
Ås kommune
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MØTEPROTOKOLL

Plankomitéen

Møtetid: 15.05.2014 kl. 18:30 –21:30
Sted: Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3,

2 et.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

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

Forfall:
Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Eiendomssjef Roy Sypriansen og Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad

Andre deltakere:
Astrid Reikvam Arkitektformidling – sak Solberg skole
Erik Eskild EH Consult - sak Rustad skole
Pavel Fomenko PLUS arkitektur – sak Rustad skole

Møtesekretær: Eiendomssjef Roy Sypriansen

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 19.05.2014

Olav Skage Bjørn Leivestad
Leder Nestleder
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Saksliste

Side

Orientering

2/14 Orientering om Solberg skole 4

3/14 Bjørnebekk asylmottak - orientering om bygningstilstand 4

4/14 Rustad skole - videre utviklingsprosess (mulighetsstudie) 4

5/14 Åshallen - vedlikehold 2014 4

Saker til behandling –omgjort til orienteringssak i møte 15.05.

5/14 Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole 6

Eventuelt
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Orientering

2/14 Orientering om Solberg skole

Astrid Reikvam orienterte om prosessen knyttet til en plan og
designkonkurranse for Solberg skole.

Prekvalifisering for plan og designkonkurransen, sendes ut fredag 16. mai.
Det legges opp til at plankomiteen vedtar konkurranseprogrammet på sitt
møte 12. juni.

Det opprettes en jury bestående av seks medlemmer, som vurderer de
innkomne bidragene. Resultatet av juryens behandling kan sannsynligvis
foreligge en gang på høsten 2014, muligens i løpet avoktober.

Vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 12/14 pkt. 3 og 4.

Plankomiteen ber om en presisering av kommunestyrets vedtak i sak
12/14 pkt. 3 og 4, om det skal planlegges med gymnastikksal eller
flerbrukshall. Plankomiteen anser det problematisk å utvide gymnastikksal
til flerbrukshall på et seinere tidspunkt.

3/14 Bjørnebekk asylmottak -orientering om bygningstilstand

Det ble gitt en kort orientering om de betydelige vedlikeholds-
utfordringene som gjelder Bjørnebekk Asylmottak.

Plankomiteen påpeker at det er viktig at det bevilges nok ressurser slik at
bygningsmassen til enhver tid blir i driftsforsvarlig stand.

Saken legges frem for HTM

4/14 Rustad skole -videre utviklingsprosess (mulighetsstudie)

Pavel Fomenko og Erik Eskild presenterte tre alternative mulighetsstudier.

De tre alternativene ble nærmere drøftet.

Behovsanalysen viser at behovet er stort i dette området, og at det
fremtidige behovet sannsynligvis best løses ved en tre parallell skole.

Plankomiteen drøftet de tre alternativene.

Det er viktig å se på helheten i denne prosessen, for å få best effekt av
investeringskronene.

Plankomiteen tok orienteringen til etterretning.
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5/14 Åshallen - vedlikehold 2014

Det ble gitt en kort orientering om de betydelige vedlikeholds-
utfordringene som gjelder Åshallen.

Det skal gjennomføres en tilstandsanalyse og utarbeides mulighetsstudie i
løpet av høsten 2014. Det tas i den forbindelse sikte på et nært samarbeid
med Fylkeskommunen.

Plankomiteen påpeker at det er viktig at det bevilges nok ressurser slik at
bygningsmassen til enhver tid blir i driftsforsvarlig stand.

Når tilstandsanalysen og mulighetsstudie foreligger, legges saken frem for
HTM.
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Saker til behandling

PK-5/14
Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole - orientering

Dette ble omgjort til en orienteringssak og ikke en beslutningssak.

Plankomitéens behandling 15.05.2014:

Det ble gitt en kort orientering om de betydelige vedlikeholds-
utfordringene som gjelder Kroer skole.

Plankomiteen påpeker at det er viktig at det bevilges nok ressurser slik at
bygningsmassen til enhver tid blir i driftsforsvarlig stand.

Saken legges frem for HTM.

Eventuelt

Legges inn et nytt møte i møteplanen til plankomiteen 26. juni kl. 18.30
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