Referat fra møte i Ad hoc utvalg for Borgen 18.1.16
Tilstede: Lene Conradi, Marit Meyer, Marianne Riis Rasmussen, Trond Ellingsen, Kristin Bjelke
Forfall: Håvard Espelin
Fra administrasjonen: Tuss Benum, Terje Larsen, Jo-Rasmus Holt Zachariassen, Gyrid Mangersnes
(ref)
Sak 1: Mandat for ad hoc-utvalget for Borgen
Vedtak:
Ad hoc – utvalget gis følgende mandat:
1. Utvalget skal følge og gi innspill i politiske prosesser som angår Borgenprosjektet og
spesielt arbeidet med veikartet.
2. Utvalget holdes orientert om fremdrift i prosjektet
3. Utvalget deltar i innbyggerdialoger, og representerer de folkevalgte både på lokale
medvirkningsarenaer og i egne møter.
4. Utvalget avslutter sitt arbeid ved kommunestyrets sluttbehandling av veikart for
videreutvikling av Borgenområdet medio 2016.

Ad hoc-komitéens medlemmer tilståes møtegodtgjørelse i henhold til gjeldende regler. Rådmannen
stiller nødvendig sekretærbistand til disposisjon for komitéen.

Sak 2: Orientering om samskapingsprosesser i Borgenprosjektet våren 2016
Prosessplan og metoder ble presentert i møtet.
Oversikt:
Nærmiljøkonferanse
Åpen nærmiljøsentral
Facebook
Gjestebud
Prosjekter i skolene og barnehager
Barnetråkk
Idéworkshop
Fokusgrupper:
foreldrerollen
aktiv hele livet/ nærmiljø
inkludering
boligstruktur

Uke 3
Uke 4
Uke 3-11
Uke 6-11
Uke 4-11

Uke 4-11

Workshop med virksomhetene
Veikartverksted

uke 10-11
13.04. kl. 18.00-21.00

Styringsgruppens mål med prosjektet ble presentert i møtet.




Veikart for videreutvikling av Borgenområdet
Sak i formannskapet og kommunestyret medio 2016: Strategi for videreutvikling av Borgen
Vedtakene legger føringer for
 HP2017
 Tjenesteutvikling / Virksomhetsplaner
 Områdeutvikling
 Ressursmobilisering og nærmiljøutvikling

Vedtak: Presentasjonene tas til orientering

Sak 3: Strategi for skole- og barnehagebehov, orientering om sak.
Saksordfører Jo-Rasmus Holt Zachariassen la frem prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med
strategien. De er gjengitt her:
Prinsipper fremgår i vedtak i kommunestyret 8/9-15
Felles prinsipper:
 Ved rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg må det defineres hvilke områder som
egner seg til og kan avgrenses til flerbruk (soneinndeling) og hvilke områder som ensidig skal
brukes av hhv barnehage og skole
 Ny saksordfører oppnevnt av komité oppvekst 27. oktober – Oddvar Igland (SP)
 Barnehage- og skolebehovsplanen legges fram for kommunestyret våren 2016
Realiserer også vedtaktspunkter fra Formannskapsmøte 16.12.14
 Kretsgrensendring (egen lokal drøfting før evt. høring)
 Vurdering av begrenset fritt skolevalg (fritt skolevalg fra 3 trinn)

Prinsipper for barnehage







Bestemmelse i kommunal forskrift § 8 Opptakskrets:
«Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Asker kommune» videreføres.
Asker kommune skal innen 2018 ha en barnehagedekning som minimum tilbyr plass til barn
født etter 31.8 det året de fyller ett år og innen 1.2 påfølgende år.
Praksis med løpende opptak, skal videreføres
For å sikre alle askerbarn barnehageplass søkes følgende prinsipp innarbeidet i ny
samarbeidsavtale med de private barnehagene i Asker:
o rett til plass etter § 12 A i Lov om barnehager og samme målsetting som kommunale
barnehager
o prioritering av barn bosatt i Asker kommune
Det tilstrebes et mangfold av kommunale, private og ideelle barnehager i Asker

Prinsipper skole





Nåværende struktur med ungdomsskolesoner og barneskolekretser videreføres
For å utnytte samlet kapasitet på ungdomsskolene kan elever fra en barneskole sogne til
ulike ungdomsskoler ut fra bostedsadresse
Asker kommune har en kommunal forskrift som gir forutsigbarhet for foreldre og elever, men
som kan utnytte ledig kapasitet på naboskoler slik at investeringsbehovet i skolen
minimaliseres
Ved behov for økt kapasitet ved en skole vurderes det om behovet kan dekkes gjennom
o bedre utnyttelse av eksisterende skolebygg
o oppfylling av ledig kapasitet på naboskoler ( § 4.3 i Kommunal forskrift om skoleplass)
o eventuell endring av skolens inntaksområde (kretsgrenseregulering)
o deretter vurderes alternative løsninger ut fra kostnader, hvor hurtig behovet må dekkes
og hvor langvarig behovet ser ut til å være

Vedtak: Presentasjonen tas til orientering

