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Skolebehovsplan 2023-2025 

Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  22/03342 

Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 12/22 08.11.2022 

2 Ungdomsrådet 2021-2022 26/22 08.11.2022 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 - 

2023 

32/22 09.11.2022 

4 Formannskapet 2019-2023 98/22 16.11.2022 

5 Kommunestyret 2019-2023 102/22 29.11.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
 
Kommunestyret fremmet følgende fellesforslag til pkt. 5, første ledd: 

Barnehager: Sagalund beholdes som barnehage, og Åsgård benyttes ikke 
til barnehagedrift. 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag til pkt. 5, annet ledd, fra Ap, Sp, 
MDG, SV, V og KrF: 

I forbindelse med barnehagebehovsplanen vurderes det utvidelse av 

kapasitet i eksisterende barnehager, herunder om Mjølner bør tilbakeføres 
som barnehage. 

 
Kjetil Barfelt fremmet følgende fellesforslag fra Høyre og FrP: 

Pkt 2 endres til: 
Kommunedirektørens innstilling Pkt 2. 
 

Nytt Pkt 5 
Åsgård benyttes ikke til barnehage. Sagalund beholdes. 

 
Nytt Pkt 6 
Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller. En nøktern utbygging basert på 

opprinnelige tegninger kostnadsberegnes. 
 

Nytt Pkt 7 
At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås 
slik at barna kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer med 

kapasiteten. 
 

Votering: 
- Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
- Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 24-9 (6H og 3FrP) ved 

alternativ votering mot H og FrP´s forslag. 
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- Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 5 (første ledd) ble 

enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF til nytt punkt 5, annet ledd, 

ble enstemmig vedtatt. 

- Fellesforslag fra H og FrP til nytt pkt. 6 ble nedstemt 23-10 (6H, 3 FrP, 1R) 
- Fellesforslag fra H og FrP til nytt pkt. 7 ble nedstemt 19-14(2Ap, 6H, 3FrP, 

2V, 1KrF) 
 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 
2. Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av 

Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. 
Høringen skal omfatte: 

1. Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad 
skolekretser og nedleggelse av Kroer skole 

2. Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede 

for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 
3. Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom 

skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned 
4. Betydning for busstilbudet til/fra Kroer. 

3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av 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.  
5. Barnehager: Sagalund beholdes som barnehage, og Åsgård benyttes ikke til 

barnehagedrift. 

I forbindelse med barnehagebehovsplanen vurderes det utvidelse av kapasitet 
i eksisterende barnehager, herunder om Mjølner bør tilbakeføres som 

barnehage. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. desember 2022 
 

Jan Einbu 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 


	Saksprotokoll

