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Notat 
 
 

Til Kommunestyret 
  

         
Fra  
Saksbehandler Ellen Benestad Dato 22.05.2014 
 
 
Vedlegg til kommunestyresak 38/14 
 
Rustad skole – leie av ekstra lokaler skoleåret 2014/15 
Følgende utgifter må påregnes ved leie av Ås Arbeidskirke: 
 
Driftsbudsjett  
Leie av klasserom inkl vasking – 1 skoleår Kr 100.000 
Økning i driftsutgifter Kr 35.000 
Totalt  Kr 135.000 
  
 
 
Investeringsbudsjett  
Inventar som dekker 25 elever  (pulter, stoler, digital tavle, 
skap, elevhyller, vanlige tavler og kart) 
 

Kr 75.000,- 
 (inkl mva) 

 
Strøm til link mellom Rustad skole og arbeidskirken 
 
 

Kr 100.000 
(inkl mva) 

Datautstyr til elever kr 50.000, inkl mva. 
 

Kr 50.000 
 (inkl mva) 

Total investering Kr 225.000 
 
 
Inventaret og datautstyr kan flyttes med til andre lokaler. 
 
I utgangspunktet kunne skolen få leie klasserom, garderobe og toaletter, estimert til  
ca 80m2,  for kr 100.000. I tillegg kom vasking av lokalene.  
Undervisningsinspektøren ved Rustad skole har vært i dialog med leder for Stiftelsen 
Ås arbeidskirke for om mulig å få senket leieprisen.  Stiftelsen Ås arbeidskirke ønsker 
ikke å senke leieprisen fra kr 100.000 per år, men har sagt at skolen i tillegg kan få 
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bruke et grupperom og få tilgang til kjøkken. I tillegg har de påtatt seg vasking av 
lokalene uten økning av leieprisen 
 
Leie av lokaler som Ås kommune bruker i Ås sentrumsområde, er kr 1419 per m2 per 
år. Hvis vi forutsetter at det er 80 m2 i arbeidskirken, så vil leieprisen per år bli kr 
1250 per m2. Dette er inkludert vask.   
 
Dekning av driftsutgifter for høsten 2014 tas innenfor skolebudsjettene og 
innarbeides i budsjettet for 2015. Investeringsutgiftene må tas av 
investeringsbudsjettet.  
 
 
 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad   
Rådmann  Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


