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Saksprotokoll 
 
 

Skolekapasitet fram mot 2030 

Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  14/02230 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/14 16.09.2014 
2 Ungdomsrådet 6/14 23.09.2014 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/14 07.10.2014 
4 Formannskapet 58/14 08.10.2014 
5 Kommunestyret 72/14 22.10.2014 

 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og FrP:  

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Kortsiktige kapasitetsutfordringer skal i hovedsak løses innen skolekretsene, for å 

bevare skoletilhørigheten og -miljøet i utbyggingsfasen. I de tilfellene der dette 
ikke er hensiktsmessig, prioriteres flytting av hele klasser framfor flytting av 
enkeltelever. 

2. Rustad skole bygges snarest ut til 3-parallell barneskole med flerbrukshall, og 
kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Under 
planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle 
utearealer. Det settes opp midlertidige brakker ved Rustad skole for å løse 
kapasitetsproblemer fram til nye skolebygg er på plass. 

3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives snarest. Det settes opp midlertidige brakker på 
Åsgård for å erstatte denne og for å møte elevtallsveksten de første årene. Videre 
utbygging av Åsgård skole til 4-parallell utredes i forbindelse med 
områdereguleringen av sentrum og rullering av kommuneplanen. Endelig 
lokalisering avgjøres innen sommeren 2015. 

4. Elevene på 7. trinn på Solberg skole flyttes til Nordby skole frem til nye skolebygg 
står klare på Solberg. 

5. Planarbeidet for utbygging av Sjøskogen skole til 2-parallell igangsettes 
umiddelbart, og kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Det 
settes opp midlertidige brakker for å løse kapasitetsproblemene fram til nye 
skolebygg er på plass. 

6. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, 
utbygging og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. 
Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår hvilke saker som 
må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Oppdatert tidsplan skal følge alle saker 
med betydning for skoleutbyggingen. 
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7. Planlegging av fremtidig utvidelse av Nordbytun og Ås ungdomsskoler 
innarbeides i tidsplanen, med tanke på å forberede nødvendig utvidelse av 
kapasiteten fra ca. 2020. 

 
 
Votering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og FrP ble vedtatt 26-6 (2V, 3Sp, 1frittstående) ved 
alternativ votering mot Venstres forslag. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
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. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015.  

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

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

5. Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de  
pr. i dag har ledig kapasitet. 

6. Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med 
skoleåret 2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.  

7. 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.  

8. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg. Tidsplan samt kostnader til planleggings- og prosjekteringskostnader 
legges frem for Kommunestyret 10.12.2014. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. oktober 2014 
  
Rita Stensrud 
Konsulent i politisk sekretariat  
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