
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00206 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Plankomitéen 
 
Møtetid: 27.11.2014 kl. 18:30 – 20:30  
Sted: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3  
 
 
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: 
Eiendomssjef Roy Sypriansen 
 
Møtesekretær: 
Marianne Hoff 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 01.12.2014 
 
 
 
___________________    ________________________ 
Leder Olav Skage     Bjørn Leivestad 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

8/14 Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 3 

9/14 Kort orientering om moduler/paviljonger Åsgård skole 3 

Saker til behandling 

8/14 Møteplan 2015 - Plankomiteen 4 

9/14 Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 4 

Eventuelt 
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Orientering 

8/14 Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 
 
Under møtet ble saken omgjort til en behandlingssak, se saker til 
behandling  - sak 9/14 
 

9/14 Kort orientering om moduler/paviljonger Åsgård skole 
 
Skriv inn eventuell behandling i saken 
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Saker til behandling 

PK-8/14 
Møteplan 2015 - Plankomiteen 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for Plankomiteen vedtas i henhold til vedlegg 1. Møtene legges til 
torsdager og starter kl 1830. 
 
Plankomitéens behandling 27.11.2014: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Plankomitéens vedtak 27.11.2014: 
Møteplan 2015 for Plankomiteen vedtas i henhold til vedlegg 1. Møtene legges til 
torsdager og starter kl 1830. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

PK-9/14 
Tentativ fremdriftsplan for skoleprosjekter 
 
Saken ble omgjort fra orienteringssak til behandlingssak under møtet 27.11.14 
 
Plankomitéens behandling 27.11.2014: 

1. Plankomiteen har behandlet skisse til fremdriftsplan for skoleprosjekter, og har 
med så kort behandlingsfrist ikke funnet å kunne fullføre tidsplanen. 
Plankomiteen vil i møte i februar 2015 behandle saken på nytt.  

 
2. Forutsetning for å gjennomføre så mange prosjekter parallelt, er at 

eiendomsavdelingen bemannes med følgende kapasitet: 
o Innkjøper (jurist offentlig innkjøp) 
o Prosjektcontroller 
o Prosjekterings-/byggeledelse 

 
Rammeavtale med prosjekterings-/byggeledelsesressurser forventes ferdig 
forhandlet i februar/mars 2015. 

 
3. Oppstart av utviklingsarbeidet for Åsgård og Sjøskogen skole krever at det 

avsettes kr 8 millioner for hver av prosjektene i budsjettet for 2015.  
 
 
 
Votering: 



Plankomitéen 27.11.2014 Side 5 av 5 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Plankomitéens vedtak 27.11.2014: 
 

1. Plankomiteen har behandlet skisse til fremdriftsplan for skoleprosjekter, og har 
med så kort behandlingsfrist ikke funnet å kunne fullføre tidsplanen. 
Plankomiteen vil i møte i februar 2015 behandle saken på nytt.  

 
2. Forutsetning for å gjennomføre så mange prosjekter parallelt, er at 

eiendomsavdelingen bemannes med følgende kapasitet: 
o Innkjøper (jurist offentlig innkjøp) 
o Prosjektcontroller 
o Prosjekterings-/byggeledelse 

 
Rammeavtale med prosjekterings-/byggeledelsesressurser forventes ferdig 
forhandlet i februar/mars 2015. 

 
3. Oppstart av utviklingsarbeidet for Åsgård og Sjøskogen skole krever at det 

avsettes kr 8 millioner for hver av prosjektene i budsjettet for 2015.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

Eventuelt 
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