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Saksprotokoll 
 
 

Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 

Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00583 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/18 29.05.2018 
10 Kommunestyret   
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/18 30.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 10/18 06.06.2018 
4 Formannskapet 47/18 06.06.2018 
5 Administrasjonsutvalget 16/18 13.06.2018 
6 Ungdomsrådet 14/18 21.08.2018 
7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/18 22.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 20/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 61/18 29.08.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018. 
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

 befolkningsprognoser 

 oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 
skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 

 hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 

 kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 
vedlikeholdskostnader. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:  
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes  
 framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 
 styrke skolens eksistensgrunnlag. 
 
Forslag fra Eskild Gausemel Berge (SV) om merknad som skal følge saken: Se 
protokolltilførsel. 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
Primært: Rådmannens innstilling  
Subsidiært: Tillegg til alternativ innstilling 3 / beholde dagens Kroer skole:  

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


 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 18/00583  Side 2 av 2 

 

Det innføres fritt skolevalg mellom Kroer og Rustad skolekretser når nye Rustad 
skole står ferdig.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
Aps forslag ble votert over punktvis: 
Pkt 1. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
Pkt 2. ble vedtatt 7 - 2 (2H) 
Pkt 3. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
H’s subsidiære forslag ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 

styrke skolens eksistensgrunnlag. 

Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV): 
Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 
budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 27. august 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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