
Ås kommune

14/00206

MØTEPROTOKOLL

Plankomitéen

Møtetid: 10.04.2014 kl. 18:30 –21:00
Sted: Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3,

2. etasje

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:
Olav Skage (V), Bjørn Leivestad (H), Hilde Kristin Marås (H), Anton Sofus Bachke
(SV) og Kari Margrethe Munthe (SP)

Møtende varamedlemmer:

Forfall:

Fra administrasjonen møtte:
Ole Harald Aarseth og Roy Sypriansen

Møtesekretær: Ole Harald Aarseth

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 15.04.2014

Olav Skage Bjørn Leivestad
Leder (sign.) Nestleder (sign.)
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Orientering

1/14 Rustad skole - orientering om utviklingsprosess vedrørende Rustad
skole

På spørsmål fra Plankomiteen til Eiendomssjefen, ble opplyst som følger:
Plus Arkitektur AS er engasjert for utarbeidelse av
mulighetsstudium.
Som prosjektleder er engasjert representant fra EH Consult AS.
Tar sikte på å ha mulighetsstudiet klargjort for presentasjon for
Plankomiteen i dets møte 15.05.2014.

Referatsaker

1/14 Saksutskrift - Uttreden fra kommunale verv - Elin HagaStabbetorp
(Sp)
- Nyvalg
13/05973-8
Plankomiteen tok saken til etterretning.
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Saker til behandling

PK-3/14
Solberg skole - skisse til handlingsplan for videre effektuering K-
sak 12/14

Rådmannens innstilling:
Slik ønsket av plankomiteen, legges saken fram, uten innstilling men med 3 forslag til
innstillinger i saksutredningen.

Plankomitéens behandling 10.04.2014:
De 3 alternative forslagene til innstilling ble gjennomgått og diskutert.

Votering:
Alternativ 2 ble enstemmig vedtatt.

Plankomitéens vedtak 10.04.2014:
1. Programarbeid (som ble satt på vent) fullføres nå iht. gjeldende vedtak, som

grunnlag for videreføring av konkurranse for nytt skolebygg.

2. Konkurranseprogram for begrenset Plan- og designkonkurranse utarbeides.
Helhetlig tomteutnyttelse blir da en del av konkurranseelementet. Det
forutsettes omregulering etter gjennomført konkurranse for tilpasning til ny
situasjon. Konkurranseelementet vil også være å vise hvordan skolen kan
utbygges trinnvis.

3. Prekvalifisering av 4 –5 konkurransedeltakere og gjennomføring av
konkurranse.

[Lagre]
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PK-4/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Klikk her for å skrive inn tekst.

Plankomitéens behandling 10.04.2014:

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende innspill til videre utarbeidelse av
reglementet.

1. Plankomiteen ønsker større involvering i fase 1, idéfasen, for å kunne komme
med innspill i tidlig fase.

2. Plankomiteen ser det som viktig at den er involvert i gjennomføringsfasen, og
særlig at man holdes informert om fremdrift og økonomi i prosjektene.

3. Plankomiteen ønsker også å ta større ansvar for større vedlikeholdsprosjekter.

4. Foreslått beløpsgrense økt til kr 2 500 000 finner Plankomiteen fornuftig.

Votering:
Innspillet til reglementet ble enstemmig vedtatt.

Plankomitéens vedtak 10.04.2014:
1. Plankomiteen ønsker større involvering i fase 1, idéfasen, for å kunne komme

med innspill i tidlig fase.

2. Plankomiteen ser det som viktig at den er involvert i gjennomføringsfasen, og
særlig at man holdes informert om fremdrift og økonomi i prosjektene.

3. Plankomiteen ønsker også å ta større ansvar for større vedlikeholdsprosjekter
Foreslått beløpsgrense økt til kr 2 500 000 finner Plankomiteen fornuftig

[Lagre]

Eventuelt

Klikk her for å skrive inn tekst.
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