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Saksprotokoll 
 

 

Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 

Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/00143 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/21 20.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 9/21 20.01.2021 

3 Formannskapet 4/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret 3/21 10.02.2021 

 

  
 

Formannskapets behandling 27.01.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP: 

1. Modulene på Åsgård skole flyttes til Sjøskogen skole med formål å dekke 
skolens behov for lokaler de kommende 4-10 årene.  

2. Kommunedirektøren går i forhandlinger med utleier om utkjøp eller forlenget 
leieavtale etter 31. august 2025.  

3. Kostnadene finansieres med bruk av ubundet fond for 2021, deretter 

innarbeides i Handlingsprogram for 2022-2025.  
 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. som nytt punkt 6 (i hht HOKs innstilling): I påvente av nytt skolebygg skal 

det ses på muligheter for at uteområdet oppgraderes som en styrkende 

faktor for læringsmiljøet. 
2. Det settes en ramme for kostnadene ved en bygging av et tilbygg på 

Sjøskogen. 
 

Martin Løken (MDG) foreslo:  

Kommunedirektøren bes vurdere til kommunestyremøtet 10. februar om 
modulene kan benyttes til alternativ bruk på en måte som kan redusere 

kostnader og bidra til gjenbruk av tilgjengelig bygningsmasse. 
 
Votering: 

HOK’s innstilling ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot 
fellesforslaget fra H og FrP. 

V’s forslag punkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
V’s forslag punkt 2 ble nedstemt 7-2 (MDG, V). 
MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 27.01.2021: 

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 
eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 
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2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 
2021. 

3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å dekke 
avvikling av leieforholdet. 

4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 

5. Kommunedirektøren bes om en vurdering av å framskynde arbeidet med 
planlegging av nytt påbygg Sjøskogen (Alt 3). 

6. I påvente av nytt skolebygg skal det ses på muligheter for at uteområdet 
oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet. 

7. Kommunedirektøren bes vurdere til kommunestyremøtet 10. februar om 

modulene kan benyttes til alternativ bruk på en måte som kan redusere 
kostnader og bidra til gjenbruk av tilgjengelig bygningsmasse. 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 1. februar 2021 
 

Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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