
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1448-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 07.06.2012 

 
Fra HOK-sak: 13/12  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 16/12 Til kl.: 20.10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Marius Hojem Borge 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell Ivar Brynildsen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Fagkonsulenter Vigdis Bangen og Helen Ohnstad – sekretær. 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 08.06.2012 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
13/12 12/1411 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012  
 
14/12 12/1097 153  
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012  
 
15/12 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN - FORSLAG TIL ALTERNATIVER FOR UTBYGGING   
AV BARNEHAGER 
 
16/12 09/2448 A10 &00  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- NYTT SAKSFREMLEGG 
 
 
 

REFERATSAKER 07.06.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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HOK-sak 13/12  

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling 29.05.2012: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.06.2012: 
1. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
 
  

HOK-sak 14/12  

BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling 29.05.2012: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.06.2012: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
 
  

HOK-sak 15/12  

BARNEHAGEBEHOVSPLAN - FORSLAG TIL ALTERNATIVER FOR UTBYGGING 

AV BARNEHAGER 

 

Oppvekst og kultursjefens innstilling 30.05.2012: 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage). 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby 

skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.06.2012: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tillegg til pkt. 1: (…), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
Nytt pkt.: Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av 
Togrenda barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt.: 
Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av skolen 
med felles «styrer». 
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Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt.: 
Etaten bes gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser av 
disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB og evt. 
muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 
 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1 med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag til nytt pkt.  ble vedtatt 8-1 (1SV). 
H’s forslag ble vedtatt 7-2 (1Sp, 1SV). 
Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.06.2012: 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby 

skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
3. Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av 

Togrenda barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
4. Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av 

skolen med felles «styrer». 
5. Etaten bes gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser 

av disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB 
og evt. muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 

 
 
  

HOK-sak 16/12  

ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  

- NYTT SAKSFREMLEGG 

 

Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Oppvekst og kultursjefens forslag til følgende endringer av «Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager» godkjennes:  

b) Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og dagene mellom jul og nyttår. 
c) Barnehagene holder stengt mandag, tirsdag og onsdag før Skjærtorsdag i 

påskeuken 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.06.2012: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag til endring av innstillingen, § 11: 

c) Barnehagene holder åpent mandag, tirsdag og stengt onsdag etter kl. 12.00 før 
Skjærtorsdag i påskeuken. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i 
dagene før påske. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag til endring av innstillingen, § 11 (b/c): 
Ås kommune skal holde en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Nordby åpen 
mellom jul- og nyttårshelgen, samt dagene før påske. Det innføres en praksis med 
rullerende åpning av ulike barnehager. 
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Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag fra møte 12.04.2012: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager 
videreføres som i dag. 
 

Votering: 
V’s forslag ble nedstemt 8-1 (1V). 
Ap’s forslag ble nedstemt 7-2 (2A). 
H’s forslag ble vedtatt 7-2 (2A). 
Innstillingen ble enstemmig nedstemt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.06.2012: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager 
videreføres som i dag. 
 
 
  


