
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 30.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  13/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 19/07 TIL KL: 22.00 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:    Odd Ragnar Jensen - nestleder 
Sp:   Liv Korslund  
 
Møtende medlemmer:  
A:    Eli Kolstad – leder 
SV:  Frode Gundersen, Saroj Pal  
FrP: Torill Horgen 
H:    Hilde Kristin Eide Marås 
KrF: Jon-Geir Dittmann 
V:    Eirik Nordhagen 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:    Rolf Berntsen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Tove Heen  
 
Diverse merknader:  
HOK-sak 19/07 ble trukket. 
 
 
Godkjent 31.05.07 av: Leder Eli Kolstad (A)  
 
Underskrifter: 

 

__________________________   



Side 2 av 6 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
13/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
14/07 07/1200  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
15/07 07/1021  
VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER-FORSLAG TIL ENDRINGER  
 
16/07 07/230  
KULTURSTIPEND 2007  
 
17/07 07/1201  
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST-KULTUR ETTER FØRSTE TERTIAL  
 
18/07 07/1209  
ENDRING AV KOMMUNALE REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
19/07 07/1211  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE - ENDRING AV  
GJELDENDE VEDTEKTER  
 
 
 
INFORMASJON: 
Hovedutvalget vil at ungdomsskolene i Ås skal få se skoleforestillingen  ”Vendepunktet” av 
Tonna Brix. Oppvekst- og kultursjefen forsøker å finne finansiering av kulturtilbudet.  
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Utv.sak nr. 13/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019. 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/07  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
 
  
Utv.sak nr. 15/07  
VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER-FORSLAG TIL ENDRINGER  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1.         Pkt. 5, avsnitt 2 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 

Opptak 
Kommunale barnehageplasser er for barn bosatt i Ås kommune.  Dersom barnet ikke 
var bosatt i Ås kommune når barnehageplass ble søkt, må det dokumenteres at barnet 
er bosatt i Ås fra og med den måneden barnet tilbys barnehageplass.  

 
2.         Pkt. 12 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 
 

Åpningstider/ferie- og plandager. 
 

1. Åpningstider 
De kommunale barnehagene holder som et minimum åpent hverdager fra 07.30 til 
16.30.  Etter behov kan den enkelte barnehage utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-
17.00. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt.  Onsdag før skjærtorsdag stenger 
barnehagene kl.12.00. 
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2. Ferie 
Alle barn skal ha 5 ukers ferie i løpet av barnehageåret, minimum 3 ukers 
sammenhengende.  
Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30. For de foresatte som ikke har anledning til å 
ta ferie i ukene 28,29, 30 gis det anledning til å søke om å ha barnet i barnehage disse 
ukene. Det må dokumenteres fra arbeidsgiver at ingen av de foresatte kan avvikle ferie 
i dette tidsrommet. 
 
Et evt. barnehagetilbud vil bli gitt i en (1) av kommunens private eller kommunale 
barnehager.  

 
3. Plandager 
Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr.år.  Plandager avholdes samme datoer 
som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
De fem plandagene kan regnes som en ferieuke.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Hidle Kristin Eide Marås(H) fremmet følgende endringsforslag til oppvekst og kultursjefens 
innstilling pkt. 2: 
Alle barn skal ha 4 ukers ferie. 
 
Jon-Geir Dittmann(KrF) fremmet følgende forslag om nytt avnitt pkt. 4: 
Salg av plasser 
Ved overskudd på kommunale barnehageplasser, kan plasser selges til andre kommuner for et 
barnehageår av gangen.  
 
Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt. 2 med Høyres endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
KrF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 
1.         Pkt. 5, avsnitt 2 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 

Opptak 
Kommunale barnehageplasser er for barn bosatt i Ås kommune.  Dersom barnet ikke 
var bosatt i Ås kommune når barnehageplass ble søkt, må det dokumenteres at barnet 
er bosatt i Ås fra og med den måneden barnet tilbys barnehageplass.  

 
2.         Pkt. 12 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 
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Åpningstider/ferie- og plandager. 
 

1. Åpningstider 
De kommunale barnehagene holder som et minimum åpent hverdager fra 07.30 til 
16.30.  Etter behov kan den enkelte barnehage utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-
17.00. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt.  Onsdag før skjærtorsdag stenger 
barnehagene kl.12.00. 
 
2. Ferie 
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, minimum 3 ukers 
sammenhengende.  
Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30. For de foresatte som ikke har anledning til å 
ta ferie i ukene 28,29, 30 gis det anledning til å søke om å ha barnet i barnehage disse 
ukene. Det må dokumenteres fra arbeidsgiver at ingen av de foresatte kan avvikle ferie 
i dette tidsrommet. 
 
Et evt. barnehagetilbud vil bli gitt i en (1) av kommunens private eller kommunale 
barnehager.  
 
3. Plandager 
Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr.år.  Plandager avholdes samme datoer 
som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
De fem plandagene kan regnes som en ferieuke.  

 
4. Salg av plasser 
Ved overskudd på kommunale barnehageplasser, kan plasser selges til andre 
kommuner for et barnehageår av gangen.  

 
 
  
Utv.sak nr. 16/07  
KULTURSTIPEND 2007  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Søker nr. 5, Helene Opedal og søker nr. 6 Cathrine Kalfoss tildeles hver et kulturstipend på  
kr. 12 500.- 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Hovedutvalget kom frem til følgende alternative innstilling: 
Søker nr. 5, Helene Opedal og søker nr. 3, Mads Lagreid Olsen tildeles hver et kulturstipend 
på kr. 12.500,- 
 
Det er ønskelig å fordele stipendet på forskjellige kunstformer.  
 
Votering: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 
Søker nr. 5, Helene Opedal og søker nr. 3, Mads Lagreid Olsen tildeles hver et kulturstipend 
på kr. 12.500,- 
 
Begrunnelse for dette var å fordele kulturstipendet på flere kunstarter. 
 
  
Utv.sak nr. 17/07  
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST-KULTUR ETTER FØRSTE TERTIAL  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 
Budsjettreguleringer innenfor oppvekst og kultur foretas i henhold til tabell 1 i saksfremlegget.  
 
 
Utv.sak nr. 18/07  
ENDRING AV KOMMUNALE REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 30.05.2007: 

• Forslag til nye kommunale regler for skoleskyss som fremkommer i vedlegg 3 vedtas 
gjeldende fra 01.08.07. 

• Dersom veistrekninger, fremkommet i høringsuttalelsene, blir funnet gradert til særlig 
farlig eller vanskelig skolevei av lensmann og veimyndigheter, tas disse inn i de 
kommunale reglene for skoleskyss. 

 
  
Utv.sak nr. 19/07  
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE  
- ENDRING AV GJELDENDE VEDTEKTER  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Følgende endring, med virkning fra 01.08.2007, tas inn i vedtektene for SFO, pkt 10 
oppsigelse/endring av tilbud: 
- Oppsigelse/endring av tilbud er ikke mulig i perioden 1.mai til 1.oktober (frist for 

oppsigelse blir dermed henholdsvis 1.april og 1.september – unntak er ved flytting 
fra kommunen). 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2007: 
Saken ble trukket. 
 


