
 
  

  

 

21/00143 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 20.01.2021 kl. 18:30  
Sted: Fjernmøte i Teams   
 

Møtet holdes som videokonferanse. Det er åpent for publikum, men tilhørere må 
ta kontakt på forhånd for tilgang: politisk.sekretariat@as.kommune.no  

 
 

Saksliste 

 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

Orientering 

Saker til behandling 

1/21 20/03148-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 
skolemiljø 

3 

2/21 20/01908-22 Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 

2022/2023 

5 

3/21 16/00143-28 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til 

Sjøskogen skole 

13 

    

 

 
 
Ås, 13.01.2021 

 

 

Odd Vangen 

leder 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 

1/21 20/00193-13 Referat SU- Nordbytun 3.11.2020 

 

2/21 20/00193-14 Referat SU - Nordby barnehage 14.12.2020 

 

3/21 20/00193-15 Referat SU - Søråsteigen barnehage 10.12.2020 

 

4/21 20/03320-6 Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 Søknad om 

midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun 
Strømsøyen Gudevang (H) 

 

Orientering  

Saknr Arkivsak Tittel 

1/21  Presentasjon av Åsgård skole - FN's rettighetsskole 

 

2/21  Orientering om Kroer skole 

 

3/21 21/00179-10 Orientering om IKT i grunnskole 

 

4/21  Orientering om BTI 
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Saker til behandling  

HOK-1/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03148-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 144/20 10.12.2020 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/21 20.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 10.12.2020: 
Saken utsettes og oversendes HOK og administrasjonsutvalget til uttalelse før 
saken kommer tilbake til Kommunestyret. 

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Rapportens vedlegg 6 ble ettersendt kommunestyret 09.12.2020. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om utsettelse: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Votering: FrPs utsettelsesforslag fra ble enstemmig vedtatt. 
_____ 

 

 
Kontrollutvalgets innstilling 24.11.2020: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt 
skolemiljø i Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 

a) Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med 
skolemiljøet er tilstrekkelig og egnet til å sikre et trygt og godt 
skolemiljø for alle elever i henhold til kravene i opplæringsloven kap. 

9A. 
b) Sjøskogen skole informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak 

skolen iverksetter i klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av 
tiltakene, slik at de kan vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt 
skolemiljø blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette 
inn egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der 

foresatte og elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. 

d) Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, 

og at skolen gir nok informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan 
vurdere om elevens rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, 

jf. opplæringsloven § 9A-9. 
e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

 
_____ 
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Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 57/20 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 

skolemiljø i Ås kommune 
2. Psykososialt skolemiljø i Ås kommune 

3. Notat til rapport angående valg av metode korr 
 

Vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/sekretariatet 
Rådmann v/kommunalsjef oppvekst og opplæring 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendte 30.11.2020 kontrollutvalgets innstilling 

til kommunestyret i saken Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø. 
 
Vedlagt følger saksframlegg, kontrollutvalgets behandling og rapporten om 

psykososialt skolemiljø for behandling i kommunestyret. 
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HOK-2/21 
Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023 
 
Saksbehandler:  Hildegunn Aalerud Saksnr.:  20/01908-22 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/21 20.01.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Barnehage- og skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023 vedtas. 
 

 
Ås, 06.01.2021 

 
Ellen Benestad         Vibeke Aaser Grønli 
kommunalsjef oppvekst og opplæring  virksomhetsleder skole 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur  
 

Vedlegg: 
1. Høringsbrev - Høring av barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 
2022/2023 

2. Forskrift skolerute Viken skoleårene 2021-22 og 2022-23 
3.  

Oppsummering av alle høringsinnspill - Nye barnehage- og skoleruter 2021-22 
og 2022-23 

 
 
Øvrige dokumenter som ligger på saken: 

Høringsinnspillene 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

Styrere i alle barnehager i Ås  
Rektorer ved alle grunnskolene 
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SAKSUTREDNING: 

 
Sammendrag:  

På bakgrunn av innkomne høringsinnspill legger kommunedirektøren med dette 

fram forslag til barnehage- og skolerute for årene 2021/2022 og 2022/2023. 
Forslagene følger Forskrift om skolerute for Viken skoleårene 2021/2022 og 

2022/2023. Nye fylkeskommunale skoleruter gir kommunen mindre rom for 
lokale tilpasninger og kommende skoleruter for Ås kommune vil med 
kommunedirektørens innstilling skille seg noe fra tidligere barnehage- og 

skoleruter i Ås.  
Barnehage- og skoleruta er gjeldende for de kommunale barnehagene og 

grunnskolene i Ås kommune. De private barnehagene kan velge å fravike 
kommunal rute.  
 

Fakta i saken:  
Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Dette er i tråd med 

Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd som sier følgende:  
«Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane.  

Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver (…)».  
 
Skoleåret skal bestå av minimum 190 skoledager, minimum 38 skoleuker, og 

skal plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Skolene og 
barnehagene skal ha 6 plandager, mens SFO skal ha 5 plandager. Det er et 

ønsket prinsipp at barnehage, SFO og skole i størst mulig grad har 
sammenfallende plandager/ fridager. 
 

I tillegg til offisielle høytidsdager, setter skoleruta for Viken fylkeskommune de 
ytre rammene for kommunens barnehage- og skolerute, i hovedsak grunnet 

skoleskyss.  
 

Endring i barnehage- og skolerute for Viken 

Viken fylkesting vedtok den 21.10.2020 nye skoleruter for årene 2021-22 og 
2022-23, sak PS98/2020. Fylkeskommunale skoleruter har tidligere inneholdt 

194 skoledager. Dette ga kommunene en fleksibilitet på 4 dager, på når 
plandager/ fridager skulle være. Fylkestinget har nå vedtatt skoleruter på 190 

skoledager for å redusere kostnadene til skoleskyss. Det betyr at Ås kommune 
mister en del av valgfriheten for når plandager/ fridager skal være. Eksempelvis 
vanskeliggjør det kommunens mulighet til å legge en fridag fredagen etter Kristi 

himmelfartsdag. Grunnen er at skoledager for elever i Ås må samsvare med 
datoer for skolestart og skoleslutt satt i den fylkeskommunale skoleruta, for at 

kommunen skal unngå ekstrautgifter til skoleskyss. Dersom Ås kommune legger 
fridager for elever mellom skolestart og skoleslutt gitt i skolerute for Viken, må 
disse skoledagene tas igjen før eller etter skolestart for å nå summen på 190 

skoledager. Dersom kommunen velger dette, vil kommunen bli fakturert for 
fylkeskommunal skyss disse dagene. Da skole, barnehage og SFO skal 

gjennomføre henholdsvis 6 og 5 plandager, anbefaler kommunedirektøren at 
disse legges til før/etter skolestart/skoleslutt, for å unngå ekstrautgifter til 

skoleskyss. 
 
 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-2
https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesting/DmbHandling/Details/1016?sourceDatabase=
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Høring 
Forslag om nye barnehage- og skoleruter har vært på høring i 4 uker, med 

høringsfrist 01.12.2020. Høringsinstanser var rektorer og styrere ved den 
enkelte skole og barnehage, Samarbeidsutvalgene (SU), Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet. Det kom inn 17 høringsinnspill. Alle innspillene ligger ved saken og 
det er også vedlagt en oppsummering av alle innspillene med 
kommunedirektørens kommentar.  

 
I høringen foreslo kommunedirektøren å følge datoer for skolestart- og slutt og 

plandag i november satt i skoleruta for Viken. De resterende plandagene ble 
forslått lagt slik:  
 
 Barnehage- og skoleåret 

2021/2022 

Barnehage- og skoleåret 

2022/2023 

Barnehage 

totalt 6 

plandager 

○ Fredag, mandag og tirsdag 

den 13., 16. og 17. august 
○ Onsdag 17. november 

○Torsdag og fredag den 24. 

og 25. februar (i 

vinterferien). 

 

○ Fredag, mandag og tirsdag 

den 12., 15. og 16. august 
○ Onsdag 16. november 

○ Torsdag og fredag den 23. 

og 24. februar (i 

vinterferien). 

 

Skole 

totalt 6 

plandager  

○ Torsdag, fredag, mandag 

og tirsdag den 12., 13., 16. 

og 17. august 
○ Onsdag 17. november 

○ Mandag 20. juni 

 

○ Torsdag, fredag, mandag 

og tirsdag den 11., 12., 15. 

og 16. august 
○ Onsdag 16. november 

○ Mandag 19. juni 

 

SFO  

totalt 5 

plandager 

○ Mandag og tirsdag den 16. 

og 17. august 
○ Onsdag 17. november 

○Torsdag og fredag den 24. 

og 25. februar (i 

vinterferien). 

 

○ Mandag og tirsdag den 15. 

og 16. august 
○ Onsdag 16. november 

○ Torsdag og fredag den 23. 

og 24. februar (i 

vinterferien). 

 

 

Tilbakemeldinger i høringen 
Et flertall av innspillene kommenterer negative konsekvenser av forslaget om å 
legge plandager for SFO og barnehagene i vinterferien. Årsaken er først og 

fremst bemanning i vinterferien. For barnehagen handler det mye om at de 
ansatte skal ta ut ferie i vinterferien, da det er færre barn til stede. I SFO har 

flertallet av de ansatte 50% stillinger som betyr at de i vinterferien kun jobber 2 
½ dag. Dersom 2 av dagene bindes opp til plandager, blir det vanskelig å 
bemanne de 3 andre dagene av vinterferien. Summen av tilbakemeldinger gjør 

at kommunedirektøren foreslår å flytte de 2 plandagene til fredag i august, 13. 
august i 2021 og 12. i 2022, og til mandag i juni etter skoleslutt, 20. juni i 2021 

og 19. juni i 2022 for SFO. For barnehagene foreslås det å flytte begge 
plandagene til mandag og tirsdag i juni etter skoleslutt. 

 
I høringen fremkommer det et ønske om felles plandager. Ås kommune har også 
i de siste årene forsøkt å i størst mulig grad har sammenfallende plandager/ 

fridager. Det handler både om samarbeid mellom skole og SFO, samt å hensynta 
familier med barn som trenger tilsyn (barn både i barnehagen og SFO). For å få 

til dette foreslås det 3 felles plandager i august, 1 felles plandag i november og 1 
elles plandag mandag etter skoleslutt i juni. Skoler og barnehager har 6 
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plandager og den siste foreslås tirsdag etter skoleslutt i juni. Denne dagen vil 
barnehagen være stengt, mens SFO er åpent.  

 
Flere høringsinnspill peker på å legge plandagen i november til en helg, mandag 
eller fredag. I skoleruta for Viken er det lagt inn en plandag onsdag 17./16. 

november. For å unngå ekstrautgifter til skoleskyss anbefaler 
kommunedirektøren at fellesplandag legges til denne onsdagen.  

 
I høringsinnspillene fra barnehagene foreslås det 3 plandager i august og 2 
plandager i juni. Det kan være ugunstig for barnehagene å stenge 4 dager i 

august, grunnet tilvenning for de yngste barna. Kommunedirektøren foreslår 
derfor 3 plandager i august og 2 i juni for barnehagene, i tillegg til felles plandag 

i november.  
 

For skolene foreslås det 3 plandager før skolestart i august, 1 felles i november 
og 2 etter skoleslutt i juni. Plandagen mandag etter skoleslutt er felles med SFO, 
mens den siste plandagen tirsdag 21. juni/ 20. juni kan skolene vurdere fleksibel 

disponering av dagen. Den enkelte skole kan selv velge å ha vanlig plandag på 
skolen, eller avspasere denne dagen mot å ha ettermiddagsøkter gjennom 

skoleåret.  Et annet alternativ er at skolene velger å legge den 6. plandagen 
torsdag i august før skolestart, den 12./11. august.  
 

I kommunedirektørens forslag er familier som trenger tilsyn hensyntatt, ved at 
SFO og barnehager er åpen/stengt på samme dager. Dette gjelder alle dager 

bortsett fra tirsdag 21. juni 2021 og tirsdag 20. juni 2022. Da er SFO åpen, mens 
barnehagene har plandag. Grunnen er at SFO har 5 plandager, mens 
barnehagene (og skolene) har 6 plandager 

 
 

På s. 6 og 7 følger forslag til barnehage- og skolerute 2021/22 og 2022/2023: 
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BARNEHAGE- OG SKOLERUTE 2021/2022 

Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige 
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift. 

 
  

MÅNED 

Antall skoledager 

Helligdager/ planleggingsdager/ stengt: 

  

SKOLEN 

  

SFO 

  

BARNEHAGE 

August 2021 

(10) 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  
Tirsdag 17. august  
 
Første skoledag:  
Onsdag 18. august 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  
Tirsdag 17. august  

 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  
Tirsdag 17. august  
 

September  

(22) 
   

Oktober 

(16) 

Høstferie:  
Uke 40 

  

November 

 (21) 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 
Desember  

(15) 

Juleferie:  
Siste skoledag tirsdag 
21. desember 
 

Juleferie t.o.m. søndag  
2. januar 

Juleferie:  
Siste SFO-dag torsdag 
23. desember. 
SFO er stengt i 

romjula. 
Juleferie t.o.m. søndag  
2. januar 

Juleferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Januar 2022 

(21) 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Februar 

(15) 

Vinterferie: Uke 8 
Skolen er stengt 
mandag 21. – fredag 
25. februar 

Se forskrift om SFO 
for åpningstider.  

Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Mars 

(23) 
   

April 

(15) 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 11. 

april 
t.o.m. mandag 18. 
april 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 11. 

april 
t.o.m. mandag 18. 
april 

Påskeferie:  
Se vedtekt for egen 

barnehage for 
åpningstider. 

Mai 

(20) 

Tirsdag 17. mai 

Torsdag 26. mai 

Merk: skoledag 

fredag 27. mai 

Tirsdag 17. mai 

Torsdag 26. mai 
 

 

Tirsdag 17. mai 

Torsdag 26. mai 

Juni 

(12) 

Mandag 6. juni 
Siste skoledag:  
Fredag 17. juni 
Plandag: 

Mandag 20. juni 
Tirsdag 21. juni  

Mandag 6. juni 
 
Plandag: 
Mandag 20. juni 

Tirsdag 21. juni 

 

Mandag 6. juni 
Plandag: 
Mandag 20. juni 
Merk: SFO er åpent 

tirsdag 21., men 
barnehagen er stengt 

Juli Skoleferie Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Sum skoledager: 

190 
   

https://www.as.kommune.no/forskrift-sfo-i-as-kommune.376711.no.html
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BARNEHAGE- OG SKOLERUTE 2022/2023 

Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige 
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift. 

 
  

MÅNED 

Antall skoledager 

Helligdager/ planleggingsdager/ stengt: 

  

SKOLEN 

  

SFO 

  

BARNEHAGE 

August 2022 

(11) 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  
Tirsdag 16. august  
 
Første skoledag:  
Onsdag 17. august 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  
Tirsdag 16. august 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  
Tirsdag 16. august  
 

September  

(22) 
   

Oktober 

(16) 

Høstferie:  
Uke 40 

  

November 

 (21) 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Desember  

(15) 

Juleferie:  
Siste skoledag onsdag 
21. desember 
 
Juleferie t.o.m. søndag  

1. januar 

Juleferie:  
Siste SFO-dag fredag  
23. desember. 
SFO er stengt i 
romjula. 

Juleferie t.o.m. søndag  
1. januar 

Juleferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Januar 2023 

(22) 

Juleferie:  

t.o.m. søndag 1. 
januar 

Juleferie:  

t.o.m. søndag 1. 
januar 

Juleferie:  

t.o.m. søndag 1. 
januar 

Februar 

(15) 

Vinterferie: Uke 8 
Skolen er stengt 
mandag 20. – fredag 
24. februar 

Vinterferie:  
Se forskrift om SFO 
for åpningstider. 

Vinterferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Mars 

(23) 
   

April 

(14) 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 3. april 
t.o.m. mandag 10. 

april 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 3. april 
t.o.m. mandag 10. 

april 

Påskeferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 

åpningstider. 

Mai 

(19) 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 

Mandag 29. mai 

Merk: skoledag 

fredag 19. mai 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 

Mandag 29. mai 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 

Mandag 29. mai  

Juni 

(12) 

Siste skoledag:  
Fredag 16. juni 
Plandag: 
Mandag 19. juni 

Tirsdag 20. juni 

Plandag: 
Mandag 19. juni 
Tirsdag 20. juni 

Plandag: 
Mandag 19. juni 

Merk: SFO er åpent 

tirsdag 20.juni, men 
barnehagen er stengt 

Juli Skoleferie Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Sum skoledager: 

190 
   

 
Vurdering 

https://www.as.kommune.no/forskrift-sfo-i-as-kommune.376711.no.html
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Kommunedirektørens forslag til barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 
2022/2023 medfører at barnehage, SFO og skole i hovedsak har sammenfallende 

plandager. Det gir barnehage, SFO og skole mulighet til å gjennomføre felles 
plandager om det vurderes hensiktsmessig, og skole og SFO gis gode muligheter 
for samarbeid. Barnehage- og skolerutene er samstemt med gitte dager for 

skoleskyss og kommunen unngår merkostnader. 
 

Kommunedirektøren vurderer at flere av høringsinnspillene er tatt til 
etterretning, ved at ingen plandager legges til skolens ferier, skole og SFO har 
felles plandager, barnehagene stenger 3 dager i august og 2 i juni grunnet 

plandager og skolene gis mulighet for fleksibel organisering av 1 av plandagene.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer 

 
1) 

 Skoler og barnehager: 

o 4 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
 SFO: 

o 4 plandager i august 

o 1 plandag i november 
 

Alternativ 1 medfører:  
 stenging av barnehager 4 dager i august. Tilbakemeldinger fra 

barnehagene er at det er ugunstig med tanke på tilvenning for de minste 

barna. 
 SFO har alle sine plandager i første halvår av skoleåret 

 Skolene kan vurdere fleksibel disponering av siste plandag mandag etter 
skoleslutt. Dette betyr at dagen kan avspaseres mot at skolene legger 
plandagen på ettermiddager gjennom skoleåret.  

 Mandag i juni etter skoleslutt blir den dagen barnehagen er stengt og SFO 
er åpent, mot tirsdag som ligger i kommunedirektørens innstilling. 

 
2) 

 Skoler og barnehager: 

o 4 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
 

 SFO: 

o 3 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
(som kommunedirektørens innstilling) 
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Alternativ 2 medfører:  
 stenging av barnehager 4 dager i august. Tilbakemeldinger fra 

barnehagene er at det er ugunstig med tanke på tilvenning for de minste 
barna. 

 Torsdag før skolestart blir den dagen barnehagen er stengt og SFO er 

åpent, mot tirsdag i juni etter skoleslutt som ligger i kommunedirektørens 
innstilling. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Momenter i høringsinnspillene er tatt til etterretning. Forslaget medfører ingen 

økte skyssutgifter grunnet avvik fra Vikens skolerute. Kommunedirektørens 
forslag til barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023 anbefales 

vedtatt.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HOK-3/21 
Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/00143-28 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/21 20.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 9/21 20.01.2021 

3 Formannskapet 3/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 
eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 

2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 

2021. 
3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å 

dekke avvikling av leieforholdet. 
4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 

 

Ås, 11.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) vedtok den 05.11.2020 følgende: 
 

«Det gjøres en vurdering på kostnadene for å flytte modulene i skolegården på 
gamle Åsgård skole til Sjøskogen skole for midlertidig bruk. Modulene settes opp 

i samme stand som de står i nå.» 
 
I K-Sak 125/20, 10.12.20 vedtok kommunestyret følgende verbalvedtak: 

 
5. Sjøskogen skole: Kommunedirektøren bes legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av skolen opp mot endring av skolekretsgrenser, midlertidig 
flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av dagens situasjon, i lys av 

samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den økonomiske situasjonen. 
 
Leieavtalen med Indus Norge AS for leie av modulene ved Åsgård skole løper til 

31.08.2021, dvs. en varighet på 6 år, med ytterligere opsjon på 4 år. Dersom 
kommunen ikke ønsker å forlenge leieavtalen etter 6 år må avtalen sies opp med 

6 mnd. skriftlig varsel, dvs. innen utgangen av februar 2021.Kommunedirektøren 
velger derfor å dele verbalvedtak 5 opp i 2 saker. En som kun omhandler flytting 
av modulene og en sak som omhandler de resterende delene av vedtaket. Denne 

siste delen planlegges fremlagt for politisk behandling høsten -21. 
 

I K-Sak 27/19, 19.06.19 og tilleggsnotat til formannskapet av 03.06.2019 ble 
det utredet å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole som en 
permanent løsning. Kommunedirektøren har nå vurdert hva de økonomiske 

konsekvensene er ved å flytte modulbygget til Åsgård skole til Sjøskogen skole 
som en midlertidig løsning.  

 
For å kunne se de økonomiske konsekvensene er følgende alternativer vurdert: 

 Alternativ 1: Si opp og fjerne modulbygget ved Åsgård skole fra 

01.05.2020. 
 Alternativ 2: Flytting av modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole, 

og sette det opp igjen med tilsvarende stand som i dag. 
 Alternativ 3: Gjennomføre det planlagte nybygget. 

 

Vurdering: 
 

Alternativ 1 
På grunn av den vedtatte byggingen av nye Åsgård skole, bør modulbygget 
fjernes inne 01.05.21. Konsekvensene av å si opp leieavtalen er tidligere 

beskrevet i tilleggsnotat til K-Sak 27/19, datert 03.06.2019.  
 

Leieavtalen med Indus Norge AS løper til 31.08.2021. Hvis leieavtalen ikke 
forlenges etter 6 år, ev. sies opp av leietaker (Ås kommune) før modulene er leid 
i 10 år, må leietaker betale resthovedstol minus angitt restbeløp. Dette beløpet 

er fortsatt det samme som tidligere beskrevet. I tillegg må Ås kommune betale 
resterende leie for perioden 01.05.2021 til 31.08.2021 (4 mnd.). 

   
Etter kommunedirektørens vurdering vil restkostnaden ved å si opp modulene 

bestå av følgende elementer: 
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Merknad: 
Sum for demontering er ekskl. mva. 

 
Alle kostnadene vil komme til utbetaling i 2021. 

 
Alternativ 2 

Ved å flytte modulbygget til Sjøskogen skole og leie dette ut hele leieperioden 
fram til 31.08.2025, slipper Ås kommune å betale en resthovedstol. Man må i 
stedet betale vanlig leie ut leieperioden. 

 
Demonteringskostnadene på Åsgård skole blir de samme som for alternativ 1, 

men ved en flytting vil det tilkomme tilsvarende demonteringskostnader ved 
Sjøskogen skole i 2025, dersom ikke videre leie eller utkjøp er mulig. 
 

Kostnadene ved en remontering av selve modulbygget er vurdert til ca. 1,9 mill. 
kroner ekskl. mva. av utleier Indus Norge AS. I tillegg kommer kostnader knyttet 

til grunnarbeider, tilkobling vann og avløp, tilkobling av elektrisitet, fundament 
og tilknytningsavgift. Kostnader til dette er grovt anslått til ca. 1,2 mill. kroner 
ekskl. mva. 

 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 

*) Husleie 
**) Vil bli fratrukket tilknytningsavgift for et ev. nybygg 
Øvrige tall er ekskl. mva. Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 
 

De årlige kostnadene vil fordele seg på henholdsvis ca. 3,1 mill. kroner i 2021 og 

2025 (pga. kostnad for demontering) og 2,3 mill. kroner i 2022-2024. 
 
Alternativ 3 

For å sammenligne de ulike alternativene er det tatt utgangspunkt i at 
planleggingen av det nye påbygget på Sjøskogen skole ble igangsatt igjen i 

januar 2021. Bygget kunne da stått ferdig høsten 2023. Ved et slikt alternativ vil 
kostnadene knyttet til modulbygget på Åsgård skole ble de samme som for 
alternativ 1. Et nytt bygg er tidligere kostnadsberegnet til ca. 40 mill. kroner 

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr

Sum 5 086 725 kr

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2025 6 781 200 kr *)

Demontering av modulbygg på Åsgård skole 1 564 725 kr

Remontering av modulbygg 1 925 000 kr

Grunnarbeider 300 000 kr

Tilknytning VA 200 000 kr

Tilkobling EL inkl grøft 300 000 kr

Fundament 150 000 kr

Tilkoblingsavgift VA *) 200 000 kr **)

Demontering av modulbygg på Sjøskogen skole 1 564 725 kr

Sum 12 985 650 kr
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(ekskl. mva). Med en avskrivningstid på 40 år, vil kapitalkostnadene ligge på ca. 
1,0 mill. kroner pr. år + renter. Til sammenligning vil modulbygget ha en 

kostnad på ca. 2,3 mill. kroner pr. år (forutsatt demontering ved utløp av 
leieperioden i 2025). Noe lavere dersom utkjøp/videre leie er mulig. Årlig leie er 
pr. i dag på ca. 1,6 mill. kroner. 

 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 
*) Ekskl. mva. 
Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 

 
Som for alternativ 1 kommer 5,1 mill. kroner til utbetaling i 2021. 0,5 mill. 

kroner i budsjettert leie for perioden september til desember spares inn. Når 
nybygget er ferdig vil den årlige kapitalkostnaden ligge på ca. 1,0 mill. kroner 

pluss renter. Driftskostnader for modulbygget og et ev. nybygg vurderes å ligge i 
samme størrelsesorden. Kvalitetsforskjellene på byggene vil imidlertid være 
betydelig. 

 
Juridiske forhold 

Konkurransen ved anskaffelse av modulen la til grunn maksimalt 10 års leie (6 år 
+ opsjon på 1 og 1 år inntil 4 år). Leie utover 10 år vil være en vesentlig endring 
av vilkårene og vil normalt kreve utlysning av en ny konkurranse. Flytting av 

modulene er også en anskaffelse som omfattes av anskaffelsesregelverket og må 
derfor lyses ut. Det er foreløpig uklart hvordan leverandøren vil stille seg til 

dette. 
 

Oppsummering og konklusjon 
Å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole er anslått å koste ca. 
13,0 mill. kroner ekskl. mva. i perioden 2021-2025. Denne summen inkluderer 

demontering på Åsgård skole, remontering, infrastruktur, tilknytningsavgift og 
demontering på Sjøskogen skole. De årlige kostnadene vil ligge mellom 2,3 og 

3,1 mill. kroner. 
 
Når det er behov for en utvidelse av Sjøskogen skole er det mest lønnsomme 

alternativet å gjenoppta planleggingen av det planlagte nybygget. Når bygget 
står ferdig vil de årlige kostnadene bli lavere enn for modulbygget. 

 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at leieavtalen for modulbygget på Åsgård 
skole sies opp innen 28.02.2021 og at et ev. permanent behov for utvidelse av 

Sjøskogen skole løses med nybygg i tråd med tidligere planer. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Se ovenfor. Kommunedirektøren foreslo å tilføre 4,5 mill. kr. til avvikling av 
modulene i HP 2021-24. Posten ble fjernet i det vedtatte budsjettet og må 

således tilføres på nytt. 

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr *)

Påbygg 40 000 000 kr *)

Sum 45 086 725 kr
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Tiltaket må finansieres med bruk av ubundet driftsfond. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjenbruk er miljømessig et godt alternativ. Ut i fra en samlet vurdering av 

kvalitet og økonomi over tid mener imidlertid kommunedirektøren at det vil være 
miljømessig bedre å gå på en permanent løsning når behovet for utbygging 

tilsier det.  
 
Alternativer: 

Modulene på Åsgård flyttes til Sjøskogen.  
Kommunedirektøren utreder de juridiske, anskaffelsesfaglige og økonomiske 

konsekvensene ved flytting og eventuelt leie, eller utkjøp av modulene etter 
2025 og legger saken frem for ny behandling. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at leieavtalen sies opp innen utgangen av februar 

2021 og at behovet for et permanent byggetrinn på Sjøskogen avklares i 
forbindelse med den planlagte saken som utgjør del 2 av verbalvedtaket fra K-

Sak 125/20. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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