
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/774-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 12.04.2012 

 
Fra HOK-sak: 7/12  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 8/12 Til kl.: 21.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Veronica H. Green 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
FrP: Oluf Berentsen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad og fagkonsulent Vigdis Bangen. 
 

Diverse merknader:  
Oppvekst og kultursjef orienterte om «ny giv og god start» og om Ås ungdomssenter i 
forkant av møtet. 
 

 
Godkjent 16.04.2012 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
7/12 12/59 A20 &30  
SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  
 
8/12 09/2448 A10  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 
 
 

REFERATSAKER 12.04.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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HOK-sak 7/12  

SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  
 

Rådmannens innstilling 27.03.2012: 

1. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 

2. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

3. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

4. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

5. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

6. Total renovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad skole 
utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. 

7. Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 
utredes videre. 

8. Konsekvenser av å bygge om Brønnerud skole til annet offentlig formål utredes 
innen sommeren 2013. 

9. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad 
skole, hvis Brønnerud skole omgjøres til annet offentlig formål, utredes innen 
sommeren 2013.  

10. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad skole 
hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen sommeren 2013.  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.04.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende bemerkninger til ny 
behandling: 

Valg av fremtidig skolestruktur er et valg for hvordan Ås grunnskoleutdanning skal 
ivaretas i de neste 20-30 pr, og dette krever at de investeringer som skal gjøres i våre 
skolebygg må være fremtidsrettet både når det gjelder oppfylling av opplæringsloven, 
kunnskapsløftet, undervisningsformer, rekruttering, personalets utviklingsmuligheter 
osv. Planen som foreligger fra Norconsult ivaretar bare skolebyggenes ytre strukturer 
og er ikke knyttet opp mot mulig ivaretagelse av elevenes behov og krav til 
undervisning. Med denne bakgrunnen ber hovedutvalg for oppvekst og kultur om 
følgende til neste behandling i utvalget: 

1. Høringsuttalelsene oversendes utvalgets medlemmer snarest. 

2. Administrasjonen belyser hvordan foreslått skolestruktur ivaretar de mål man har 
for skolene i Ås, samt belyser hvorfor dette er det mest fremtidsrettede i forhold til 
den utvikling Ås kommune vil stå overfor i kommuneplanperioden. 
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3. I tilknytning til ny behandling må også økonomiske konsekvenser knyttet til 
utomhus områdene, kostnader til skoleskydd etc. beregnet. De viktigste 
kostnadene som det bør gjøres ett anslag om er trafikksikring av skolevei og evt. 
trafikkavvikling rundt skolene. 

 

Laila P. Nordsveen (A) og Olav Østerås (V) fremmet følgende fellesforslag: 

1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag.  

3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

7. Aktivitetsbygget totalrenoveres, i tillegg utredes videre nybygg med en 
klasserekke på Rustad skole, med utgangspunkt i skolebehovsplanens 
strukturalternativ 0b. 

8. Planlegging og nybygg av paviljong på Åsgård skole utredes før budsjettmøte 
neste år. I denne utredningen skal det vurderes om paviljong 2 og paviljong 3 skal 
flyttes til et annet område sentralt i Ås slik at det på sikt bygges en ny skole i 
området Moer/Sagalund. Området til Åsgård i dag frigis deretter til videre 
sentrumsutvikling. Kulturskolen beholdes i de to røde bygningene. 

9. Ved en eventuell flytting av Åsgård skole til området Moer/Sagalund utredes nye 
faste skolekretsgrenser mellom Rustad, Åsgård og Brønnerud. 

10. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 
 

Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 

Planlegging og nybygg av paviljong 2 på Åsgård skole utredes før budsjettmøte neste 
år. 
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Votering: 
H’s forslag ble nedstemt 6-3 (3H). 
Fellesforslagets pkt. 1 ble tiltrådt 6-3 (3H). 
Fellesforslagets pkt. 2 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 1. 
‘’ pkt. 3 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 2. 
‘’ pkt. 4 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 3. 
‘’ pkt. 5 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 4. 
‘’ pkt. 6 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 5. 
‘’ pkt. 7 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1Sp) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 6. 
Fellesforslagets pkt. 8 ble nedstemt 6-3 (2A, 1V) ved alternativ votering opp mot 

innstillingens pkt. 7.  
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (2A, 1SV) ved alternativ votering opp mot innstillingens 
pkt. 7.  
Innstilingens pkt. 7 ble deretter tiltrådt. 

Det var ikke aktuelt å votere over innstillingens pkt. 8 og 9 da dette falt etter 
fellesforslagets pkt. 1 ble tiltrådt. 
Innstillingens pkt. 10 ble nedstemt 8-1 (1Sp). 
Fellesforslagets pkt. 10 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1Sp). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.04.2012: 

1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag.  

3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

7. Aktivitetsbygget totalrenoveres, i tillegg utredes videre nybygg med en 
klasserekke på Rustad skole, med utgangspunkt i skolebehovsplanens 
strukturalternativ 0b. 

8. Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 
utredes videre. 

9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 
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HOK-sak 8/12  

ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
 

Oppvekst og kultursjefens innstilling 27.03.2012: 
Oppvekst og kultursjefens forslag til endring av «Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager» godkjennes.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.04.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager 
videreføres som i dag. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Forslaget til vedtak utsettes til neste møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om et nytt saksfremlegg der det klart må 
fremgå hvor mange familier og unger som blir berørt av vedtaket samt den reelle 
innsparingen i forbindelse med vedtaket. 
 

Votering: 
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
H’s forslag følger saken videre. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.04.2012: 
Forslaget til vedtak utsettes til neste møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om et nytt saksfremlegg der det klart må 
fremgå hvor mange familier og unger som blir berørt av vedtaket samt den reelle 
innsparingen i forbindelse med vedtaket. 
 
 
  


