 
 

 
Godkjent 22.04.2013 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 

 



 Side 2 av 5 

SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
15/13 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 
16/13 13/146 X01  
GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - ØKONOMISKE RAMMER  
 
17/13 13/930 430 A20  
PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE OG GRUNNSKOLEN  
I ÅS 2013  
 
18/13 13/956 B00 &30  
PLAN FOR IVERKSETTELSE AV TILTAK I BARNEHAGER OG SKOLER 2013  
 
 
 

 
 
 

Drøftingssak 

SKOLEKRETSKRETSGRENSER I ÅS SENTRUMSOMRÅDET 
 
Oppvekst- og kultursjefen ba hovedutvalg for oppvekst og kultur om innspill til saken 
for å kunne fortsette arbeidet med å utrede skolekretsgrenser og skolestruktur i Ås. 
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HOK-sak 15/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Rådmannens innstilling 09.04.2013: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for 

låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og 
bygges uten kostnad for kommunen. 

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad 
kristelige menighet og Breivolls venner. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.04.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, V og SV, 
alternativt til rådmannens innstilling: 
1. Som rådmannens innstilling pkt. 1. 
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra 

kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet. 
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere 

«det gule huset». Avtale om dette inngås mellom Brunstad kristelige menighet og 
Ås kommune. 

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene 
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og 
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale 
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes 
løpende orientert. 

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av V og SV, som tillegg til 
fellesforslag fra Ap, V og SV: 

 Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med 
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017. 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslag fra Ap, V og SV pkt. 2 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1FrP) ved alternativ votering 
mot rådmannens innstilling pkt. 2. 
Fellesforslag fra Ap, V og SV pkt. 3 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1FrP) ved alternativ votering 
mot rådmannens innstilling pkt. 3. 
Fellesforslag fra Ap, V og SV pkt. 4 ble nedstemt 5-4 (2A, 1V, 1SV). 
Fellesforslag fra Ap, V og SV pkt. 5 ble nedstemt 5-4 (2A, 1V, 1SV). 
Fellesforslag fra V og SV ble tiltrådt 8-1 (1A). 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.04.2013: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra 

kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet. 
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere 

«det gule huset». Avtale om dette inngås mellom Brunstad kristelige menighet og 
Ås kommune. 

4. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med 
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017. 

 
 
  

HOK-sak 16/13  

GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - ØKONOMISKE RAMMER  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling 09.04.2013: 
Det utarbeides et forslag til Grunnlovsjubiléet 2014 innenfor de rammer –  
kr 100.000,- som ble bevilget i kommunestyret 12.12.12.  
Forslaget om å lage et stort felles 17. mai arrangement for hele kommunen i 2014 tas 
med som en del av prosjektet beskrevet i «Prosjektplan for grunnlovsjubiléet 2014» 
og vurderes der. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.04.2013: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag alternativ til innstillingen: 
Ås kommune vil gi ytterligere bevilgning i 2014 til gjennomføring av grunnlovsjubiléet, 
og dette må sees i sammenheng med budsjettet 2014. 
Planer om et stort felles 17. mai arrangement for hele kommunen skrinlegges. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag alternativ til innstillingens første del: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefaler at formannskapet bevilger kr 150 000,- 
som en tilleggsbevilgning på 2013-budsjettet for gjennomføring av grunnlovsjubiléet. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Innstillingens siste tre ord strykes. 
 

Votering: 
Innstillingen ble vedtatt 8-1 (1A) ved alternativ votering mot Aps forslag. 
Sps forslag ble vedtatt 7-2 ved alternativ votering mot innstillingens første del. 
Hs forslag ble vedtatt 7-2 (2A). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 18.04.2013: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur anbefaler at formannskapet bevilger kr 150 000,- 
som en tilleggsbevilgning på 2013-budsjettet for gjennomføring av grunnlovsjubiléet. 
Forslaget om å lage et stort felles 17. mai arrangement for hele kommunen i 2014 tas 
med som en del av prosjektet beskrevet i «Prosjektplan for grunnlovsjubiléet 2014». 
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HOK-sak 17/13  

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE OG 

GRUNNSKOLEN I ÅS 2013  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Kompetanseutviklingsplan for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013 tas til 
orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.04.2013: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag som tillegg til innstillingen: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur er svært positiv til de tiltakene som settes i gang 
og forventer at kompetansen som utvikles deles mellom alle barnehager og skoler i 
kommunen. 
 

Votering: 
Innstillingen med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 18.04.2013: 
Kompetanseutviklingsplan for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013 tas til 
orientering. 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur er svært positiv til de tiltakene som settes i gang 
og forventer at kompetansen som utvikles deles mellom alle barnehager og skoler i 
kommunen. 
 
 
  

HOK-sak 18/13  

PLAN FOR IVERKSETTELSE AV TILTAK I BARNEHAGER OG SKOLER 2013  
 

Rådmannens innstilling 12.04.2013: 
Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
Behov for eventuelle nye stillingshjemler tas inn i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.04.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Hovedutvalget ber om at sak fremmes for utvalget i løpet av oktober 2013, hvor 
status på tiltakene med konsekvenser for budsjett redegjøres for. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.04.2013: 
Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
Behov for eventuelle nye stillingshjemler tas inn i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
Hovedutvalget ber om at sak fremmes for utvalget i løpet av oktober 2013, hvor 
status på tiltakene med konsekvenser for budsjett redegjøres for. 


