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Saksprotokoll 
 

 

Rustad skole. Sluttrapport 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00141 

Behandlet av  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 3/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 31/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret 31/21 05.05.2021 

4 Kommunestyret 46/21 16.06.2021 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet tilleggsforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF 
som punkt 3:  
Nedenstående følger rapporten når rapporten lastes ned som en datafil/trykkes: 

"Det har vært utfordringer ved ferdigstillelse av Rustad skole som ikke 
fremkommer tydelig i sluttrapporten. Dette gjelder blant annet HMS (ved f.eks. 

hendelse med at flaggstang falt ned), tekniske mangler (f.eks. sammenføyning 
av avløpsrør som førte til vannskader), tekniske beregninger (f.eks. 
vanninntrenging gjennom grunnvannstrykk), uteområdene (utforming av 

skoleanleggets uteareal som har gitt økt støybelastning på naboeiendommene, 
utforming av vegetasjonsfelt og regnbed i forhold til den intensive bruken, og 

felling av trær som skulle spares, etc.). Samlede mangler har ført til 
administrative utfordringer og vanskeligere læringsforhold i skolens første 2 år.  
 

Merknad: Om det ovennevnte limes inn som tekstboks på rapportens første 
sider, eller om det legges som "vedlegg, siste side" er underordnet, så lenge det 

kommer i samme fil som når rapporten lastes ned. Og det er arkivert sammen i 
kommunens systemer. 
 

Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 
Funksjonaliteten til uteområdene utredes med tanke på tilpasninger som 

reduserer støy, styrker kvaliteten for elevene og etter erfaringer rundt bruk av 
ulike materialvalg. 
 

Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet følgende forslag: 
Sluttrapporten om Rustad skole tas til orientering. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt 26–6 (3FrP, 1SV, 1V, 1KrF) ved 

alternativ votering mot KrF’s forslag. 
Fellesforslaget fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF ble vedtatt 23-9 (6H, 3FrP). 

Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble vedtatt 24-8 (6H, 2Sp). 
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Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
2. Nedenstående følger rapporten når rapporten lastes ned som en 

datafil/trykkes: "Det har vært utfordringer ved ferdigstillelse av Rustad skole 

som ikke fremkommer tydelig i sluttrapporten. Dette gjelder blant annet HMS 
(ved f.eks. hendelse med at flaggstang falt ned), tekniske mangler (f.eks. 

sammenføyning av avløpsrør som førte til vannskader), tekniske beregninger 
(f.eks. vanninntrenging gjennom grunnvannstrykk), uteområdene (utforming 
av skoleanleggets uteareal som har gitt økt støybelastning på 

naboeiendommene, utforming av vegetasjonsfelt og regnbed i forhold til den 
intensive bruken, og felling av trær som skulle spares, etc.). Samlede 

mangler har ført til administrative utfordringer og vanskeligere læringsforhold 
i skolens første 2 år.  

3. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 
kostnadsoverslag. Funksjonaliteten til uteområdene utredes med tanke på 

tilpasninger som reduserer støy, styrker kvaliteten for elevene og etter 
erfaringer rundt bruk av ulike materialvalg. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 18. juni 2021 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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