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NOTAT 24.11.2022 
Handlingsprogram 2023-26: Arealeffektive bygg og alternativer til 

modulskolen 

 

Ved behandling av handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 i 

formannskapet den 16.11.2022 (sak 96/22), ble det etterspurt alternativer til fortsatt bruk av 

modulskolen etter at skolen flytter til nye Åsgård skole høsten 2023.  

1 Anbefalt alternativ - fordeler og ulemper  
Kommunedirektøren har sett på mange ulike alternativer og kommet frem til en anbefaling 

som bl.a. innebærer å søke dispensasjon for videre bruk av modulskolen ved Ås stadion. 

Vurderingen er gjort ut fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Se tabell 1.    

Kommunedirektøren understreker kompleksiteten i dette arbeidet, og at det er meget 

krevende å finne løsninger som ikke får negative konsekvenser for noen. Grunnlaget for 

arbeidet, og som også er bestillingen fra kommunestyret (14.12.2021, sak 92/21), er at 

kommunen skal bruke bygningsarealene mer arealeffektivt enn i dag. Samtidig skal det tas 

hensyn til mange ansatte og tjenester samt at tjenesteleveranser skal opprettholdes.   

I forslag til handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 har 

kommunedirektøren foreslått å avvikle de leide arealene i Ås sentrum fra og med 2024. 

Kommunen leier arealer i Moerveien 10, Moerveien 12 og Rådhusplassen 29, på til sammen 

5 218 kvadratmeter. Moerveien 10 og 12 er mulig å forlenge ut 2023, men sannsynligvis ikke 

lengre, da eiendommene skal utvikles til sentrumsformål. I Rådhusplassen 29 er det mulighet 

for å utløse siste opsjon i kontrakt, og leie arealene ut 2024. Avvikling av disse kontraktene 

fra og med 2024 gir en økonomisk innsparing på 32,8 mill kr i økonomiplanperioden, se 

tabell 4 i sluttrapport for arealeffektive bygg. I disse lokalene er det om lag 150 ansatte som 

betjener følgende tjenesteområder: barnevern, samtaletjenesten, helsestasjon, HR, økonomi 

og digitalisering, PPS. I tillegg kommer brukere av disse tjenestene.  

Alle disse tjenestene er nå ut fra en grundig vurdering1 foreslått lokalisert nye steder. 

Lokaliseringen er i stor grad midlertidig (Åsgård skole, Moer helsehus, Skoleveien 3, 

modulskolen). Årsaken til at det er behov for midlertidige løsninger er delvis for å utnytte en 

midlertidig overkapasitet i eksisterende bygningsmasse, og delvis fordi det trengs tid til å 

omrokere tjenester som benytter andre aktuelle bygg i dag, samt ombygginger og 

tilpasninger.  

Kommunen har ikke lokaler som dekker dagens behov til læringssenteret og barnevernet. De 

arealene som har blitt vurdert krever større ombygginger/oppgraderinger, samt rokade av 

tjenestene som er i byggene i dag og tilpasninger til disse i nye bygg. Dette vil ta tid å 

gjennomføre og vurderes til å være lite hensiktsmessig. Å samlokalisere læringssenter, 

barnevern og rus/psykiatri (samtaletjeneste) med skole anses ikke som riktig i et 

sikkerhetsperspektiv.  

Læringssenteret er et samarbeid mellom Ås, Vestby og Frogn. En normalsituasjon for 

læringssenteret er ca 200 elever/semester. Det er ca 350 elever som bruker læringssenteret 

pr. semester i dag. Det er forventet at elevtallet kan komme til å øke til over 500 elever fra 

 
1 Metode: Antall ansatte, antall m2 tilgjengelig, antall m2 det er behov for, byggenes egnethet, pris ved 
ombygging, flytting.  
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neste år alt avhengig av verdenssituasjonen. Dette er et tilbud til mennesker i en særlig 

sårbar situasjon, og det er viktige med stabilitet og forutsigbarhet. Modulskolen er stor nok til 

å romme dagens behov og en eventuell økning. Lokalene er enkle å tilpasse og å gjøre om 

til annen bruk om behovet til læringssenteret blir mindre. 

Modulbygget kan også brukes til andre tjenester i perioder når de må flytte for å pusse opp 

og tilpasse bygg som andre tjenester skal inn i.  

En fortsatt bruk av modulskolen gir kommunedirektøren tid til å finne langsiktige og varige 

løsninger. I dette arbeidet er det viktig å ha bygg som gir en fleksibilitet og en 

reservekapasitet.  

Ulempen med videre bruk av modulskolen er at idretten ikke får bruke arealet til 

idrettsformål. Det har vært gitt dispensasjon til annet formål her fra 2017. Idretten er tydelig 

på at de trenger disse arealene til fotball og kasteøvelser og at dette var lovet da det ble gitt 

dispensasjon. Om idrettens behov skal dekkes, kan alternative erstatningsarealer for idrett bli 

vurdert som et kompenserende tiltak. 

Tabell 1: Økonomisk, miljømessig og sosial vurdering av å beholde modulskolen 

Beholde 
modulskolen 

Fordeler Ulemper 

Økonomisk:  
 

Gir mulighet for å avvikle tre leieavtaler 
og unngå å inngå nye leieavtaler.  

- Midlertidige løsninger.  

- Kommunen stimulerer ikke 
næringsdrivende i sentrum ved å ikke 
leie arealer. 

Miljømessig:  Redusert klimagassutslipp ved å bruke 
en bygning så lenge som mulig framfor å 
rive. 

Midlertidige løsninger. 

Sosialt:  - Har plass til tjenester som trenger 
plassen og som av sikkerhetsmessige 
årsaker ikke kan ligge på Åsgård skole.  

- Kommunen er vertskommune for 
læringssenteret som er et tilbud til bl.a. 
flyktninger. Modulskolen har kapasitet til 
å huse denne tjenesten i tillegg til 
barnevernet.   

- Gir en fleksibilitet for en rekke 
kommunale tjenester og ansatte i 
arbeidet med å finne langsiktig 
løsninger for hvor ulike tjenester skal 
være i framtiden.  

Ås IL får ikke tilbakeført arealer til fotball 
og kasteøvelser. Det har vært dispensert 
fra reguleringsformålet siden 2017. 
 
 
 
 

 

2 Andre alternativer - fordeler og ulemper  

2.1 Avvikle modulskolen 
Kommunedirektøren har vurdert avvikling modulskolen ut fra et økonomisk, miljømessig og 

sosialt perspektiv. Se tabell 2.    

Tabell 2: Økonomisk, miljømessig og sosial vurdering av å avvikle modulskolen 

Avvikle 
modulskolen 

Fordeler Ulemper 

Økonomisk:  
 

- Innsparing av FDV-kostnader. 

- Kommunen stimulerer næringsdrivende 
i sentrum ved å leie arealer. 

- Økte kostnader/redusert innsparing pga 
nye leieavtaler og evt. ombygging av 
egne bygg.  

- Modulskolen: restleie for og nedrigg. 

Miljømessig:  - Benytter ledige arealer for leie i 
sentrum.  

- Finner muligens løsninger i egne bygg.  

- Økt klimagassutslipp ved å rive en 
bygning framfor å bruke den så lenge 
som mulig.  
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Avvikle 
modulskolen 

Fordeler Ulemper 

Sosialt:  - Ås IL får tilbake grusbanen til 
kasteøvelser og fotball etter at det ble 
dispensert fra formålet i 2017. 

- Det må leies lokaler til tjenester som det 
er plass til i modulskolen og som av 
sikkerhetsmessige årsaker ikke kan 
ligge på Åsgård skole.  

- Mister en fleksibilitet i lokalisering av 
tjenester fram til lokalisering er fastsatt.  

 

 

2.2 Avvikle leieavtaler – og nye leieavtaler 
Det anbefales i alle tilfeller å avvikle leiekontraktene i Moerveien 10, 12 og Rådhusplassen 

29 fra og med 2024. Moerveien 10 og 12 er planlagt revet og lokalene i Rådhusplassen 29 er 

ikke arealeffektive, de er nedslitt og til dels uegnet for de virksomhetene som holder til der. 

Dersom modulskolen ikke beholdes, vil et alternativ være å leie lokaler for de tjenestene som 

er foreslått lokalisert der (læringssenteret, barnevernet og samtaletjeneste). Det vil si ca 

3 800 kvm til en pris av 2500-2900 kr/kvm. Det gir en merkostnad ift anbefalt løsning på 34,8 

mill kr.  

Tabell 3 Avvikling av modulskolen i 2023 

Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm  

2023 2024 2025 2026 
Sum 
øk.plan 

Avvikle leieavtale Modulskolen -4 000  -1 967  -5 900  -3 903  0  -11 770  

Restleie og nedrigg 
Modulskolen 2023 

  15 000  
  

    15 000  

Besparelse FDV modulskolen   -667  -2 100  -2 100  -2 100  -6 967  

Leie for læringssenter, 
barnevern og samtaletjeneste 

3 800  5 510  11 020  11 020  11 020  38 570  

Sum -200  17 877  3 020  5 017  8 920  34 834  

 

Tabell 4 Avvikling av modulskolen i 2025 

Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm 

2023 2024 2025 2026 
Sum 
øk.plan 

Tilpasninger modulskolen i 
2023 + nedrigg 2025 

-4 000  1 500  
  

4 500    6 000  

Besparelse FDV modulskolen       -900  -2 100  -3 000  

Leie/ombygging egne bygg 
læringssenter, barnevern og 
samtaletjeneste 

3 800    
  

5 510  11 020  16 530  

Sum -200  1 500  0  9 110  8 920  19 530  

 

2.3 Lokalisering på Kroer skole eller Brønnerud skole  
Ved en nedleggelse av Kroer skole, kan læringssenteret eventuelt tenkes lokalisert der, men 

i henhold til samarbeidsavtalen skal lokalene til læringssenteret ha nær beliggenhet til 

offentlig kommunikasjon fra Frogn og Vestby. For å dekke opp for dette krever en 

lokalisering på Kroer skole tilrettelegging av fleksibel transport til og fra Kroer skole. Elevene 

har barn i barnehage og på skole, de har deltidsjobber og har avtaler med NAV mv. som ofte 

må skje i ordinær arbeidstid/skoletid. I tillegg har læringssenteret et nært samarbeid med 

bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og Ås VGS som kan bli krevende å få til fra Kroer skole.  
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Ved en nedleggelse av Brønnerud skole kan denne vurderes brukt til læringssenter.  

Bussavgang til og fra Ås stasjon med stoppested ved Brønnerud skole anses som god nok i 

henhold til samarbeidsavtalen. I så fall vil man kunne legge ned modulskolen i 2023 og ikke 

leie inn alternative arealer, og budsjettkonsekvensen blir:  

Tabell 5 Avvikle leieavtale modulskolen 2023 uten ekstra innleie 

Tiltak driftsbudsjett 
Brutto 
kvm 2023 2024 2025 2026 

Sum 
øk.plan 

Avvikle leieavtale Modulskolen -4 000  -1 967  -5 900  -3 903  0  -11 770  

Restleie og nedrigg Modulskolen   15 000        15 000  

Besparelse FDV modulskolen   -667  -2 100  -2 100  -2 100  -6 967  

Sum -4 000  12 367  -8 000  -6 003  -2 100  -3 736  

 

Annen bruk av Brønnerud og Kroer skole vil kreve noen oppgraderinger og 

tilpasninger/ombygginger.  

Plassering av læringssenter og barnevern på Brønnerud forutsetter også godkjenning fra 

NMBU, da festeavtalen er gitt under forutsetning av skoledrift kun for dagens Brønnerud 

skole. Dette medfører at kommunen ikke kan forutsette «fri bruk» av bygningsmassen og 

eiendommen gnr 42 bnr 8 dersom Brønnerud skole legges ned. Hvorvidt NMBU vil være 

villige til å endre festekontrakten slik at annen bruk tillates, eller hvorvidt de vil overta 

bygningsmassen i stedet for at kommunen rydder tomten må avklares for å kunne vurdere 

konsekvensene av en nedleggelse av Brønnerud.  

2.4 Åsgård skole 
Kommunedirektøren anbefaler ikke etablering av læringssenter, barnevern og 

samtaletjenester i Åsgård skole fordi:  

• Det er ikke stort nok: Læringssenteret disponerer i dag 1 500 kvadratmeter og det er for 

liten plass til dagens elevtall. Ledig kapasitet på Åsgård skole er 1 260 kvadratmeter. 

Læringssenteret har behov for ca 2 800 kvadratmeter. Dersom læringssenteret plasseres 

på Åsgård skole, må de likevel leies inn lokaler i tillegg. Det blir en ulempe for 

læringssenteret å måtte drive undervisning fra flere bygg.  

• Sikkerhet: Å bruke skolen til andre tjenester enn skole krever tilpasninger som skiller 

kontorfunksjoner (uten politiattest) tydelig fra skoledriften. Læringssenteret har voksne 

elever som kommer fra krig, og det vurderes som vanskeligere å få en tilfredsstillende 

sikker løsning for læringssenteret i Åsgård skole enn for kontorfunksjoner.  

Anbefalt bruk av Åsgård skole dersom ikke barnehage blir etablert der, er kontorfunksjoner 

eller elever fra Brønnerud skole.  

2.5 Andre muligheter 
Rådhuset 

Å bruke rådhuset til andre tjenester enn administrative tjenester anser kommunedirektøren 

som ikke relevant.  

NMBU  

«Akropolis» blir tatt i bruk av NMBU ved nyttår. NMBU leier i tillegg 1000 kvm i og har ikke 

ledig kapasitet for utleie.  

Bankveien 1 og 3  

Disse byggene har vært vurdert som et alternativ for læringssenteret. Dette forutsetter at 
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kulturskolen flytter til nye Åsgård skole. Det krever en større investering (tilpasning og 

oppgradering) i Bankveien 1 og 3 i størrelsesorden 20 mill kr. Denne løsningen forutsetter at 

det finnes nye lokaler til kulturskolen. 

Skoleveien 3 

Bygget har vært vurdert som et alternativ for barnevern. Dette forutsetter at tjenestene og 

ansatte som holder til i bygget i dag flytter til nye Åsgård/rådhuset/Bjørnebekk, og at 

Skoleveien 3 bygges om og oppgraderes i størrelsesorden 10 mill kr. Å etablere dette som 

en permanent løsning lar seg vanskelig gjøre fordi Skoleveien 3 er vedtatt revet i gjeldende 

reguleringsplan for å gi tilstrekkelig uterom til skolen. Det er også et sikkerhetsmessig aspekt 

ved å lokalisere barnevernet i så pass nærhet til skolen, men det kan avhjelpes med endret 

inngangsparti og avgrensing til skolegården.   

Flytte modulskolen 

Etablering av modulskolen kostet 30 mill kr eks. mva i 2017. Kostnaden i dag for flytting og 

etablering et nytt sted, vil være minst den samme og anbefales ikke.  

3 Konklusjon 
Dersom NMBU er villig til å endre festeavtalen slik at Brønnerud skole kan brukes til andre 

formål, vil dette alternativet kunne gi permanente løsninger og er en bedre løsning i et 

bærekraftperspektiv enn å videreføre bruken av modulskolen. Økonomisk vil denne 

løsningen gi en ytterligere innsparing på 3,7 mill kr i økonomiplanperioden, i forhold til 

kommunedirektørens budsjettforslag.  

Dersom Brønnerud skole ønskes videreført som skole, anbefales det å vurdere 

kompenserende tiltak for idretten, fremfor å avvikle modulskolen. En lokalisering av 

læringssenter, barnevern og samtaletjeneste i tilknytning til skole anbefales ikke av 

sikkerhetshensyn. Det vil i så fall kreve tilpasninger som ikke kan blir ferdig i 2023, og en 

mellomperiode med innleie må i så fall påregnes.  

Om modulskolen ikke videreføres, må det innarbeides budsjett for innleie på 4-5 mill kr fra 

2023 (halvårsvirkning), og 11 mill pr år fra 2024 (helårsvirkning), samt nedrigg og restleie for 

modulskolen på 15 mill kr i 2023. Det spares på leie og FDV av modulskolen, men 

totalkostnaden er en merkostnad på 34,8 mill kr sett i forhold til kommunedirektørens 

budsjettforslag.  


