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Skolebehovsplan 2023-2025 

 
Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 22/03342-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Arbeidsmiljøutvalget 2022  

Ungdomsrådet 08.11.2022 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.11.2022 

Formannskapet 16.11.2022 

Kommunestyret  29.11.2022 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Skolebehovsplan 2023-2025 godkjennes. 

 

2. Kroer skole foreslås lagt ned og elevene flyttes til Rustad skole fra skolestart 
høst 2023. Kommunedirektøren sender forslaget om endring av skolestruktur og 

revidert forskrift for skoletilhørighet ut på høring januar 2023.  
 

3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av barnehage og/eller 
annen kommunal tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger 
lokalene selv.  

 
4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 

tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  
 
 

Ås, 20.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss                                        Per Korsvik 
Kommunedirektør                                        Kommunalsjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 

Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1: Skolebehovsplan 2023-2025 Ås kommune 

2: Notat- Svar på spørsmål fra H og SP om økonomiske konsekvenser av 
endringer i skolestruktur 
3: Befolkningsfremskrivinger 2022 for perioden 2023-2035 

4: Saksutskrift-Revidert skolebehovsplan 2021-2025 
5. Notat skolebehovsplanen 2023 - 2025 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

K-sak 57/18 
K-sak 73/21 
K-sak 92/21 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

Virksomhetsleder skole  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Boligprogrammet for Ås er gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i den 
faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger 2022 for perioden 

2023 – 2035 som ble utarbeidet mai 2022. 
 

Kommunedirektøren ser på bakgrunn av de nye elevtallsframskrivingene at 
elevtallsveksten fortsetter å være lavere enn tidligere antatt, og at kommunen vil 
ha en betydelig overkapasitet på elevplasser i mange år fremover. 

 

Kommunens handlingsprogram for 2023-2026 påvirkes av en urolig verdensøkonomi 
med økte energipriser, høy inflasjon og økte renter. Dette er kostnader som 
kommunen ikke fullt ut får kompensert gjennom økte overføringer. Dette betyr at 
kommunen må effektivisere tjenesteproduksjonen, redusere energiforbruket, samt 
redusere noe på satsinger og utsette investeringer. Med stramme budsjettrammer er 
det viktig at kommunen er effektiv og gjør riktige prioriteringer.   
 
I forslag til budsjett og handlingsprogram ser kommunedirektøren på hvor man 
kan ha fornuftige og nødvendige innsparinger og mer effektiv arealbruk. 
 

Kommunedirektøren har satt i gang et arealeffektiviseringsprosjekt for å se på 
muligheter for utnyttelse av kommunale bygg. Det er da naturlig å se på hvordan 

man kan utnytte ledig arealkapasitet ved skolene. Kommunen har flere nye 
moderne skolebygg hvor spesielt Rustad og Åsgård bidrar til en overkapasitet på 
mer enn 1000 elevplasser fra neste år. I dag har Ås en skolestruktur med 7 

barneskoler og 2 ungdomsskoler.  Prognosene for elevtallsutviklingen viser at 
man med en endring av skolestrukturen fortsatt vil ha ledig kapasitet i 2035. De 

økonomiske forholdene som kommunen står i, innebærer at kostnadsnivået må 
reduseres.  Det vil i denne sammenhengen bety at både nedleggelse av skoler og 

alternativ bruk av ledige skolelokaler blir vurdert. For å sikre best mulig 
utnyttelse av ledig areal på skolene foreslår kommunedirektøren også at 
arealene kan benyttes av andre tjenester. Det dreier seg om barnehagedrift i 

Åsgårds skoles lokaler og andre relevante tjenesteformål samt kontorplasser i 
ledige lokaler ved Rustad skole.   

 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for de kommunale grunnskolene i Ås 
kommune og omhandler både barneskolene og ungdomsskolene. Planen viser 

kommunedirektørens anbefaling for å utnytte elevkapasitet ved skolene i Ås 
kommune og forslag til endring av dagens skolestruktur. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at skolebehovsplanen for 2023-2025 godkjennes. 
Neste skolebehovsplan bør ha en tilstandsutredning for hver enkelt skole og på 

bakgrunn av dette foreslå en fremtidig skolestruktur. 
 

Fakta i saken: 
 
Grunnskolen i kommunen består i dag av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. 

Skoletilhørighet defineres utfra elevens folkeregistrerte adresse. Ås kommune 
har egen forskrift for skoletilhørighet «Forskrift om skoletilhørighet i Ås 

kommune» som styrer hvilken skole elever i Ås sogner til. 
  

https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-aas-kommune.6348900-543108.html
https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-aas-kommune.6348900-543108.html
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Revidert skolebehovsplan 2021-2023(K-sak 73/21) ble godkjent av 
kommunestyret 24.11.2021.  

 
Ås kommune har de siste årene gjennomført en betydelig satsing på skoler. 

- Solberg skole ferdig våren 2018- 2 parallell skole med mulighet for 

utvidelse 

- Rustad skole ferdig til skolestart 2019 – 4 parallell skole 

- Åsgård skole er under bygging og ferdig til skolestart 2023 – 4 parallell 
skole 

 

Det ble i vedtatt HP 2022-2025 satt av 3 mill. til ombygging av klasserom på 
Sjøskogen skole, jf K-sak 92/21. Ombyggingen skal være klar til skolestart 2023. 
 

Vurdering: 
 

Elevtallsutvikling i grunnskolen for perioden 2023-2035 
 
Status for antall elever og elevkapasitet pr. 1.10.2022 

Skole Elevtall pr. 
1.10.2022* 

Realistisk / maks 
elevkapasitet 

Brønnerud skole 132 180 /192 

Åsgård skole 361 360 / 392** 

710 / 784*** 

Rustad skole 439 710 / 784 

Kroer skole 64 150 /175 

Sjøskogen skole 231 225 / 252 

Nordby skole 314 360 / 392 

Solberg skole 216 360 / 392 
Elever totalt i barneskolene 1758 2695 (realistisk kap.) *** 

2971 (maks kap.) *** 

Nordbytun ungdomsskole 337 430 / 450 

Ås ungdomsskole 429 513 / 540 
Elever totalt i 
ungdomsskolen 

766 943 (realistisk kap.) 

990 (maks kap.) 
Totalt elever i grunnskolen 2524 3638 (realistisk kap.) *** 

3961 (maks kap.) *** 

  *elevtall fra skoleår 2022/2023 (GSI-grunnskolens informasjonssystem til Udir) 

**kapasitet i modulskolen 
***elevtall, jf. befolkningsframskriving og kapasitet fra skoleår 2023/2024 

 
Antall elever sett opp mot elevkapasitet viser en betydelig overkapasitet av 
elevplasser i kommunen med dagens skolestruktur.  

 
Befolkningsframskrivinger 2023-2025 

Ås kommune har i mange år brukt kommunenes plan og analysesystem KOMPAS 
som bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra SSB. Boligprogram og 
befolkningsframskrivinger revideres årlig og gir kommunen en god pekepinn på 

hvor fremtidig elevvekst vil skje og dermed hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Kommunens boligprogram er revidert og nedjustert med 25%. Nye 
befolkningsframskrivinger for perioden 2023- 2035 er utarbeidet på 
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bakgrunn av dette. Se tabell 1. 
 

Tabell 1: Kapasitet barne- og ungdomsskoler: 

 
Kapasitetsøkning for Åsgård skole er tatt med fra 2023. 

 

Ifølge befolkningsframskrivingene vil kommunen i 2035 ha 3121 elever. Med en 
realistisk elevkapasitet på totalt 3638 og en maksimumskapasitet på 3961, vil 
det i 2035 være ledig elevkapasitet på inntil 840 elevplasser hvis alle skolene 

fylles opp maksimalt. 

  

Alternativer for skolestruktur 

Kommunedirektøren har igangsatt utredning for mulige innsparinger og mer effektiv 
arealbruk i kommunale tjenesteområder. Grunnskole er bundet opp av mange 
lovkrav, og det er derfor krevende å effektivisere skoledriften innenfor dagens 
skolestruktur.  
 

Store skoler med overkapasitet og små skoler med elevtall under 100 er svært 
kostnadskrevende. Forskjeller i pris per elev i barneskolen spenner fra 66.900-120. 
500 kr fra de største til de minste skolene. Dette dersom det kun sees på 
menneskelige ressurser til administrasjon og opplæring. Denne forskjellen i pris pr 
elev rammer alle elever i Ås-skolen da det blir en skjevfordeling av bruk av ressurser 
mellom store skoler og små skoler. 

 

Kommunedirektøren har derfor vurdert alternativer for innsparinger og mer effektiv 
arealbruk på bakgrunn i mye ledig areal og ledig elevkapasitet ved flere av skolene. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Åsgård 6-12 år 363 364 374 370 371 368 379 393 411 420 430 444 465 479 491 501

Kap. BS - realistisk 360 360 360 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 392 392 392 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Brønnerud 6-12 år 133 145 141 133 134 124 125 123 119 117 116 114 115 115 115 115

Kap. BS - realistisk 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kap. BS - maksimum 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Rustad 6-12 år 456 454 438 433 438 437 437 449 460 483 500 517 545 575 596 612

Kap. BS - realistisk 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Kroer 6-12 år 93 89 92 85 77 78 73 74 74 72 72 71 70 71 70 71

Kap. BS - realistisk 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kap. BS - maksimum 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Nordby 6-12 år 316 326 322 315 307 311 303 307 305 312 318 321 328 338 346 355

Kap. BS - maksimum 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - realistisk 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Solberg 6-12 år 213 222 212 218 233 240 256 272 278 295 309 325 342 350 357 363

Kap. BS - realistisk 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sjøskogen 6-12 år 249 248 244 245 242 241 237 235 233 236 235 232 232 234 236 238

Kap. BS - realistisk 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Kap. BS - maksimum 252 252 252 252 252 252 252 252 252 225 225 225 225 225 225 225

Sum folketall 6-12 år 1824 1848 1822 1800 1802 1799 1810 1853 1879 1935 1979 2023 2097 2162 2210 2255

Sum kapasitet Kap. BS - realistisk 2345 2345 2345 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695

Sum kapasitet Kap. BS - maksimum 2579 2579 2579 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971

13-15 år 409 395 448 456 475 462 450 452 453 459 465 477 472 471 478 500

Kap. Ås ung.s. - realistisk 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513

Kap. Ås ung.s. - maksimum 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

13-15 år 318 331 337 350 366 362 351 336 351 348 362 364 368 361 359 367

Kap. Nordbytun ung.s. - realistisk 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Kap. Nordbytun ung.s. - maksimum450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Sum folketall Sum 13-15 år 727 726 785 805 841 824 801 788 804 807 828 841 841 833 837 866

Sum kapasitet Kap. ung.s. - realistisk 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

Sum kapasitet Kap- ung.s. - maksimum 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

Åsgård 

ungdomsskole

Nordbytun 

ungdomsskole

Kapasitet barne- og ungdomsskoler
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Tiltak 1 – nedleggelse av Kroer skole 

Kroer skole har et raskt synkende elevtall, og det forventes et elevtall mellom 

50-55 elever til skolestart 2023. Man ser en klar tendens til en differanse mellom 
registrerte elever ved skolen og antall barn i skolepliktig alder som har 

bostedsadresse i skolekretsen. Differansen pr. 1.10 var 27. Det vil si at det er 27 

barn i skolekretsen som ikke går på Kroer skole.  

 
Det lave elevtallet fører til at man strever med å gi et forsvarlig tilbud til elevene, 
både faglig og sosialt. Det vil være et lite fagmiljø og rekruttering av pedagogisk 

personale kan bli en utfordring. For å sikre elevene et best mulig faglig og sosialt 
tilbud, må skolen slå sammen trinn. Kroer skole er i dag administrativt lagt 

under Åsgård skole. 

 

Elevene ved Kroer skole har en høy kostnad pr elev. For å sikre alle elevene i Ås-
skolen et best mulig faglig og sosialt tilbud foreslås derfor Kroer skole å legges 
ned fra 1.8.2023. Elevene vil overføres til Rustad skole som står med stor 

overkapasitet, og det vil arbeides med at ansatte vil overføres til ledige stillinger 

på andre skoler i kommunen.  

 
Kroer skole innlemmet i Rustad skolekrets 

 
 

Ved en sammenslåing av Rustad og Kroer skolekrets og alle elevene fra Kroer 
flytter over til Rustad skole fra skoleåret 2023/2024 vil det være rundt 510 
elever på Rustad skole. Med utgangspunkt i befolkningsframskrivingene vil det 

være nok elevkapasitet i perioden frem til 2035. Det vil da være rundt 670 elever 
ved skolen.  

 
En del av arealet ved Rustad benyttes i dag til kontorformål for stabsfunksjoner 
tilknyttet området oppvekst og opplæring. Ved en eventuell sammenslåing av 

skolekretsene vil ikke skolen trenge arealet i 3 etg. før i 2028. Skolen vil da ha 
rundt 525 elever, jf. befolkningsframskrivingene. 
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Alternativ 1 innebærer en høring og kommunen vil her følge Udirs anbefalinger
om en mest mulig bred høring med 8 ukers høringsfrist. I høringsnotat som vil
ligge ved høringen vil kommunedirektøren utdype mer fordeler og ulemper med
nedleggelse av Kroer skole. I tillegg vil det redegjøres for hvordan elevene skal
sikres en god og trygg overgang til Rustad skole og hvordan ansatte skal
ivaretas.

Tiltak 2- Kapasitetsutnyttelse av Åsgård skole
Nye Åsgård skole er under bygging og skal stå klar til skolestart 2023. Det er
ikke elever nok i skolekretsen til å fylle skolen når den tas i bruk.

Elevkapasitet på Åsgård skole:

Det er allerede tiltenkt at deler av skolebygget kan benyttes til annen kommunal
virksomhet til skolen selv trenger lokalene sine.

Skolen vil ta i bruk 20 klasserom inkl. grupperom, fellesarealer og spesialrom fra
de flytter inn. Med disse lokalene vil skolen ha en maksimumskapasitet på 560
elevplasser og en realistisk kapasitet på rundt 530 elevplasser. Dette vil ivareta
skolens behov for elevplasser i hele framskrivingsperioden. I 2035 viser
framskrivingene at elevtallet i Åsgård skolekrets er på rundt 500 elever og vil nå
beregnet realistisk kapasitet. Skolen vil først da ha behov for mer areal med
dagens skolekretsgrense.

Kommunedirektøren anbefaler at ledig areal på Åsgård skole tilrettelegges for
barnehagedrift og andre relevante kommunale tjenester frem til skolen trenger
lokalene selv. Dette vil medføre at bygging av ny barnehage kan utsettes.
Barnehagebehovsplan i 2023 vil vurdere fremtidige behov for barnehageplasser
og organisering av disse.

Økonomiske konsekvenser:
Det må settes av midler til nødvendige investeringer for å gjennomføre
prosjektet for arealeffektivisering i kommunen som å tilpasse ledig areal ved
Åsgård skole til barnehagedrift. Det ble i inneværende års budsjett lagt inn
midler til bygging av ny barnehage på Dyster-Eldor. Denne investeringen kan
utsettes i kommende budsjettperiode.
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Ved å legge ned Kroer skole og flytte elevene til Rustad skole vil det være mulig 

å spare ca. 7,5 mill. Tidligere beregninger har anslått en innsparing på 7 mill. 
Oppdaterte beregninger viser imidlertid at innsparingene kan forventes å være 
noe høyere.  

 
Det er i fjorårets HP lagt inn midler til bygging av ny barnehage på Dyster-Eldor, 

dette kan utsettes. 
 

Alternative tiltak 
Ås kommune har i dag 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. 
Elevtallsframskrivningene viser at Ås kommune har kapasitet til alle elevene i 

hele framskrivingsperioden selv om det besluttes å legge ned to barneskoler.  
 

Elevtallsframskrivningene gir prognoser til og med 2035. Brønnerud skole har i 
dag 132 elever. Dette inkluderer en kommunal klasse for elever som trenger 
grunnleggende norskopplæring. Disse elevene kommer fra hele kommunen, slik 

at det reelle elevtallet ved Brønnerud er noe lavere. Prognosene tilsier at skolen 
vil ha en svak nedgang i elevtallet fram til 2031.  

 
En nedleggelse av Brønnerud skole i tillegg til Kroer, vil gi en økonomisk gevinst 

som kan bidra til innsparing eller til å styrke de øvrige skolenes rammer. 
Brønnerud skoles bygningsmasse vil kunne benyttes til andre formål som for 
eksempel voksenopplæring, eller barnehage (Se vedlegg 3). Ved barnehagedrift 

vil behovet for tilrettelegging for barnehage ved Åsgård skole bortfalle, samtidig 
som en investering ny barnehage ved Dyster Eldor kan utsettes. 

 
Kommunedirektøren har lagt fram forslaget om nedleggelse av to skoler som et 
alternativ til innstillingene i saken. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Å øke arealeffektiviteten og utnytte ledig kapasitet i skolebygg er et viktig bidrag 

til at Ås kommune kan nå målene i klimaplanen om reduserte klimautslipp. 
 
Alternativer: 

1. Beholde dagens skolestruktur og ikke legge ned Kroer skole. 

 
2. Legge ned både Kroer og Brønnerud skoler. Elevene fra Brønnerud flyttes 

til Åsgård. Bygningsmassen ved Brønnerud settes av til drift av barnehage. 
Vedtaket innebærer at det ikke vil være behov for å etablere barnehage 
ved Åsgård skole og at utbyggingen av Dyster Eldor kan utsettes. Det  

foreligger en gammel festeavtale som gjelder bruk av Brønnerud skole. 
Denne må gjennomgås og vurderes i forbindelse med dette alternativet. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at med dagens elevkapasitet og den kommende 

elevtallsveksten, jf. befolkningsframskriving 2023-2035, vil det fortsatt 
være nok elevkapasitet ved skolene i Ås kommune ut hele 

framskrivingsperioden. Det vil med dagens befolkningsframskrivinger ikke være 
nødvendig å øke elevkapasiteten, men det kan være behov for å vurdere 
fremtidig skolestruktur og arealeffektivitet.  
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Med utgangspunkt i kommunens økonomi må kommunen effektivisere 
tjenesteproduksjonen, redusere energiforbruket, samt redusere noe på satsinger 

og utsette investeringer. For området oppvekst og opplæring innebærer det bl.a. 
at den ledige kapasiteten ved skolene bør utnyttes bedre. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor å legge ned Kroer skole permanent og å benytte ledig areal ved 

Åsgård skole til midlertidig barnehagedrift og andre relevante tjenesteformål 
frem til skolen trenger elevplassene selv.  
 

For å følge dette tett vil neste skolebehovsplan legges fram høst 2024. Her vil 
revidert boligprogram og nye befolkningsframskrivinger legges til grunn for en ny 

vurdering av skolestruktur. Neste plan bør og inneholde en oppdatert 
tilstandsvurdering av alle de kommunale skolebyggene.  
 

Kommunedirektørens anbefaling:  

- Kroer skole foreslås lagt ned og elevene flyttes til Rustad skole fra 
skolestart høst 2023. Forslag om nedleggelse av skolen og revidert 

forskrift for skoletilhørighet utredes og legges ut på høring januar 2023.  

- Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av barnehage 
og/eller annen kommunal tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at 

skolen trenger lokalene selv.  

- Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 
tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene 

selv. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


