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Formannskapets behandling 08.10.2014: 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
med følgende omforente endringer:  
punkt 1 endres til «Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert 
flerbrukshall», lokalene spesifiseres ikke i punkt 3 og «bindende» utgår i punkt 7. 
  
Morten Lillemo (KrF) fremmet 
1. tilleggsforslag til HOKs innstilling pkt.1: 

Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og 
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides. 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet Olav Østerås’ (V) forslag i HOK: 
1. (jf. V’s forslag pkt. 1/alternativ til HOKs innstilling pkt. 1) 

Rustad skole bygges snarest ut til 3 parallell barneskole med flerbrukshall. 
2. (jf. V’s forslag pkt. 7/alternativ til HOKs innstilling pkt. 6): 

Det settes snarest i gang en prosess for å finne en ny, fremtidig tomt for Åsgård 
skole som plasserer skolen mer sentralt i dagens skolekrets. Ny tomt skal også 
ligge i gangavstand fra eksisterende og fremtidige boliger på Dyster-Eldor. Det 
planlegges ikke ny skole på Dyster-Eldor II. 
 

Subsidiært: Stryke «på Søråsjordet» i HOKs innstilling pkt. 6. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. (Som rådmannens) Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 
2. Det innføres midlertidige fleksible skolegrenser på Kroer og Brønnerud skoler. 
3. Sjøskogen; administrasjonen bes legge frem alternativ til omgjøring av biblioteket 

til  skole innenfor budsjettrammen som omgjøring av biblioteket vil koste. 
4. Paviljong 2 på Åsgård rives. Det settes opp midlertidige modulbygg for å møte 

elevveksten inntil Rustad skole står ferdig. Videre vurdering om Åsgård ses i 
sammenheng med sentrumsplanen  

5. Det utredes om Sjøskogen og Ås ungdomsskole skal bygges ut/ombygges. 
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Hege Opedal (SV) tok opp rådmannens innstilling punkt 5: 
1. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta 

mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.  
 
Votering: 
HOKs punkt 1 med Ap’s omforente endring ble tiltrådt 8-1(V),  
 ved alternativ votering mot V’s forslag punkt 1. 
HOKs punkt 2 ble tiltrådt 8-1(Sp) ved alternativ votering mot Sp’s punkt 2. 
HOKs punkt 3 med Ap’s omforente endring ble tiltrådt 8-1 (Sp)  
 ved alternativ votering mot Sp’s punkt 3. 
HOKs punkt 4 ble enstemmig tiltrådt. 
HOKs punkt 5 ble enstemmig tiltrådt. 
HOKs punkt 6 ble tiltrådt 8-1 (Sp) ved alternativ votering mot Sp’s punkt 4,  
 deretter tiltrådt 7-2 (V, KrF) ved alternativ votering mot V’s punkt 2, 
 deretter tiltrådt 6-3 (Sp, V, KrF) ved alternativ votering mot V’s 
 subsidiære forslag, punkt 2. 
KrF’s forslag om tillegg til HOKs punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (1Ap, H). 
HOKs punkt 7 med Ap’s omforente endring ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag om rådmannens innstilling punkt 5 ble nedstemt 5-4 (Sp, SV, V, KrF). 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert flerbrukshall. 

Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og 
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides. 

2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye 
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever. 

3. Ledige lokaler på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4 permanente 
klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen samlokaliseres ved 
Nordbytun. 

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes 
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. 

6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015. 

7. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for saksgang hvor det framgår 
i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke politiske utvalg, og med 
årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 35/14. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 13. oktober 2014 
 
 
  
Vibeke Berggård 
Konsulent  
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