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Saksprotokoll 
 
 

Åsgård skole. Konsept 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 10/18 29.05.2018 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/18 29.05.2018 
3 Plan- og byggekomiteen 9/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/18 30.05.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/18 31.05.2018 
6 Formannskapet 50/18 06.06.2018 
7 Kommunestyret 41/18 20.06.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018: 
 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag:  
 

Endre strekpunktene i punkt 1 til: 
a.  Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 
b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens 

plassering og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert 
planmessig med nye og eldre byggevolumer lenger vest.  

c.  De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og 
med full flerbrukshall. 

  
Endre punkt 3:  
D6 skal ikke flyttes eller rives.  

  
Nytt punkt:  
Rådmannen utreder hvordan lokaler til ungdomsklubb kan kompenseres - ved 
integrering i anlegget eller ved alternativ lokalisering.  

 
Erling Rognli (V) fremmet følgende forslag: 
 

Punkt 1 – nytt strekpunkt:  
- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når paviljong 4 og 
5 når slutten av sitt livsløp. 
 
Endre punkt 3: 
D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta. 

 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 16/00157  Side 2 av 2 

 

 
Rådmannens alternative innstilling til punkt 1 og 2, samt Ungdomsrådets 
innstilling 29.05.2018: «Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, 
utredes som egen sak.» 

 
Nytt punkt: 
Videre drift av Midtgard utredes.  

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende endringsforslag:  

Rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 3 endres til: 
 - Det nye skolebygget etableres med inntil 4 etasjer over bakkehøyde. 

 
Votering: 
SVs forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
V´s tilleggsforslag punkt 1 – nytt strekpunkt ble tiltrådt 5-4 (1Ap,3H). 
V´s endringsforslag punkt 3 ble tiltrådt 6-2 (1Sp,1SV). 
H’s forslag om rådmannens alternative innstilling til punkt 1 og 2, samt 
Ungdomsrådets forslag, ble nedstemt 5-4 (1Ap, 3H) 
H`s forslag om nytt punkt ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s endringsforslag i punkt 1 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1V). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når Paviljong 4 og    
  5 når slutten av sitt livsløp. 
- Det nye skolebygget etableres med inntill 4 etasjer over bakkehøyde.  

2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta.  
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
5. Videre drift av Midtgard utredes.  
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 4. juni 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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