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Formannskapets behandling 06.06.2018:
Arne Hillestad (FrP) fremmet rådmannens innstilling med følgende endring i punkt 3:
«samtidig» tilføyes.
Jorunn Nakken (V) fremmet Erling Rognlis (V) forslag i HOK:
1. 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:
2. D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts (SV) forslag i HTM:
1. Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1:
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.
og
2. Formannskapet ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som
ivaretar ungdommens behov.
3. Trinnvis utbygging vurderes i forbindelse med ferdigstilling av skolebygg.
Marianne Røed (Sp) foreslo som tillegg til HOK’s innstilling:
1. D6 bevares i tråd med tidligere vedtak.
2. Det utredes underjordisk parkering.
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Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til PBK’s innstilling:
1. Det gule huset rives.
2. Ungdomsrådets innstilling kulepunkt 5:
Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, utredes som egen sak.
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H:
Formannskapet ber om et notat om videre framdrift av prosjektet til
kommunestyremøtet på bakgrunn av innsigelser, befolkningsutvikling og
økonomi.
Votering (med voteringspunkter):
1) Rådmannens innstilling, innledende setning i punkt 1, ble enstemmig tiltrådt.
(Åsgård skole planlegges…forutsetninger)
2) Rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 1 ble tiltrådt 8-1 (SV) ved alternativ
votering mot SV’s forslag punkt 1 a. (Rødskole)
3) PBK’s innstilling strekpunkt 2 ble tiltrådt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ
votering mot rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 2. (paviljonger)
4) PBK’s innstilling strekpunkt 3 ble tiltrådt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 3. (etasjer og flerbrukshall)
5) H’s forslag punkt 1 ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, SV). (det gule huset)
6) Rådmannens innstilling punkt 3 med FrP’s tillegg, ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V).
Dermed falt Sp’s forslag punkt 1 og V’s forslag punkt 2. (D6)
7) SV’s forslag punkt 2 ble enstemmig tiltrådt (Midtgard)
8) Sp’s forslag punkt 2 ble nedstemt 5-4 (1Ap, Sp, SV, V). (parkering)
9) SV’s forslag punkt 3 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV). (trinnvis utbygging)
10) Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. (notat).
Formannskapets innstilling 06.06.2018:
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende
forutsetninger:
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.
- Paviljong 4 og 5 rives.
- Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer som dekker hele skolens behov
inkl. flerbrukshall.
2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak.
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som
ivaretar ungdommenes behov.
Formannskapet ber om et notat om videre framdrift av prosjektet til
kommunestyremøtet på bakgrunn av innsigelser, befolkningsutvikling og økonomi.
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