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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 04.06.2014:
Laila P. Nordsveen(A) fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet
tas til orientering.

2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole
samtidig som andre tomter vurderes.

3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
Det må igangsettes planer for nye Togrenda barnehage og ny barnehage på
Åsgård og Brønnerud.

4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten
og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.

Odd Vangen(Sp) fremmet følgende tillegg til punkt 5 i rådmannens innstilling:
• Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres
over byggeprosjektene.

Sverre Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:
• Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra

andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for
Ås kommune i forbindelse med punkt 4.
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Votering:
• Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
• A´s forslag punkt 2 ble vedtatt 8-1(SV) ved alternativ votering mot rådmannens

innstilling.
• Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
• A´s forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
• Sp´s forslag ble enstemmig vedtatt.
• H´s forslag ble vedtatt 5-4 (3 A, 1 SV).

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage-og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.

6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 10. juni 2014

Jan Einbu
Konsulent
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