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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Ås kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 15.12.2015 forvaltningsrevisjon 2016, herunder 

prosjektet Skoleutbygging. Problemstillingene ble vedtatt endelig i møte 9.2.2016 (sak 5/16).  

1.2 Sammendrag 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt Ås kommunes skoleutbygging, herunder 

grunnskolekapasitet, HMS i byggeperioden, fysiske rammer for undervisningen og fysiske 

rammer for lærernes trivsel. I tillegg ser vi på elevenes trivsel og skoleresultater.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

 

1.3.1 Grunnskolekapasitet 

Ås kommune har en hensiktsmessig skolestruktur, og skolebyggene har høy kapasitetsutnyt-

telse. Kommunen skal bygge tre nye skoler for til sammen 1 milliard kr de neste fire årene. 

Kommunestyret har vedtatt byggestart ved Solberg skole i 2016, Rustad skole i 2017 og 

Åsgård skole i 2019. Bygging av de nye skolene ligger om lag tre år på etterskudd utfra når 

kapasitet sprenges av elevtall.  

 

Store skoleinvesteringer som former lokalsamfunnet, trenger grundig utredning og demokra-

tisk behandling. Noen ansatte gir imidlertid uttrykk for frustrasjon over politisk detaljoriente-

ring og at det tar lang tid å fatte vedtak. Kommunen har nedsatt en reglementsgruppe som vil 

gjennomgå organisering og rolledeling mellom politisk og administrativt nivå. 

 

1.3.2 HMS i byggeperioden 

Fremlagte dokumenter fra kommunen og eksterne konsulenter vitner om grundig forberedelse 

og gjennomføring av byggeprosjekter. Brukerne som revisor har telefonintervjuet, bekrefter at 

elevers og læreres sikkerhet ivaretas i byggeperioder.  

 

1.3.3 Fysiske rammer for undervisning 

Ås kommunes grunnskolesektor står foran store fremskritt med tre nye, moderne skoler som 

kommer på plass innen 2021. Et svakt punkt ved noen av de nye skolene blir lite uteareal per 

elev, som følge av mangel på tomteareal. Også de seks bestående skolebyggene gir godt 

grunnlag for opplæring i tråd med opplæringsloven. Kommunen har tjenlige grunnskoler.  
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Forsinkelsen i skoleutbyggingen er en belastning for brukerne, men kommunen tar i bruk pro-

visoriske skolelokaler i en overgangsperiode (ved Rustad og Åsgård). Opplegget synes 

forsvarlig.  

 

Ås kommune har et omfattende system for brukermedvirkning i prosjekteringen av nye skole-

bygg. En stilling som rådgiver barnehage-/skoleutbygging ble opprettet i 2014, for å styrke 

brukerperspektivet i de mange skolebyggeprosjektene. Brukerne gir positive tilbakemeldinger 

om nye skolebyggs utforming, men utearealets størrelse er en utfordring. Når Åsgård skole 

kommer i forprosjektfase, vil bred brukermedvirkning igangsettes også her.  

 

1.3.4 Fysiske rammer for lærernes trivsel 

Ås kommunes omfattende brukermedvirkning i skolebyggeprosjekter har også til hensikt å 

tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet for høy trivsel blant lærerne og god rekruttering. Revi-

sor har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra ansatte om nye skolebyggs utforming. Om 

fem år har Ås kommune tre nye, moderne barneskoler, noe som vil gjøre det attraktivt å 

arbeide som lærer i kommunen. Også skolene som består, har et godt fysisk arbeidsmiljø.  

 

1.3.5 Elevenes trivsel og skoleresultater 

Årlige elevundersøkelser og Ungdata-undersøkelser viser at Ås-elevenes trivsel har økt de 

senere år og er på nivå med landsgjennomsnittet. Enkelte trinn på noen skoler har utford-

ringer. Ansatte og foreldrerepresentanter som revisor har intervjuet, bekrefter at Ås-elevene 

trives i det store og hele.  

 

Ås-elevene skårer i nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning på 5. og 8. trinn) på nivå med 

landsgjennomsnittet, men litt under fylkesgjennomsnittet. Eksamenskarakterer på ungdoms-

trinnet viser samme bilde. Karakterene på avgangsvitnemål fra ungdomsskole viser at Ås-

elevene, i alle fag samlet sett, skårer på nivå med fylket og landet. Ansatte og foreldrerepre-

sentanter som revisor har intervjuet, bekrefter at skolene har fokus på faglige resultater.   

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingspro-

grammet.    

b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), 

fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.  

c. Revidering av Ås kommunes reglementer, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom 

hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre 

med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.   

d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av 

byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen. 

e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.  

f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avde-

linger – bør benyttes konsekvent.   

g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.  

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål med prosjektet: "Hvordan etterlever Ås-skolen 

kravene i opplæringsloven om 'tenlege grunnskolar'?" 

 

Kontrollutvalget vedtok (møte 9.2.2016) følgende problemstillinger:  

1. "Bygges skolene ut i takt med elevtilgangen, og gir skolestruktur/bygningsmasse høy 

kapasitetsutnyttelse? 

2. Er elever og læreres sikkerhet ivaretatt i byggeperioder? 

3. Hvordan gir skolebygninger og utstyr grunnlag for en opplæring i tråd med opplærings-

loven? 

4. Påvirkes lærernes trivsel og rekruttering av de fysiske rammene for opplæringen?  

5. Trives elevene, og hvordan er elevprestasjonene?" 

2.2 Revisors presisering 

Prosjektets formål refererer til et uttrykk i opplæringslovens § 9-5 Skoleanlegga: "Kommunen 

skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 

450 elevar." Paragrafen utdypes i kapittel 5.1 nedenfor. 

 

Revisor presiserer følgende til de fem problemstillingene: 

1. Grunnkolekapasitet: Ås kommunes befolkningsprognose legges til grunn.    

2. HMS i byggeperioder: Siste skoleutbygging i Ås – Nordbytun ungdomsskole – sto ferdig i 

2010. Revisor vil primært se på planlagte HMS-tiltak i kommende skoleutbygging.  

3. Fysiske rammer for undervisning: Ved siden av skolebygninger og utstyr antar revisor at 

uteområde er relevant for problemstillingen.
1
 Brukermedvirkning i skolebyggeprosjekter 

drøftes under denne problemstillingen, selv om det også berører problemstilling nr. 4.  

4. Fysiske rammer for lærernes trivsel: Ås kommune gjennomfører medarbeiderunder-

søkelse (KS' 10-Faktor) av alle ansatte hvert år. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennom-

ført i april 2016. Undersøkelsen sier lite om lærernes tilfredshet med skolebygg. Kommu-

nens medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomgått; revisor har gjennomført en egen 

brukerundersøkelse. 

5. Elevenes trivsel og skoleresultater: Denne problemstillingen er ikke knyttet til skoleutbyg-

ging. 

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ås har 18 992 innbyggere (1.1.2016). Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonsprosjektet er Ås' 

høye befolkningsvekst: 2,3 % i 2013, 3,0 % i 2014 (3. plass i kommune-Norge) og 2,6 % i 

2015 (landsgjennomsnitt 0,9 %).  

 

                                                           
1
 Skillet mellom bygg og bygning i norsk språk er uklart. Bokmålsordboka gir to ordforklaringer på bygg: "1 

bygning under oppføring, eller som nettopp er ferdigbygd, f.eks. boligbygg, råbygg, nybygg; 2 større bygning, 

f.eks. industribygg, lagerbygg, regjeringsbygg". Denne rapport holder seg til betydning nr. 2, som samsvarer 

med Ås kommunes eiendomssjefs terminologi: en stor, sammensatt bygning = bygg.  
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Ås kommune hadde driftsinntekter på nesten 1,3 mrd. kr i årsregnskap 2015. Investeringer i 

anleggsmidler utgjorde 132 mill. kr. Kommunens personell utfører til sammen ca. 1060 års-

verk. Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjon og tre etater med tilsammen 

37 resultatenheter:  

 

 

 
 
Kilde: as.kommune.no 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-

nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

 

Oppvekst- og kulturetaten ledes av etatsjef oppvekst og kultur Ellen Benestad. Etaten omfatter 

20 resultatenheter, herunder ni grunnskoler: 

 Syv barneskoler: Brønnerud, Kroer, Nordby, Rustad, Sjøskogen, Solberg og Åsgård 

skoler. 

 To ungdomsskoler: Nordbytun og Ås ungdomsskoler.  

 

De kommunale grunnskolene har tilsammen 2 322 elever (2015/16). Ås kommune har i 

tillegg ni elever på Follo barne- og ungdomsskole, som er en interkommunal skole med Ski 

som vertskommune. Steinerskolen i Ås (privat) har 85 elever (1.–10. trinn).  

 

De ni kommunale grunnskolene har et undervisningspersonale på til sammen 172 årsverk 

(154 lærerårsverk og 18 assistentårsverk). Oppvekst- og kulturetaten rapporterer til hoved-

utvalg for oppvekst og kultur.  
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Teknikk- og miljøetaten ledes av etatsjef teknikk og miljø Nils Erik Pedersen og omfatter fire 

resultatenheter. Resultatenhet eiendom ledes av eiendomssjef (enhetsleder eiendom) Roy 

Sypriansen.
2
 Resultatenhet eiendom omfatter 74 årsverk fordelt på avdelingene renhold, drift, 

vedlikehold og bolig. Også avdeling prosjekt har til nå ligget under resultatenhet eiendom. En 

omorganisering (vedtatt 6.4.2016) flytter prosjekt til en stabsfunksjon under etatsjef teknikk 

og miljø (som vist i organisasjonskartet på forrige side). Tre prosjektlederstillinger er oppret-

tet; etatsjef teknikk og miljø er i gang med å rekruttere personer. Organisasjonsendringen, 

som iverksettes 1.8.2016, innebærer at utvikling (U) legges til stabsfunksjon prosjekt. Resul-

tatenhet eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av Ås kommunes 133 

000 m
2
 eiendomsmasse (inkludert 6000 m

2
 leide lokaler), herunder 50 000 m

2
 skoler.  

 

Plan og utvikling er en enhet i rådmannens stab som ledes av plan- og utviklingssjef Ellen 

Grepperud. Plan og utvikling, som har seks årsverk, har ansvar for kommuneplan og regule-

ringsplaner, samt strategisk planlegging innen næringsutvikling og miljø. 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. 

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-

sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-

sjon IKS følger denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  
 

                                                           
2
 Resultatenhet eiendom omtales av en del ansatte som "eiendomsavdelingen". Også underliggende nivå kalles 

avdeling, f.eks. driftsavdeling.    
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2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Revisjonskriteriene utledes av lovverk og styringsdokumenter for skole: 

 Opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa), 1998.  

 Utdanningsdirektoratet: Utdanningsspeilet 2015, udir.no.  

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus: www.fylkesmannen.no/Barnehage-og-opplaring. 

 Ås kommunes styringsdokumenter. 

 

Problemstillingene nr. 1, 4 og 5 er beskrivende. Absolutte revisjonskriterier (av typen "etter-

leve § 5") er her uaktuelt. Revisor har formulert noen bør-kriterier som en rettesnor for gjen-

nomgangen.  

 

Kontrollperioden i forvaltningsrevisjonen er 2013–2016. Revisor har valgt å se nærmere på 

Solberg og Rustad skoler, som først skal nybygges. Det er seks år siden siste skoleutbygging 

(Nordbytun ungdomsskole). Solbergtunet barnehage ble utbygget for et par år siden og har 

likhetstrekk med skolebyggeprosjekter. Revisor har derfor valgt å benytte også Solbergtunet 

barnehage som et case.    

 

Metoden i prosjektet har vært:  

 Intervju:  

o Møter med fire kommunale ledere og to rådgivere (se fremdriftsplan neste side).  

o Telefonintervju med 12 brukere av Solberg skole, Rustad skole og Solbergtunet barne-

hage – rektorer/styrer, verneombud, tillitsvalgte og ledere av Foreldrenes arbeidsutvalg 

(FAU) – samt hovedverneombud. De ti ansatte og tre FAU-lederne har foretatt sitat-

sjekk og godkjent gjengivelse med navn i en åpen revisjonsrapport til kontrollutvalg og 

kommunestyre.   

o Telefon- og epostdialog med ytterligere tre enhetsledere, to ansatte og en FAU-leder, 

samt to politikere, en rådsleder og to statlige etater. 

 Dokumentanalyse: Ås kommunes Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommune-

planens arealdel og Handlingsprogram med økonomiplan 2016–2019, samt 17 doku-

menter som etatsjef oppvekst og kultur overleverte revisor på oppstartsmøtet.  

 Statistisk analyse: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015 (tabell D1 

Grunnskole-opplæring), Utdanningsdirektoratets Skoleporten (elevundersøkelse og nasjo-

nale prøver) og Høgskolen i Oslo og Akershus/NOVAs Ungdata-undersøkelse. 

 

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommu-

ner fra 2001. SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Kostra-gruppen er 

liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med.
3
 Kommunesammenlikning gir et 

nyttig fugleperspektiv på kommunen. 

 

Andre forvaltningsrevisjonsrapporter, herunder Follo distriktsrevisjons Bruk av ressurser og 

opplæringslov i skolen (2009) for Enebakk kommune, vil være et bakteppe. 

 

                                                           
3
 Kostra-gruppe 7: "Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible 

inntekter", ofte omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, 

Enebakk, Vestby, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum. 
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Ås kommune har tradisjonelt gjennomført en bred innbyggerundersøkelse hvert 4. år, men det 

er nå mange år siden sist. En ny innbyggerundersøkelse er ikke planlagt med det første; avkla-

ring av kommunesammenslåing avventes. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-

sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens verifi-

sering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Aktivitet:  

15.12.2015: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok forvaltningsrevisjonsprosjekt Skoleutbygging.   

9.2.2016: Prosjektplan forelagt kontrollutvalget, som justerte problemstillingene.   

11.2.2016: Oppstartsbrev sendt til rådmann Trine Christensen. 

1.3.2016:  

 

 

 

10.3.2016: 

Oppstartsmøte avholdt med etatsjef oppvekst og kultur Ellen Benestad, rådman-

nens kontaktperson for prosjektet, samt skolefaglig rådgiver Helen Ohnstad i opp-

vekst- og kulturetaten og rådgiver barnehage-/skoleutbygging Svanhild Bergmo i 

teknikk- og miljøetatens resultatenhet eiendom (utlånt til oppvekst-/kulturetaten). 

Telefonintervju med 12 brukere av skole- og barnehagebygg. 

31.3.2016: Møte med eiendomssjef Roy Sypriansen og rådgiver barnehage-/skoleutbygging.  

4.4.2016: Telefonsamtale med leder Rolf Berntsen i kommunalt råd for funksjonshemmede.  

5.4.2016: Telefonintervju med hovedverneombud Anne Mari Borge.  

8.4.2016: Telefonsamtale med plan- og byggekomiteens leder Bjørn Leivestad. 

11.4.2016: Telefonsamtale med organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes.   

12.4.2016: Telefonsamtale med førstekonsulent Vibeke Berggård i politisk sekretariat. 

14.4.2016: Møte med eiendomssjef og rådgiver barnehage-/skoleutbygging. 

18.4.2016: Telefonsamtale med rektor Trine Tønnessen Heir, Nordbytun ungdomsskole. 

21.4.2016: Møte med etatsjef teknikk og miljø Nils Erik Pedersen og plan- og utviklingssjef 

Ellen Grepperud. Telefonsamtale med hovedutvalg for teknikk og miljøs leder 

Live Holck Johannessen.   

25.4.2016: Telefonsamtaler med Åsgård skoles verneombud Geir-Tore Kristiansen, 

lærertillitsvalgt Kirsti Madsen og FAU-leder Cathrin Leinhardt. 

2.5.2016: Møte med etatsjef oppvekst og kultur – verifisering av rapport.  

6.5.2016: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

20.5.2016: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

14.6.2016: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato. Personers navn oppgis første gang, deretter tittel. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til 

revisjonsrapporten ligger i vedlegg.   
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3 GRUNNSKOLEKAPASITET 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Elever bør få plass på nærskole uten for mye bruk av provisoriske skolebygninger, 

samtidig som skolelokaler i liten grad bør stå ubrukt.  

3.2 Fakta 

3.2.1 Boligprogram – befolkningsprognose – skolebehov 

Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk (2000–2014) og middelvekstprognose (2015–

2030) er utgangspunktet for Ås kommunes befolkningsprognose. Kommunen bearbeider 

SSBs prognosetall med beregningsverktøyet KOMPAS (KOMmunenes Plan- og Analyse-

System), der to parametre settes skjønnsmessig som inndata i prognosen: fremtidig boligtil-

gang i skolekretsene og nettoflytting over kommunegrensen. Handlingsprogram med øko-

nomiplan 2016–2019 påpeker (side 8): "Prognosen fra Kompas anslår at det vil bli 22 746 

innbyggere i 2019, mens SSBs middelvekstprognose viser 20 032 innbyggere."  

 

Boligprogrammet fastsettes i Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens 

arealdel, som Ås kommunestyre vedtok 3.2.2016. Boligprogrammet 2016–2030 (side 23) 

omfatter en "boligreserve" på 4971 boliger på 39 boligfelt.
4
 Boligprogrammet legger til grunn 

at det i Ås skal bygges ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 

2019, og ca. 320 boliger årlig i 2020–2030. "I hht dette boligprogrammet forventes en befolk-

ningsvekst på om lag 7000 nye innbyggere fram mot 2030." Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år. 

 

Plan- og utviklingssjefen understreker at boligprogrammet, som viser hvor mange boliger som 

skal bygges når og hvor og av hvilken type, er usikkert. Realisert boligbygging vil avhenge av 

regulering (21 felt er ferdig regulert, 18 felt er uregulert/under regulering) og private aktørers 

utbyggingsinteresse.  

 

En lokalpolitiker uttaler til revisor at han "har en følelse av at prognosene så langt har stemt 

dårlig". Plan- og utviklingssjefen kommenterer: "Prognoser er alltid forbundet med usikker-

het. Prognosene vi utarbeidet i 2014 for folketall pr 31.12.2015 viste at vi hadde en feilmargin 

på 1,5 % sett opp mot SSBs befolkningsstatistikk. Dette mener vi må være en akseptabel feil-

margin."   

 

Boligprogrammet fordeler boligene på skolekretser. Konsekvensene for skolekapasitet beskri-

ves i kommuneplanens arealdel (side 25). For alle ni grunnskoler gjengis diagrammer som 

viser veksten i antall barn (aldersgruppene 6–12 år og 13–15 år) i skolekretsen til 2030. 

                                                           
4
 Askehaug gård, Liahøy og Rustadporten er beheftet med innsigelse fra regionale myndigheter og ikke tatt med 

i boligprogrammet og befolkningsprognosen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i 2016 avgjøre 

disse tre feltenes skjebne.  

Problemstilling nr. 1: Gir skolestruktur og bygningsmasse høy kapasitetsutnyttelse, og 

bygges skolene ut i takt med elevtilgangen?  
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Skolens kapasitet 2015 er inntegnet (og den 10 % lavere "realistisk kapasitet 2015"), slik at 

man ser hvilket år skolens kapasitet sprenges. Diagrammene kan oppsummeres slik: 

 Sprengt kapasitet per 2017: Solberg, Rustad, Åsgård og Sjøskogen barneskoler. 

 Blir sprengt 2025–2030: Nordby barneskole og Nordbytun og Ås ungdomsskoler. 

 God kapasitet: Brønnerud barneskole og Kroer barneskole. 

 

Handlingsprogram med økonomiplan 2016–2019 sier følgende om behovet for å utvide skole-

kapasitet (side 9): "Kapasiteten utfordres på Solberg, Rustad og Åsgård. På Solberg er det 

forventet en økning i elevtallet på 66 prosent i perioden 2015 til 2019. [...] På Åsgård er 

forventet økning i elevtall på 48 prosent i perioden 2015 til 2019."  

 

Som en følge av at skoleutbyggingen ligger på etterskudd, må noen skoler ha modulbygninger 

i en overgangsperiode. "Ved Solberg skole er man helt på grensen av det akseptable når det 

gjelder ansattes og elevers arbeidsmiljø," uttaler etatsjef oppvekst og kultur.   

 

Rådgivningsfirmaet Norconsult utarbeidet i 2011 rapporten Skolebehovsplan for Ås 

kommune. Ås kommunestyre har bedt om at skolebehovsanalysen oppdateres våren 2016. 

Oppvekst- og kulturetaten har igangsatt arbeidet.  

 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akers-

hus frem mot 2030. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, forklarer: "Sentralt i planen er 

etableringen av seks 'regionbyer' i Akershus, der det vil legges stor vekt på fortetning og 

utbygging i nærheten av kollektivknutepunkter: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og 

Ås. [...] Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått navnet Bybåndet, og 

det er dette området som vil få den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden." 

(Brosjyren Akershus Grønt fylke, side 2.)
5
 Ås defineres som en regionby, men faller utenfor 

området med sterkest urbanisering.  

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, tidligere UMB og NLH) har økt fra 

2429 studenter i 2000 til 5223 studenter i 2015 (i Ås). Norges Veterinærhøgskole er innfusjo-

nert og flytter med sine 485 studenter fra Oslo til Ås i 2019. Ved siden av nærhet til hoved-

staden er NMBU en drivkraft i befolkningsveksten i Ås. "Universitetsbygda" er i ferd med å 

bli by. 

 

3.2.2 Gjennomført skoleutbygging 2000–2015 

Siden år 2000 har Ås kommune utført følgende skoleutbygging og totalrehabilitering:  

 Sjøskogen skole: ferdig utbygd i 2003.  

 Nordbytun ungdomsskole: Klasserom og grupperom ble rehabilitert i 2005. Man satte 

inn skyvedører mellom to og to klasserom, vinduer til gang og til grupperom. Ny 

administrasjonsfløy sto ferdig i 2010 med stor foaje, naturfagrom, auditorium, tre 

møterom, personalrom og arbeidsplasser for lærerne.    

 Ås ungdomsskole: Skolen ble totalrehabilitert med nytt tilbygg og renovering av den 

gamle delen i 2006–2007. Aktivitetsbygg ble rehabilitert i 2010. 

 

Kommunenes investering i grunnskoler har utviklet seg slik: 

                                                           
5
 Plan- og utviklingssjefen i Ås kommune var i sin forrige stilling leder for sekretariatet som utarbeidet den 

regionale planen på oppdrag fra Akershus fylkesting og Oslo bystyre.   
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, D1 Grunnskolesektor. 

 

Diagrammet viser at Ås kommunes investeringer i grunnskoler økte sterkt i 2015, men 

sammenliknbare kommuner (Kostra-gruppe 7) hadde fortsatt høyere investeringsutgifter per 

innbygger. Ås kommune vil trolig gå forbi i løpet av et par år, som følge av et enestående 

høyt skoleutbyggingsprogram.   

 

Skolefaglig rådgiver opplyser at alle elever i prinsippet skal ha plass på nærskole, men på 

skoler der trinnet er fullt, får tilflyttende elever plass på nærmeste skole. 2. trinn på Åsgård 

skole er nå fullt, og nye elever henvises til Rustad skole eller Brønnerud skole. I henhold til 

opplæringslovens § 7-1 har elever med over 4 km til skolen (2 km for 1. trinn) krav på skole-

skyss, samt at enkelte elever får vinterskyss eller skyss på grunn av farlig skolevei. 260 

grunnskoleelever i Ås har skoleskyss, inkludert 15 elever med vinterskyss.   

 

Kostra-statistikk gir følgende bilde av skoleskyss: 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, D1 Grunnskolesektor. 
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Diagrammet viser at 88 % av Ås-elevene har gangavstand til skolen – flere enn i Kostra-

gruppen, fylket og landet.   

 

3.2.3 Vedtatt skoleutbygging 2016–2020 

Ås kommunestyre vedtok 9.12.2015 Handlingsprogram med økonomiplan 2016–2019, inklu-

dert tre skoleutbygginger: 

 

VEDTATT 

SKOLEUT-

BYGGING 

Total  

Prosjekt-

kostnad  

(eks. mva) 

Byggeprosjektets 

hovedelementer 

Bygging 

(planlagt 

start–

ferdig) 

Kommentar 

Solberg skole: 250 mill. kr 

(godt estimat) 

 

2-parallell, 

flerbrukshall 

 

7.2016–

5.2018 

Tilrettelegges for senere utvi-

delse til 4-parallell. Gammel 

skole rives 2018/19.  

Rustad skole: 353 mill. kr 

(usikkert 

estimat) 

4-parallell, 

flerbrukshall 

7.2017– 

5.2019 

Plan- og byggekomiteen tar i 

mai 2016 stilling til riving av 

gamleskolen.   

Follo barne- 

og ungdoms-

skole (FBU) 

5,3 mill. kr 

(Ås kommu-

nes bidrag) 

Total prosjekt-

kostnad er 

104 mill. kr 

7.2017–

7.2018 

Syv kommunestyrer vedtar i 

2016 trolig utbyggingen. 

Åsgård skole: 329 mill. kr 

(usikkert 

estimat) 

4-parallell 7.2019–

6.2021 

Ikke ferdig regulert; bygging 

på Søråsjordet (10 dekar eid av 

NMBU) må avklares. Riving 

av gamleskolen ikke vedtatt.  
Total prosjektkostnad: Utgifter til bygningsmoduler, inventar og IKT-infrastruktur kommer i tillegg. 

Mva (moms): Etter lov om kompensasjon for merverdiavgift (2003) får kommuner kompensert (refundert) mva-

kostnadene i sin helhet. Det gjelder også flerbrukshaller som brukes av idrettslag på kveld/helg. 

Åsgård skole: Etatsjef teknikk og miljø presiserer at kommunestyret har vedtatt nybygging av Åsgård skole; 

Søråsjordet og riving av gamleskolen dreier seg om mindre justeringer av prosjektet.  

I slutten av april foreslo Fremskrittspartiet å opprettholde Åsgård skole som to-parallell skole og i stedet bygge 

ny skole på Moer eller Dyster Eldor. 

FBU: Ski kommune er vertskommune. Byggeprosjektet omtales ikke mer i denne rapport.  

 

Ås kommune vil de kommende fire årene starte bygging av tre skolebygg: Solberg, Rustand 

og Åsgård skoler. Vedtatt skoleutbygging summerer seg opp til 937 mill. kr – med tillegg av 

77 mill. kr for bygningsmoduler, inventar og IKT-infrastruktur.  

 

3.2.4 Mulig skoleutbygging fra 2021 

Plan- og byggekomiteen har vedtatt å videreutvikle en mulighetsstudie for Sjøskogen skole:   

 

MULIGHETS-

STUDIE  
(IKKE BYGGE-

VEDTAK) 

Total  

prosjekt-

kostnad  

(eks. mva) 

Byggeprosjektets 

hovedelementer 

Bygging 

(mulig 

start–

ferdig) 

Kommentar 

Sjøskogen 

skole: 

Foreløpig 

bevilget 32 

mill. kr 

2-parallell (1100 

m
2
)  

2021– 

2023 

Tilbygg til nåværende skole. 

Sjøskogen og Nordby skoler 

vurderes samlet. 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Skoleutbygging – Ås kommune 

 

14 

Sjøskogen skole på Vinterbro er med 250 elever i 2016 full, men prognosen viser reduksjon 

til 200 elever i 2020. Sjøskogen har skolekretsgrense mot Nordby skole. Nordby skoles kapa-

sitet blir sprengt rundt 2025, og tomtearealet er for lite for utbygging. Sjøskogen vil da kunne 

avlaste Nordby skole gjennom justering i skolekretsgrenser. En samlet løsning kan tilsi 

utbygging av Sjøskogen skole, men dette er ennå usikkert. 

 

De to ungdomsskolene har – etter utbygging i 2010 – en viss reservekapasitet. "Nordbytun 

ungdomsskole er vel reddet gjennom tre nye klasserom som nå bygges for Solberg-elevene, 

men Ås ungdomsskole har jeg mistanke om at vil være full lenge før 2030," uttrykker leder 

for plan- og byggekomiteen. Eiendomssjefen opplyser at ungdomsskolenes kapasitet vil bli 

gjennomgått i skolebehovsanalyse 2016.  

 

Utkantskolene Kroer (7 km fra Ås sentrum) og Brønnerud (3 km) har begge rundt 120 elever, 

mens kapasiteten er 150 elever. Beliggenheten gjør det vanskelig å utnytte kapasiteten fullt ut, 

men nedlegging av skoler er ikke aktuelt.  

 

Etatsjef oppvekst og kultur anser at Ås kommune med sine ni grunnskoler har en hensikts-

messig skolestruktur. Plan- og utviklingssjefen tilføyer at bygging av en helt ny skole i Ås 

tettsted, f.eks. Dyster Eldor, kan bli aktuelt innen 2030.  

 

3.2.5 Brukeres uttalelser 

Revisor har stilt fem spørsmål til 13 personer (ti ansatte og tre FAU-ledere) som bruker byg-

gene. På det første spørsmålet svarer informantene slik: 

 

SPØRSMÅL 1 
 

Bygger Ås kommune ut sine skoler (og barnehager) i passe tempo 

utfra elevgrunnlag og prognoser? Svar:  

Rektor  

Olav-Helge 

Karlsen,  

Solberg skole: 

 

Solberg skole er bygd for 180 elever. Kapasiteten ble fylt opp fra dette 

skoleåret. I august 2016 er kapasiteten i utgangspunktet sprengt, men vi 

ønsker å overføre 50 elever (6. og 7. klasse) til lokaler på Nordbytun 

ungdomsskole; vi står da igjen med 150 elever. Fra august 2018 blir det 

god kapasitet. Man kan vel si at det nye skolebygget burde ha stått 

ferdig nå, men vi finner løsninger. 

Verneombud  

Kjetil Johansen, 

Solberg skole: 

Utbyggingen kommer sent. Når Solberg skole nå må flytte elevgrupper 

pga. plassmangel, har kommunens politiske ledelse sovet i timen. Vi 

ansatte ved Solberg skole har følt oss oversett.  

Lærer-tillitsvalgt 

Kathrine Førum, 

Solberg skole: 

Solberg skole har hatt det trangt lenge, og planprosessen har tatt for lang 

tid. Det er godt at det skjer noe nå, men det var på høy tid.  

FAU-leder  

Therese Talmo-

Rønn, Solberg 

skole: 

Når kommunen godkjenner boligfelt, burde det ikke komme som noen 

overraskelse at skoler blir sprengt. Bygger man rekkehus, kommer det 

barn! Det har vært operert med flere tall for Solberg skoles kapasitet 

(170, 180 og 200 elever). Nå må to klasser sendes til en annen skole i to 

år. Kommunen har brukt i overkant lang tid (rundt seks år) på utbygging 

av Solberg skole. Men foreldrene er kjempeglade for det nye skolebyg-

get; hele skolemiljøet vil få et løft.   
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Inspektør 

Nils W. Lorange,  

Rustad skole: 

Jeg er skolens representant i byggekomiteen. Utbyggingen er på etter-

skudd ved Rustad skole. Vi leier et klasserom og grupperom i en 

arbeidskirke ved siden av skolen. Rustad skole ble bygget i 1975 og fikk 

et tilbygg i 1997. Det er anbefalt å rive alt sammen i august 2017. I dette 

tilfellet er det muligens nødvendig, men skolebygg bør jo som hoved-

regel ha lengre levetid enn 20 år. Dette håper jeg man tar hensyn til ved 

bygging av ny skole. Nytt bygg med fire-parallell (kapasitet for 840 

elever) vil stå klart juni 2019. Når kapasiteten på nye Rustad vil bli 

oppfylt, vil avhenge av eventuell justering av skolegrenser. 

Verneombud 

Vigdis W. Lothe, 

Rustad skole: 

Rustad skole leier nå på andre året rom i arbeidskirken, men mangler 

likevel noen grupperom og møterom. Skoleutbyggingen henger noe 

etter behovet.  

Lærer-tillitsvalgt 

Silje H. Nicolic, 

Rustad skole: 

Prognosene har lenge vist at elevtallene ved Rustad skole kom til å bli 

høye. Vi har smekkfulle klasserom og leier plass i arbeidskirken på 

andre året. Vi har forståelse for at prosjekteringen tar tid, men den burde 

nok ha kommet i gang noe før.   

FAU-leder  

Morten Hvattum,  

Rustad skole: 

Kommunen kom sent, men godt. Selv om Rustad skole ble bygget i 

1975, har den vært på overtid siden år 2000 også byggteknisk sett (vann 

lekker gjennom taket i gymsal m.m.). Utbyggingen av Rustad skole er 

nå på skinner.   

Styrer  

Cecilie Kolstad, 

Solbergtunet 

barnehage: 

I forhold til befolkningsprognosene ligger kommunen litt bakpå i barne-

hageutbyggingen og skoleutbyggingen. Politikerne har vanskelig for å 

bli enige om utbygging av barnehager og skoler. 

Verneombud 

Tonje Letrud, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Massiv tilflytning til Ås gjør at barnehagekapasiteten stadig henger 

etter. Solbergtunet ble opprinnelig åpnet i desember 2010; et nybygg ble 

åpnet i desember 2014. Påbyggingen på det fremdeles nye barnehage-

bygget sender signaler om mangelfull planlegging. 

Tillitsvalgt  

Tjandra Steen, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Søkepågangen var stor i området i tiden før Solbergtunet barnehage ble 

vedtatt utbygget (2012). Jeg synes utbyggingen skjedde i tide. Kommu-

nen har utvidet flere barnehager der behovet tilsier det. Med nybygget 

har Solbergtunet barnehage åtte avdelinger, som er størst i Follo!  

FAU-leder  

Heidi S. Coard, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Allerede da Solbergtunet barnehage åpnet (2010), var den for liten. 

Flere barnefamilier enn kommunen regnet med, flyttet til området. Sol-

bergtunet barnehage fikk heldigvis nytt tilbygg med tre nye avdelinger 

allerede i 2014, men jeg må nok si at kommunen henger litt etter.   

Hovedverneombud 

i Ås kommune 

Anne Mari Borge: 

Ås kommune er "på hælene" i skoleutbyggingen. Vedtak er fattet, men 

politikere vil ha stadige omkamper. Foreldreaksjoner og usikre politi-

kere gir rotete og treg saksgang.  

 

3.2.6 Kommunale byggeprosjekters saksgang 

Reguleringsplaner og kommunale byggeprosjekter (skole) behandles politisk slik (forenklet):  

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur innstiller skolebehovsanalyse og byggeprosjekter. 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø innstiller reguleringsplaner og byggeprosjekter. 

 Formannskap innstiller byggeprosjekter, samt finansiering (budsjett/økonomiplan). 

 Kommunestyre vedtar skolebehovsanalyse, reguleringsplaner og byggeprosjekter, samt 

finansiering (budsjett/økonomiplan). 

 Plan- og byggekomite er prosjektstyre for store kommunale byggeprosjekter: "Komi-
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teen skal ivareta den politiske styring av planlegging av kommunale bygge- og 

ombyggingsprosjekter med en kostnadsramme over kr 5 000 000 og som er vedtatt av 

Kommunestyret. Prosjekter under kr 5 000 000 ivaretas av Rådmannen," heter det i Ås 

kommunes reglementer (punkt 7.6.1 Plan- og byggekomiteens oppgaver, ansvar og 

myndighet). 

 

Forut for kommunale byggeprosjekter må to forhold utredes og vedtas:  

 Behovsutredning: Oppvekst- og kulturetaten utreder behovet ved den enkelte skole, 

som behandles politisk i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Dette resulterer i en 

bestilling av mulighetsstudie til resultatenhet eiendom. 

 Regulering: Innleide konsulenter utarbeider forslag til reguleringsplan. Plan og utvik-

ling saksbehandler forslaget og forelegger det for hovedutvalg for teknikk og miljø, 

som innstiller reguleringsplaner til kommunestyret.  

 

Eiendomssjefen inndeler byggeprosjekter i følgende faser:  

1. Mulighetsstudiefase: Basert på bestilling av et skolebygg utarbeider prosjektavdelingen 

skisser og grovkalkyle.  

2. Forprosjektfase: Arkitekt utarbeider tegninger og rådgivende ingeniører gir innspill. 

Forprosjektfasen avsluttes med et politisk vedtak om å gå videre med byggeprosjektet 

eller stanse det. Fase 1 og 2 utgjør til sammen utviklingsfasen. 

3. Anskaffelsesfase: Anbud innhentes, kontrakt inngås.  

4. Byggefase. 

5. Overtakelsesfase. 

 

Eiendomssjefens faser, som baseres på byggebransjens standard faseinndeling, skiller seg noe 

fra fasene som Ås kommunes reglementer oppgir (kapittel 7.6 Plan- og byggekomiteen, punkt 

7.6.4 Planlegging og gjennomføring av store prosjekter): oppstartsfase, utviklingsfase (med 

underfasene mulighetsstudie, forprosjekt og detaljprosjektering), kontraheringsfase, byggefase 

og erfaringsfase.  

 

3.2.7 Utfordringer i byggeprosjektstyring 

Byggeprosjekter må generelt levere på fire områder: tid, kvalitet, økonomi og HMS. Alle 

disse styringsparametrene inneholder risikofaktorer. Når det gjelder tid, kan forsinkelser gjøre 

det nødvendig å reise modulbygg, noe som får konsekvenser for elever, lærere og økonomi. 

 

Resultatenhet eiendom står som byggherre for skoleutbyggingsprosjektene.
6
 Ås kommune har 

en avtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon, Lørenskog, om prosjektledelse. Thorvald-

sen bruker ca. 5 årsverk med dagens prosjektportefølje. Resultatenhet eiendom bidrar selv 

med ca. 2 årsverk i utviklings- og byggefaser. Både innleide og kommunale  årsverk i pro-

sjektledelse vil ventelig stige når porteføljen av utviklings- og byggeprosjekter nå øker.  

 

Eiendomssjefen opplyser at prosjektstyringen skjer ved hjelp av økonomisystemet Agresso, 

Excel regneark (til fremdriftsstyring), Word-notater og sak-/arkivsystemet Public 360. "For å 

styre prosjekter, trengs det ikke nødvendigvis et eget datasystem. Etter mitt syn har vi tilfreds-

stillende styring. Innleide prosjektledere har dessuten skyggesystem mht. fremdrift og 

økonomi," tilføyer han. 

 

                                                           
6
 Dette gjelder inntil 1.8.2016,da prosjekt omorganiseres til stabsfunksjon i teknikk- og miljøetaten.  
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Eiendomssjefen redegjør i Forretningsplan 2016 (side 23) for resultatenhetens hovedutford-

ringer: skaffe nødvendige personalressurser, forebygge vedlikeholdsetterslep, utvikle intern 

kultur, samarbeidsprosesser med bestillere og brukere, samt utvikle styringssystemer. 

 

Resultatenhet eiendom hadde et sykefravær på 11,9 % i 2015, mens Ås kommunes totale 

sykefravær var 8,4 %. Resultatenhetens noe høyere fravær forklares med at renhold er et 

fysisk krevende yrke og høyt arbeidspress i alle avdelinger.  

 

"Veldig mange mener noe om skoleutbygging i Ås, og beslutningsveien er lang. Politikerne er 

dessuten detaljorienterte, f.eks. fordyper de seg gjerne i arealskjema," uttaler eiendomssjefen, 

som ser arealskjema/romprogram som et faglig anliggende. Ås kommune følger Oslo kom-

munes arealnormer for skolebygg, som er tilpasset Kunnskapsløftet (skolereform 2006). 

 

Plan- og utviklingssjefen uttaler til revisor at politiske prosesser rundt reguleringssaker tar tid: 

"I det siste har politikerne sendt flere reguleringssaker tilbake for videre utredning." For å 

spare tid med kommunale byggeprosjekter, igangsetter administrasjonen ofte prosjektering 

parallelt med regulering. Dersom forutsetningene (reguleringsplanen) endres, kan prosessen 

bli krevende.  

 

Etatsjef oppvekst og kultur uttaler at opphopningen av skolebyggeprosjekter er krevende: "Et 

lite antall ansatte holder trykket oppe i utbyggingsprosjektene." 

 

Leder av plan- og byggekomiteen, som representerer Høyre, uttaler til revisor at han er kritisk 

til at byggeprosjektene ofte tar lang tid: "Enklere beslutningsprosess bør tilstrebes. Politiske 

premisser bør legges i starten. Gjennomføring av et byggeprosjekt er ikke egentlig en politisk 

prosess. Det bør også gås færre runder: Omkamper er en favorittaktivitet for noen politikere i 

mindretall, som ikke bøyer seg for flertallets vedtak. Hovedutvalg for teknikk og miljø har sin 

rolle i regulerings- og byggesaker etter plan og bygningsloven, men skal ikke fungere som 

byggherre i de prosjektene plan- og byggekomiteen har ansvar for. Forsinkelsene i byggepro-

sjektene har i stor grad vært konsekvenser av underbemanning i administrasjonen. Prosessen 

er litt for lang, men skolebyggene vil bli bra." 

 

Etatsjef teknikk og miljø kommenterer at leder av plan- og byggekomiteen kan ha noe rett i at 

utvalget og komiteen tråkker i hverandres bed: "Hovedutvalg for teknikk og miljø har ansvar 

for etterfølgende drift av bygg og uteområder, så de mener nok at utformingen av bygget 

angår dem."  

 

Leder av hovedutvalget for teknikk og miljø, som representerer Arbeiderpartiet og også sitter 

som varamedlem i plan- og byggekomiteen, uttaler til revisor: "Som ny i lokalpolitikken 

opplever jeg prosessen med skoleutbygging som uklar og rotete. For det første savner jeg at 

ting gjøres i riktig rekkefølge: I Ås kommune skjer det stadig at byggeprosjekter behandles i 

plan- og byggekomiteen og arkitektkonkurranse avholdes; deretter utarbeides reguleringsplan. 

Etter min oppfatning bør reguleringsplanen med rammene for byggeprosjektet vedtas først. 

For det andre har det vært uklart hva som er vedtatt, f.eks. når det gjelder riving av gamle 

skoler. Saksfremstillingene refererer ikke hele saksgangen med alle relevante vedtak. Et 

brukervennlig sak-/arkivsystem trengs. For det tredje reagerer jeg på Ås-politikernes tradisjon 

for detaljstyring, samtidig som andre avgjørelser paradoksalt nok mangler politisk forankring. 

For det fjerde kommer oppdatering av skolebehovsanalysen fra 2011 for sent. Administrasjo-

nen har nok undervurdert befolkningsveksten i utbyggingsområder, f.eks. Dyster Eldor. 
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Mangelfull skoleplanlegging har resultert i at barn ikke får plass på sin nærskole, da enkelte 

klasser er fylt maksimalt. Som konklusjon mener jeg at politikere og administrasjon må ta 

ansvar sammen for å forbedre prosessene rundt investeringsprosjekter. Revidering av Ås 

kommunes reglementer behøves. Jeg vil foreslå at plan- og byggekomiteens mandat formule-

res tydeligere – med klart grensesnittet mot hovedutvalg for teknikk og miljø."  

 

Kommunelovens § 39 pålegger kommunestyret, innen 31. desember året etter at det ble 

konstituert, å fastsette reglement for saksbehandling og delegasjon av avgjørelsesmyndighet 

og innstillingsrett. Ås kommunes formannskap nedsatte 2.3.2016 en politisk arbeidsgruppe for 

revidering av Ås kommunes reglementer.  

 

Ansatte i administrasjonen har gitt uttrykk for at følgende temaer er viktige i reglementsgjen-

nomgangen:  

 Faste utvalgs reglementer (kapittel 7): Især plan- og byggekomiteens reglement 

trenger gjennomgang, herunder opprydding i uklare formuleringer (nederst side 23). 

 Delegering til rådmannen (kapittel 9): Grenseoppgang mellom politikk og administra-

sjon står sentralt. De folkevalgte i Ås oppretter f.eks. stillinger og fastsetter lønn, noe 

som vurderes delegert til administrasjonen.   

3.3 Vurdering 

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel legger til grunn en 

befolkningsprognose frem til 2030 som tar hensyn til et ekspansivt boligprogram. Kommune-

planens arealdel danner et godt grunnlag for planlegging av skoleutbygging i Ås kommune. 

Skolebehovsplan (2011) har også vært et nyttig planverktøy, men burde ha vært oppdatert for 

et par år siden (skjer i 2016).  

 

Ås kommune har hatt en befolkningsvekst på gjennomsnittlig 2,6 % per år de siste tre årene 

(2013–2015). Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Ås' folkemengde med 30,7 % (mot 12,4 

% i landet), hvilket ga 4. plass i kommune-Norge.
7
  

 

Befolkningsveksten medfører store utfordringer i planleggingen av Ås kommune. Å spå fol-

ketall og sammensetning (antall barn) i hver skolekrets om fem, ti og femten år, er ikke lett.  

 

Ås kommunestyre har vedtatt at kommunen skal bygge tre nye skoler for til sammen 1 mil-

liard kroner de neste fire årene: Solberg skole får byggestart i 2016, Rustad skole i 2017 og 

Åsgård skole i 2019. Også en fjerde skole – Sjøskogen – kan få nybygg. Bygging av de nye 

skolene ligger om lag tre år på etterskudd utfra når kapasitet sprenges av elevtall.  

 

Flere ansatte gir uttrykk for frustrasjon over at det tar lang tid å fatte vedtak om skoleutbyg-

ging, som følge av mange politiske organer og detaljorienterte politikere. Revisor har for-

ståelse for at store skoleinvesteringer som former lokalsamfunnet, trenger grundig utredning 

og demokratisk behandling. At prosessen får innslag av "frem og tilbake", er tross alt under-

ordnet hvis resultatet – skolebygget – blir bra.  

 

                                                           
7
 SSBs statistikk Folkemengd og areal, etter kommune viser at landets folkemengde vokste med 12,4 % over 

tiårsperioden 1.1.2006–1.1.2016. Fem kommuner vokste med over 30 %: Rennesøy (42,3 %), Ullensaker (35,3 

%), Meland (31,7 %), Ås (30,7 %) og Sørum (30,5 %). De tre fylkene med høyest befolkningsvekst var: Oslo 

(22,3 %), Akershus (18,6 %) og Rogaland (18,3 %).  
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Kritikerne har likevel et poeng: Politikerne bør fokusere på rammer og strategi, mens admini-

strasjonen tar hånd om faglige detaljer. Bestiller/utfører-modellens begreper kan anvendes et 

stykke på vei. Revisor antar at politisk organisering og rolledeling mellom politikk og admini-

strasjonen vil bli gjennomgått av reglementsgruppa.  

  

Ås kommunes administrasjon har vært organisert i resultatenheter i ti år, men ansatte omtaler 

fortsatt resultatenhet eiendom som "eiendomsavdelingen", til tross for at også underliggende 

nivå betegnes avdelinger. Intern sjargong gir mangelfullt innsyn for folkevalgte og utenfor-

stående.  

 

Fasene i byggeprosjekter omtales med varierende termer i Ås kommune. Innholdet i begre-

pene er trolig sammenfallende, men flytende termer gjør det vanskelig for folkevalgte å følge 

med på fremdriften i kommunale byggeprosjekter. En fast inndeling i faser (og underfaser) 

som avsluttes med milepeler, høyner transparensen i byggeprosessene. Byggebransjens stan-

dard fasebegreper bør benyttes. 

 

Revisor finner at enkelte dokumenter kan strammes opp i formen: Dokumenttittel bør være 

kort og refererbar (utdypende undertittel kan benyttes). Dato og utgiver (resultatenhet, gjerne 

også ansatt) bør stå tydelig. Innholdet i Ås kommunes dokumenter fremstår som solid, og det 

er selvsagt viktigst.   
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4 HMS I BYGGEPERIODER 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Byggherreforskriftens krav til byggherren (den som får utført et byggearbeid) gjennom 

byggeprosessen skal etterleves. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal foreligge.  

 Ansatte, herunder ledelse, verneombud og tillitsvalgte, skal gi uttrykk for at elevers og 

læreres sikkerhet ivaretas i byggeperioder. 

 

Arbeidstilsynet opplyser følgende (arbeidstilsynet.no): "Forskrift om sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som 

byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. [...] SHA-plan skal lages 

for alle bygge- eller anleggsprosjekter. Byggherren skal påse at det utarbeides en skriftlig 

plan, og at den foreligger før arbeidet starter." 
8
  

4.2 Fakta 

4.2.1 Sikringstiltak ved skolebygging  

Rådgiver barnehage-/skoleutbygging sendte 3.6.2015 eposten "Skoleutbygging" til kommu-

nens hovedverneombud: "Spørsmålet til deg er hvordan du ønsker å følge opp disse utbyg-

gingene." Følgende løsning ble valgt: Lokalt verneombud sitter i brukergruppe på sin skole og 

deltar på brukermøter; hovedverneombud får referat fra brukermøter og informasjon under-

veis. 

 

I anbudsinvitasjonen for Solberg skole var det en beskrivelse av bygging med skoledrift. I 

byggeperioden vil Solberg skoles elevtall reduseres med to klasser, for at færre elever skal 

berøres av byggingen.  

 

Orientering om gjennomføring av skole i drift for bygging av nye Solberg skole (februar 2016) 

innledes slik: "I tråd med vedtaket om at eksisterende skole skal være i kontinuerlig drift i 

byggeperioden for ny skole, har problemstillingen rundt skole og barnehage i drift ved bygge-

plass vært et viktig fokusområde." Notatet redegjør (side 3) for to faser: 

 "Fase 1: Bygging av ny skole (juni 2016 – januar 2018)." 

 "Fase 2: Rive eksisterende skole og opparbeidelse av resterende skoleanlegg (april til 

august 2018)."  

 

Om sikkerhet står det (side 3): "Det er en overordnet målsetting at byggesaken skal gjennom-

føres på en slik måte at den ikke utsetter elever, ansatte ved skolen eller andre berørte for fare 

i byggeperioden." Om sikring av byggeplass mot omgivelsene står det (side 6): "Inngjerding 

av byggeplass med min 2 m høye solide metallgjerder/permanent gjerdekonstruksjon med tett 

flate mot barnehage og skole for å hindre klatring." 

                                                           
8
 SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) er byggebransjens betegnelse på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). 

Denne revisjonsrapport benytter hovedsakelig det mer kjente uttrykket HMS. 

Problemstilling nr. 2:  Er elever og læreres sikkerhet ivaretatt i byggeperioder? 
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Vedlagt notatet er Risikoanalyse Solberg skole (8 sider), som er basert på ROS-analyse 

(Risiko- og sårbarhetsanalyse) utført i forprosjektet av ekstern konsulent (Gullik Gulliksen 

landskapsarkitekter mnla AS).  

 

L2 Arkitekter AS' referat fra "Brukermøte skole i drift" 16.10.2015 gir en detaljert gjennom-

gang av utfordringer i byggeperioden ved Solberg skole.  

 

Thorvaldsen prosjektadministrasjon avholdt et møte med rektor og inspektør ved Solberg 

skole, L2 arkitekter AS og rådgiver barnehage-/skoleutbygging om byggingen av Solberg 

skole med skole i drift. Møtereferatet (23.2.2016) innleder slik: "I forbindelse med regule-

ringsplanen for Solberg skole er det satt krav om at det skal utføres en ytterligere risikoana-

lyse over utfordringene knyttet til elevenes tilgang til uteområder og hvordan elevene utsettes 

for støy og andre risikofaktorer i byggefasen." Møtet gjennomgikk faktorer som byggegjerder, 

anleggstrafikk, støy og kommunikasjon. "For øvrig hadde skolen ingen andre kommentarer til 

ROS-analysen som er utført i forprosjektet. Alle forhold synes belyst og ivaretatt. Dersom det 

i byggefasen dukker opp noen uforutsette ting, må tiltak ivaretas av totalentreprenøren." 

Møtereferatet nevner også at "Det er tidligere avholdt møte med kommuneoverlegen i forbin-

delse med søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til skoler etter Forskrift 

om miljørettet helsevern. [...] Kommuneoverlegen mente at den ROS-analysen som var fore-

tatt var tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten." "Konklusjon: Det ble i møtet konkludert med at 

det ikke er behov for noen ytterligere ROS-analyse, ut over det som er gjort i forprosjektet og 

den gjennomgangen det har vært av dette i etterkant. Ovennevnte notat og dette møtereferatet 

er dokumentasjon på den planlagte ivaretakelsen av elevenes sikkerhet i byggefasen."  

 

"Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for Solberg skole slik de er framlagt, og anbefaler 

oversending av søknad om tillatelse til Arbeidstilsynet" (møteprotokoll 16.2.2016). Saken er 

videre behandlet i kommunalt råd for funksjonshemmede. Follo Bedriftshelsetjeneste as 

erklærer (brev 25.2.2016) at den har vært involvert i byggingen av Solberg skole.  

 

Etatsjef oppvekst og kultur poengterer at alle forprosjekter for skoleutbygging har fokus på 

sikkerhet i byggefasen. Et byggeprosjekt omfatter en mengde detaljer. Sjekkliste ved skoleut-

bygging i Ås kommune (fire sider) benyttes til å kvalitetssikre prosjektgjennomføringen.  

 

"Fysisk adskillelse i byggeperioden er viktig," poengterer etatsjef oppvekst og kultur. På 

Rustad skole vil man før byggeperioden flytte hele skoledriften til en modulskole på en annen 

tomt i nærheten. Det samme vil skje ved bygging på Åsgård skole.  

 

Tidlig i byggefasen innhenter eiendomssjefen en uavhengig vurdering av om byggeplassen 

tilfredsstiller alle lovkrav (byggherreforskriften m.m.). Det innleide firmaet tar i tillegg stikk-

prøver av bygningsarbeideres lønns- og arbeidsforhold (sosial dumping).    

 

Fra de siste skoleutbygginger/rehabiliteringer (ungdomsskolene i 2010) trakk etatsjef opp-

vekst/ kultur følgende lærdom: Byggefasene medfører stor slitasje på lærere og især skole-

ledere. I byggefase vil derfor skolens ledelse styrkes noe. Som en stimulans til personalet vil 

man legge personalseminarer utomhus, for å komme litt vekk fra byggeplassen.   

 

4.2.2 Brukeres uttalelser 

På revisors andre spørsmål svarer brukerne slik: 
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SPØRSMÅL 2 
 

Ivaretas barns og ansattes HMS (helse, miljø og sikkerhet) i bygge-

perioder? Svar:  

Rektor,  

Solberg skole: 

 

ROS-analyse for Solberg skole er gjennomført. Vi føler oss trygge på at 

HMS blir ivaretatt i byggefasen. Informasjonen har vært god underveis 

med mange møter. Personalet er løsningsorientert ved utbyggingen. 

Verneombud, 

Solberg skole: 

Sikkerheten blir ivaretatt ved at byggeplassen blir sperret av, men det 

vil bli generende støy i halvannet år. 

Lærer-tillitsvalgt, 

Solberg skole: 

En stor del av uteområdet vil bli fradelt til byggearbeidene; skolegården 

blir liten i to år. Vi regner med en del støy. Men flyttingen av to klasse-

trinn i byggeperioden vil gjøre det lettere.  

FAU-leder,  

Solberg skole: 

Som foreldrerepresentant har jeg et klart inntrykk av at kommunen har 

fokus på HMS i den kommende byggeperioden.  

Inspektør,  

Rustad skole: 

I byggeperioden på to år blir det ingen her; hele Rustad skole med 380 

elever flyttes til en modul-skole 1 km unna. HMS-kravene vil bli ivare-

tatt i det provisoriske skolebygget. 

Verneombud, 

Rustad skole: 

Rustad skole har ennå ikke påbegynt byggingen, men forberedelsene er 

gode. Verneombudet er med på alle prosjektmøter.  

Lærer-tillitsvalgt, 

Rustad skole: 

I byggeperioden blir skoledriften i sin helhet flyttet til moduler ved Ås 

ungdomsskole. Dette ser bra ut. Trafikkløsningen kan bli en utfordring.  

FAU-leder,  

Rustad skole: 

HMS ved modulskolen blir vel i hovedtrekk bra, men trafikksikkerheten 

der er til politisk behandling nå. 

Styrer, Solbergtu-

net barnehage: 

Vi ble godt ivaretatt da barnehagens nybygg ble oppført (2013–2014). 

Barnehagen var i drift, og da vi kom med tilbakemeldinger på sikkerhet, 

tok utbygger dette alvorlig og endret rutiner/sikret områder umiddel-

bart. HMS ble godt ivaretatt i byggeperioden. 

Verneombud, 

Solbergtunet bar-

nehage: 

Under oppføringen av nybygget var en mindre del av uteområdet 

avsperret med gjerde/plater; vi var godt skjermet. Støy var heller ikke 

noe problem. 

Tillitsvalgt, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Før byggingen startet, måtte de rive en bod. Uteområdet ble litt avgren-

set, men vi klarte å holde barnehagen åpen i hele byggeperioden. HMS 

ble godt ivaretatt i byggeperioden.  

FAU-leder, 

Solbergtunet bhg.: 

Da tilbygget ble reist, var HMS tilfredsstillende. Barna hadde tilmed 

glede av å se på byggeplassen gjennom tittehull i plategjerdet!  

Hovedverneombud: Erfaringen er at HMS blir godt ivaretatt i byggeperioder. Da moduler 

ble reist på Åsgård skole høsten 2015, ble skolegården godt sikret. 

Hovedverneombudet har ikke registrert byggerelaterte HMS-avvik for 

skoler og barnehager.  

 

Hovedverneombudet tilføyer at skolene generelt leverer få HMS-avviksmeldinger; det er 

åpenbart underrapportering. Helse- og sosialetaten har bedre rutiner på avviksrapportering. 

Når det blir rapportert avvik i skoler, blir de fulgt opp på en god måte, presiserer hun.  

4.3 Vurdering 

Fremlagte dokumenter fra kommunen og eksterne konsulenter vitner om grundig forberedelse 

og gjennomføring av byggeprosjekter. Brukerne som revisor har telefonintervjuet, bekrefter at 

elever og læreres sikkerhet ivaretas i byggeperioder.  

 

Hovedverneombudet påpeker at skolene i sin drift bør skrive flere HMS-avviksmeldinger.  
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5 FYSISKE RAMMER FOR UNDERVISNING 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Det fysiske miljøet (uteområde, skolebygninger og utstyr) skal planlegges, bygges, 

tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsa, trivselen og læringa 

til elevene, herunder ha universell utforming, dvs. tilpasset behovene til elever med funk-

sjonshemning (opplæringslovens § 9a-2). 

 Brukerne skal medvirke i utformingen av skolebygg og uteområde (arbeidsmiljølovens § 

18-9 m.fl., samt Arbeidstilsynets krav til samtykke til oppføring av bygg).  

 Ved skoleutbygging skal kommunen før byggestart søke helsemyndigheten om godkjen-

ning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

Det heter i opplæringslovens § 9-5 Skoleanlegga: "Kommunen skal sørgje for tenlege 

grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar."
9
 Etatsjef 

oppvekst og kultur opplyser at paragrafens andre setning er under oppmyking. Dette bekreftes 

av barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (epost 

4.4.2016): "§ 9-5 om størrelsen på skoleanlegg har vært til vurdering hos Kunnskapsdeparte-

mentet. Det er foreslått å fjerne bestemmelsen om størrelsen på skoleanlegg. Det fremkommer 

på departementets side at saken pr. i dag er til behandling i kirke-, utdannings- og forsknings-

komiteen og at foreløpig behandling i Stortinget er satt til 9. juni 2016." Det ligger ikke an til 

et nytt lovbestemt tak på antall elever. 

 

Utdanningsspeilet 2015 opplyser følgende i kapittel 2.2 Stadig færre og større grunnskular: 

"Tendensen går mot færre og større skular i Noreg. I 2014 er det 2886 grunnskular. Det er 21 

færre enn i 2013 og nesten 400 færre enn i 2004. Hausten 2014 er det i snitt 214 elevar per 

skule, og det er 25 fleire enn for ti år sidan. I 2014 er det 155 skular med over 500 elevar, og 

over 90 000 elevar går på desse skulane. For ti år sidan var det 115 skular med så høge elev-

tal, og desse skulane hadde i underkant av 64 000 elevar til saman. I tillegg til at det har blitt 

fleire store skular, har gjennomsnittleg elevtal på desse skulane auka frå 550 til 580 elevar." 

 

Det heter i opplæringslovens § 9a-2 Det fysiske miljøet: "Skolane skal planleggjast, byggjast, 

tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa 

til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. [...] Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er 

tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved 

skolen som har funksjonshemmingar." 

 

På spørsmål om det står i arbeidsmiljøloven at ansatte skal medvirke ved prosjektering av 

offentlige bygg, svarer Arbeidstilsynet følgende til revisor (epost 11.3.2016): "Dette står ikke 

direkte i arbeidsmiljøloven, men det følger av arbeidsmiljøloven (aml) § 18-9 at tiltakshaver 

                                                           
9
 Opplæringslovens uttrykk "tenlege grunnskolar" er primært knyttet til skolestørrelse. Resten av § 9-5 handler 

om at det på grunnskoler ikke må serveres alkohol under arrangementer.  

Problemstilling nr. 3:  Hvordan gir skolebygninger og utstyr grunnlag for en opplæring i tråd 

med opplæringsloven? 
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som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- 

og bygningsloven, og hvor bygget skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som 

går inn under arbeidsmiljøloven, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd. 

Søknad til Arbeidstilsynet skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeids-

takernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrette-

legges og utformes i forhold til arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte 

risikoforhold. I en søknad om Arbeidstilsynets samtykke krever vi dokumentasjon på de 

ansattes medvirkning til planene. Arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller annen representant 

for de ansatte skal bekrefte sin medvirkning i prosessen." Arbeidstilsynets godkjenning er en 

forutsetning for å igangsette bygging.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (1995) har følgende formål (§ 

1): "Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter 

som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger 

sykdom og skade." Videre heter det (§ 2) at "Forskriften kommer til anvendelse ved planleg-

ging, tilrettelegging og drift av: 1. barnehager [...] 2. grunnskoler 3. videregående skoler." I § 

6 Krav om godkjenning, heter det: "Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal 

være godkjent av kommunen. [...] Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når 

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Søknad om god-

kjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at 

virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens 

bestemmelser. Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet 

for." 

 

Helsedirektoratets Miljø og helse i skolen (2014), som er en veileder til forskrift om miljøret-

tet helsevern i barnehager og skoler, kommenterer forskriftens § 9 Utforming og innredning, 

når det gjelder skolenes uteareal: "Det foreligger generelle anbefalinger om minimum netto-

areal per elev på 50 m
2
..." (side 19). Nettoareal vil si tomteareal fratrukket bygninger og 

trafikkareal/parkeringsplasser. 

5.2 Fakta 

5.2.1 Tomteareal for skoler 

"Rådmannen ser at det vil være umulig å gjennomføre de vedtatte skoleutbyggingene i Ås 

kommune ved å følge anbefalingene om et minimumskrav på 50 m
2
 per elev. Kommunen vil 

ikke ha mange og store nok tomter til dette formålet," heter det i sak til Ås kommunestyre 

16.3.2016 (K-sak 7/16). Kommunestyret vedtok: "Veiledende minstenorm på ute- og 

oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 20 m
2
 pr elev for skolene i Ås kommune vedtas."  

  

Etatsjef oppvekst og kultur tilføyer at utforming av utearealet er vel så viktig som antall kvad-

ratmeter, samt at elevene ofte er ute på ulike tidspunkter. 

 

Nye Rustad skole vil få et uteareal på 19 m
2
 per elev, forutsatt riving av gamleskolen, ifølge 

eiendomssjefen. Rustad skole vil dermed tilnærmet oppfylle kommunens utearealnorm. 

Rustad skoles tomt er trang som følge av at kommunen for noen år siden tillot bygging av 

eldreboliger på nabotomten.    

 

Ved Åsgård skole avhenger skoleutearealet av kommunens forhandlinger med NMBU om 

overtakelse av Søråsjordet og mulig riving av gamleskolen, som vil bli vurdert på grunnlag av 
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en mulighetsstudie som nå videreutvikles. Flere foreldre er bekymret for at skoleutearealet 

blir lite, jf. uttalelse fra Åsgård FAU (15.3.2016) og en "foreldreaksjon mot gigantskoler i Ås" 

(Østlandets Blad, 16.3.2016). 

 

5.2.2 Kjennetegn ved nye skolebygg i Ås 

Handlingsprogram med økonomiplan 2016–2019 påpeker (side 12) at eksisterende byg-

ningsmasse hindrer effektivisering på flere områder: "Ved realisering av nye investeringer er 

det derfor viktig at disse bidrar til å utløse potensialet for en reduksjon i driftsutgiftene." 

Stikkordet er stordriftsfordeler. 

 

Ås kommune har i dag ingen skoler over 450 elever. Nye skoler som prosjekteres, dimensjo-

neres for nesten det dobbelte: Rustad skole får kapasitet for 840 elever. Ås kommune satser på 

fire-parallelle skoler.  

 

Eiendomssjefen forklarer at dette er økonomisk rasjonelt: En fire-parallell skole trenger 10,8 

m
2
 bygningsareal per elev; en to-parallell skole krever 14,7 m

2
 per elev (Oslo kommunes 

normtall). Små skoler krever m.a.o. 1/3 større bygningsareal per elev enn store skoler. Stort 

bygningsareal per elev er kostbart både i investering og drift (renhold m.m.) Ved siden av 

bygningsrelaterte utgifter krever små/mange skoler større tomteareal.  

 

Etatsjef oppvekst og kultur tilføyer at større skoler også gir forbedringer i rekruttering/ 

kompetanse, undervisningsorganisering og elevmiljø. 

 

Eiendomssjefen opplyser at total prosjektkostnad for nye skoleutbygg i Ås ligger på 32 000–

36 000 kr per m
2
 (2016), avhengig av de krav som stilles og den kvalitet som bygges. Eien-

domssjefen anser dette som en fornuftig kvadratmeterpris.  

 

Ås kommunes nye skolebygg har følgende kjennetegn (oppsummert av revisor): 

1. Store skoler: Fire-parallelle barneskoler – kapasitet for over 800 elever.  

2. Kompakte bygg: I større grad enn før bygger man nå sammenhengende, store bygg, særlig 

av hensyn til ventilasjon o.l. i bygget. Tekniske installasjoner har steget fra ca. 20 % av 

byggekostnadene i 1990 til ca. 40 % i dag.  

3. Universell utforming: "Alle offentlige bygg skal ha universell utforming, det vil si at de 

skal være tilpasset barn og voksne med nedsatt bevegelighet, hørsel og syn. De skal kunne 

benytte seg av alle skolens rom og uteareal," forklarer rådgiver barnehage-/skoleutbyg-

ging. Moderne skolebygg har rullestoltilgjengelighet ute og inne, heis, teleslynge i et par 

klasserom m.m.   

4. Soneinndeling: Skolebygg inndeles i soner. På barneskoler legges SFO-lokaler nær 

småskoletrinnenes klasserom.  

5. Fleksibel romløsning: I tilknytning til hvert klasserom legges det ett grupperom. 

Foldevegger gjør det mulig å slå sammen to og to klasserom.  

6. Spesialrom: Forskjellen på et gammelt og nytt skolebygg ligger særlig i kvaliteten på 

spesialrom for naturfag, musikk og kunst/håndverk. 

7. Flerbrukshall i stedet for gymsal: Ved å kombinere skolens og idrettslagenes behov, får 

man mer igjen for pengene.  

8. Transparens: Klasserom og grupperom skal ha vindu mot korridor. Innsyn gir sikkerhet.  

9. Begrenset bygningsareal: Kvadratmetre koster i både investering og drift. Bygningsarealet 

skal være tilstrekkelig, men ikke mer.   

10. Funksjonalitet foran design: Ås kommune bygger ikke signalbygg. Arkitekter må av og til 
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dempes, av hensyn til økonomi.  

11. Standard skolebygg: Standardisering i skolebyggene tilstrebes. 

12. Nybygg: Totalrehabilitering av gamle skolebygg begrenses til det nødvendige, fordi det 

utløser krav om å oppgradere tekniske installasjoner til moderne standard (Byggteknisk 

forskrift TEK 10). Erfaring fra andre kommuner indikerer, ifølge eiendomssjefens tall, at 

totalrehabilitering av et 20 år gammelt bygg koster 90 % av nybyggpris – uten at arkitek-

turen blir moderne med grupperom osv.   

 

Som følge av byggteknologisk utvikling, stadig strengere forskriftskrav og endringer i skole-

nes behov, kan skolebygg som reises i dag få en levetid på 30 år, antar eiendomssjefen. Dette 

gjelder funksjonell levetid som skole (etterbruk av bygget til andre formål er mulig), og det 

forutsetter løpende vedlikehold av bygget (opprettholde tilstandsgrad 1). 

 

Revisor har forespurt Undervisningsbygg Oslo KF, som svarer (brev 26.4.2016): "De ulike 

elementene i et skolebygg vil ha ulik levetid. For konstruktive bygningsmessige elementer er 

levetiden maksimum 60 år, mens det for de tekniske anlegg i bygget (eksempelvis ventila-

sjon) og innvendige bygningsmessige elementer (eksempelvis innervegger) er det vanlig å 

regne maksimalt 20 års levetid. Vektet levetid skal ikke overstige 40 år. Det påpekes at leve-

tidene som beskrevet er knyttet opp mot regnskapsregler, og at teknisk levetid faktisk kan og i 

mange tilfelle vil avvike. Dette relateres igjen til nivå på FDV og gårdeiers finansielle evne til 

å ivareta realverdier."  

  

Etatsjef teknikk og miljø opplyser at kommunen ikke har satt et mål for skolebyggs levetid. 

Byggenes levetid vurderes løpende, jf. diskusjon om å rive gamleskoler. Kommunen satser nå 

på fremtidsrettete skolebygg med fire paralleller, grupperom og universell utforming, samt 

robust konstruksjon med lavt vedlikeholdsbehov. Etatsjefen presiserer at verdibevarende ved-

likehold er en forutsetning for lang levetid.  

 

Også etatsjef oppvekst og kultur poengterer at kommunen bygger for framtida så langt det er 

mulig. Solberg skole planlegges eksempelvis for et nytt byggetrinn.  

 

5.2.3 Brukermedvirkning i skolebyggeprosjekter 

Generelt 

Utviklingen av et skolebygg tar inntil fire år. Dette gjelder også utviklingen av Solberg skole, 

inkludert arkitektkonkurranse høsten 2014. Brukermedvirkning starter i forprosjektet. 

Brukerne har innflytelse også på tilrettelegging av skole i drift i byggefasen. 

 

Etter idriftsetting av et skolebygg vil det være en innkjøringsperiode, der fysiske detaljer må 

på plass. Først etter et par års drift er skolebygget helt ferdig.  

 

Eiendomssjefen vektlegger balanse mellom brukernes behov og kostnader. Han mener at Ås 

kommune strekker seg langt i å imøtekomme brukernes behov, selv om ikke alle brukere er 

enige i dette. 

 

Rådmannens foreslo å opprette en stilling som rådgiver barnehage-/skoleutbygging i opp-

vekst- og kulturetaten fra 1.9.2014, for å bedre administrasjonens oppfølging av utbygging og 

rehabilitering av skoler og barnehager. Kommunestyret vedtok (18.6.2014) å opprette stil-

lingen, men under teknikk- og miljøetatens resultatenhet eiendom. Stillingen finansieres over 

byggeprosjektene. Svanhild Bergmo tiltrådte i stillingen 1.3.2015.  
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Rådgiver barnehage-/skoleutbygging samarbeider nært med (er utlånt til) oppvekst- og kultur-

etaten. Hun ser sin rolle som brukerrepresentant i de mange skoleutbyggingene som Ås 

kommune står foran: Hun skal sørge for at byggeløsningene ivaretar barns og ansattes behov. 

Hun samarbeider med eksterne prosjektledere. 

 

Etatsjef teknikk og miljø uttaler at etaten av og til får inntrykk av at det forventes "bruker-

involvering til enhver tid". Først i forprosjektfasen har administrasjonen noe å vise frem og 

drøfte med brukerne. 

 

Solberg skole 

Notatet Orientering om brukermedvirkning for nye Solberg skole (februar 2016) innleder slik: 

"Siden det ble vedtatt å utvide Solberg skole har det vært viktig for Eiendomsavdelingen i Ås 

kommune å involvere representanter fra skolen, andre avdelinger i Ås kommune og politi-

kerne i hele planleggingsprosessen. Skolen har vært ansvarlig for å orientere FAU (Foreldre-

nes arbeidsutvalg)." "Funksjonsanalyse og romprogram ble revidert iht kommunestyrets 

vedtak og arealdiagram ble utarbeidet. Arbeidene pågikk i perioden april til juni 2014. Det ble 

gjennomført tre brukermøter til dette arbeidet. Brukergruppen bestod av rektor og verneom-

bud fra Solberg skole, representanter fra Ås kommune fra Renhold, Drift, Ikt og Park og 

Idrett, samt leder for plankomiteen. I tillegg ble det holdt et særmøte med representanter fra 

Idrettsrådet for utforming av flerbrukshall og uteanlegg."  

 

L2 arkitekter AS har utarbeidet møtereferatet Brukermøte skole i drift – Solberg skole 

(16.10.2015).  

 

Rektor ved Solberg skole erklærer følgende (notat 24.2.2016): "Skoleledelsen ved Solberg 

skole har vært involvert i prosessen med utbyggingen av Solberg skole. Skoleledelsen er enig 

i de fremlagte planene." Ved siden av rektor (gammel og ny) har inspektør deltatt i bruker-

gruppe.  

 

Solbergtunet barnehage er nabo til Solberg skole. "Styrer i Solbergtunet barnehage har vært 

med i prosessen, vi er informert om og enig i grensesnittet mot Solbergtunet barnehage" 

(styrers notat 12.1.2016).  

 

"Follo Bedriftshelsetjeneste as bekrefter deltakelse på AMU-møtene i Ås kommune hvor 

bygging av Solberg Skole har blitt tatt opp som orienteringssak" (brev 25.2.2016).  

 

Leder i kommunalt råd for funksjonshemmede opplyser at et rådsmedlem har deltatt i 

brukermøte for prosjekt Solberg skole. Etter innspill ble teleslynge utvidet i forhold til opp-

rinnelig plan. Etter også å ha snakket med ansatte ved skolen, kjenner rådsleder seg trygg på 

at nye Solberg skole blir bra for funksjonshemmede.  

 

Rustad skole 

Ved Rustad skole ligger det an til byggestart i juli 2017. Brukergruppe ble nedsatt to år før 

byggestart. (Notat "Skoleutbygging" fra rådgiver barnehage-/skoleutbygging, 3.6.2015).  

 

Leder i kommunalt råd for funksjonshemmede oppgir at han ikke har sett prosjektplanene for 

Rustad skole. Han ser gjerne at rådet blir invitert til en gjennomgang av prosjektet. Rådgiver 

barnehage-/skoleutbygging opplyser at rådet ble orientert om utbygging av Rustad skole i et 
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møte med prosjektsjef høst 2015, men rådet har ikke sett tegninger.  

 

Åsgård skole 

Tredje skole ut er Åsgård skole med byggestart sommeren 2019. Eiendomssjefen opplyser at 

en mulighetsstudie videreutvikles i tråd med behovene. Når prosjektet kommer over i forpro-

sjektfase, vil brukerne trekkes inn.  

 

Til kommunestyrets behandling av norm for skoleuteareal (16.3.2016) sendte Åsgård FAU en 

uttalelse der det avslutningsvis het: "FAU ved Åsgård er forundret over den mangel på etter-

rettelighet ved administrasjonens saksbehandling og prosesshåndtering som FAU gjentatte 

ganger opplever. Vi er bekymret over å ha en administrasjon ved vår bostedskommune som 

ikke forstår at de må og bør innhente kunnskap hos fagfolk, at de må forholde seg til veiledere 

fra helsemyndighetene og at de må følge lovverket, her opplæringsloven."  

 

Revisor tok kontakt med FAU-leder for å få en utdyping av påstandene. Hun ønsket ikke å gi 

kommentar.  

 

Verneombudet ved Åsgård skole opplyser til revisor at modulbygget som kom for 1,5 år 

siden, har redusert utearealet, men det er i en overgangsperiode. Lærertillitsvalgt etterlyser 

informasjon og involvering om byggeplanene.  

 

Etatsjef teknikk og miljø kommenterer til revisor (epost 25.4.2016): "På Åsgård er det ennå 

ikke vedtatt en mulighetsstudie som indikerer hvordan skolens behov kan dekkes på tilgjen-

gelig areal. Man er m.a.o. helt i startfasen av prosjektet, og det finnes foreløpig ikke noe 

grunnlag å legge frem for vurdering hos de ulike bruker- og interesseorganisasjoner. En bred 

involvering tilsvarende den som er gjennomført på Rustad vil også benyttes på Åsgård etter-

hvert som ulike alternativ konkretiseres. Det er fortsatt et godt stykke arbeid og politisk avkla-

ring som gjenstår før vi kan starte på forprosjektet hvor ting konkretiseres og brukergruppene 

trer i funksjon." 

 

5.2.4 Miljørettet helsevern – kommuneoverlegens godkjenning 

Ås kommunes kommuneoverlege, Sidsel Storhaug, har sent brevet Godkjenning Trinn 1, 

Solberg skole etter §6 i Forskrift om miljørettet helsevern (28.1.2016), som gjennomgår 

byggeprosjektet i forhold til en del paragrafer i forskriften:  

 § 8 Beliggenhet: "Modellering av luftforurensing viser at luftkvaliteten for Solberg skole 

er god med de trafikkmengder som forventes i år 2025." Stråling fra transformator er 

"uten betydning for lekeområdene. Det er ingen høyspentlinjer i nærheten av skolen". Det 

vil bli 314 plasser for sykkelparkering.  

 § 9 utforming og innredning: "Arkitekt [har] hatt kontakt med Mattilsynet angående 

kafe/kjøkken [kantine]".  

 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: Vedrørende trafikksikre tilførselsveier opplyses 

at det blir fortau/gang-/sykkelvei. Det blir drop-off ved rundkjøring, og renovasjonsbil får 

adkomst via rundkjøring (unngår rygging). Biler vil parkere på parkeringsplass utenfor 

skoleområdet, som får to handicap-parkeringsplasser. Skolens uteområde vil sikres mot 

ras.  

 § 19 Inneklima/luftkvalitet: Det skal installeres balansert ventilasjon. Klimatekniske 

installasjoner skal oppfylle kravene i TEK10 og Arbeidstilsynets veiledning nr. 44 Klima 

og luftkvalitet på arbeidsplasser. Det stilles krav til inneklimasimulering, lavemitterende 

byggematerialer (lim m.m.) og at "alle rom med vindusfelt skal ha et åpningsbart vindu 
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for lufting". "Det er satt krav i konkurransegrunnlaget om at forskriftsmessige tiltak mot 

radon skal gjennomføres av totalentreprenøren," poengterer kommuneoverlegen. (Eien-

domsavdelingens søknad til kommuneoverlegen opplyste at radonmåling ble gjennomført 

i eksisterende skole i 2010; disse viste noe forhøyede radonverdier.) 

 § 21 Lydforhold: Myndighetenes krav til ekstern og intern støy (NS 8175) skal oppfylles; 

protokoll fra lydmålinger skal fremlegges av entreprenør.  

 § 23 Sanitære forhold: Gulvbelegg er beskrevet. "I dusjer og toaletter er det på vegger 

beskrevet glaserte fliser." 

 "Konklusjon: Ut fra det som er gjennomgått, i forbindelse med søknad om samtykke til 

planer for lokaler og uteområder til skoler etter § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skole, trinn 1 skole, godkjennes herved trinn 1."  

 

5.2.5 Bestående skolers tilstand 

Tre skoler – Solberg, Rustad og Åsgård – er vedtatt utbygget. De øvrige seks skoler har 

følgende tilstand i skolebyggene: 

 Sjøskogen skole: Skolebygget, som sto ferdig i 2003, er et moderne skolebygg med 

gode fasiliteter. 

 Nordby skole: Skolen ble bygget ca. 1955 og sist tilbygget i 1992. Nordby skole blir i 

2020 den eldste grunnskolen i Ås, og kapasiteten blir sprengt rundt 2025. Sjøskogen 

skole kan avlaste Nordby skole gjennom justering av skolekretsgrensen.   

 Nordbytun ungdomsskole: Klasserom og grupperom ble rehabilitert i 2005, og ny 

administrasjonsfløy sto ferdig i 2010. Et lokale som tidligere ble benyttet til bibliotek, 

vil bli ombygget til tre klasserom og tre grupperom. Rektor opplyser at ombyggings-

arbeidene skal fullføres innen august 2016.  

 Ås ungdomsskole: Skolen ble totalrehabilitert og et tilbygg reist i 2007 og 2010. 

 Brønnerud skole: Skolen er romslig og godt egnet til opplæring. Med tanke på pedago-

gisk opplegg og ressursutnytting er 120 elever lite, men ikke uvanlig i skole-Norge, 

som har 214 elever i gjennomsnitt per grunnskole (jf. Utdanningsspeilet).  

 Kroer barneskole: Skolen er romslig og godt egnet til opplæring. Også her kan 120 

elever være lite for et fullgodt pedagogisk opplegg og effektiv ressursutnytting, men 

likevel forsvarlig. 

 

Alle seks skoler som vil bestå, må sies å ha et godt grunnlag for opplæring. 

 

5.2.6 Brukeres uttalelser 

På revisors tredje spørsmål svarer brukerne slik:  

 

SPØRSMÅL 3 
 

Gir de fysiske rammene (bygg, uteområde og utstyr) grunnlag for 

god drift for alle barnegrupper (bl.a. funksjonshemmede)? Svar:  

Rektor,  

Solberg skole: 

 

Solberg skole har i dag for få spesialrom (naturfag, musikk, kunst/ 

håndverk) og grupperom; rommene er overbooket. Dermed får vi ikke 

delt trinnene i grupper så ofte som vi vil. "Gården", som ligger 150 

meter unna, benyttes som avlastning. I det nye skolebygget blir det en 

helt annen situasjon, f.eks. naturfagrom der lærer og elever kan gå rett 

ut i naturen. Utstyrsmessig er det bra også i dag; vi har f.eks. digitale 

tavler.  
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Verneombud, 

Solberg skole: 

Fysiske rammer er veldig viktig for å skape et godt læringsmiljø. Det 

nye skolebygget får i begge etasjer et åpent torg i sentrum med klasse-

rom rundt, og hvert klasserom får minst ett grupperom. Det blir univer-

sell utforming utendørs og innendørs, bl.a. flere heiser. Planprosessen 

har tatt litt lang tid, men tegningene ser nå veldig bra ut.   

Lærer-tillitsvalgt, 

Solberg skole: 

Den nye skolens fysiske rammer blir kjempebra for alle elevgrupper, 

inkludert funksjonshemmede. I dag må hele klassen være på ett sted; i 

nytt bygg får klassene grupperom. Lærerne er meget fornøyde med den 

prosjekterte skolen.   

FAU-leder, Solberg 

skole: 

Fysiske rammer er kjempeviktig! Solberg skole har i dag ingen 

tilgjengelige spesialrom (bortsett fra gymsal). Det nye skolebygget gir 

gode fysiske rammer. Det er viktig at det gamle skolebygget rives når 

ny to-parallell skole står klar, for at uteområdet skal bli stort nok. Det 

44 år gamle bygget oppfyller heller ikke dagens krav (for lavt under 

taket/dårlig ventilasjon m.m.).  

Inspektør,  

Rustad skole: 

Fysiske rammer er svært viktig for undervisningen. Rustad skole har 

eksempelvis et aktivitetsbygg der undervisning i kunst/håndverk må 

avlyses på kalde dager pga. dårlig ventilasjonsanlegg. I tillegg til nytt 

skolebygg skulle vi gjerne hatt mer IKT-utstyr, bl.a. nettbrett. 

Verneombud, 

Rustad skole: 

Den prosjekterte skolen ivaretar elevgruppenes behov. Hele skolen blir 

universelt utformet – med rullestoltilgjengelighet både innendørs og 

utendørs. Alle grupperom er utformet med tanke på inkludering av 

funksjonshemmede elever. Skolen har en spesialavdeling for multifunk-

sjonshemmede barn (i dag seks elever; inntil 12 elever i ny skole) – 

Rustadtunet – som er hensyntatt spesielt.    

Lærer-tillitsvalgt, 

Rustad skole: 

Dagens aktivitetsbygg har dårlig ventilasjon og blir erstattet med en 

flott flerbrukshall. Store klasserom og mange grupperom vil gi fleksibel 

undervisning. Også Rustadtunet får en god løsning for sine elever 

(funksjonshemmede). 

FAU-leder,  

Rustad skole: 

Jeg har sittet som representant i brukergruppe og deltatt på et par møter 

med relevans for foreldrene. Planprosessen har vært veldig god. Utfra 

tegningene blir nye Rustad en god skole for elevene. Hvis kapasiteten 

(840 elever) skal utnyttes fullt ut, blir det lite bygningsareal/ kvadrat-

metre per elev, men full utnyttelse ligger noen tiår frem i tid.  

Styrer, Solberg-

tunet barnehage: 

Solbergtunet barnehage har fått veldig fine lokaler! Alt er tilrettelagt – 

også for funksjonshemmede – og alt fungerer. Med godt fysisk 

arbeidsmiljø er det attraktivt å jobbe her. Følgelig får vi det personalet 

vi trenger – godt kvalifiserte og motiverte barnehagelærere, fagarbei-

dere og assistenter. Fysisk miljø kan endres – tilpasses barnas alder og 

behov forøvrig.  

Verneombud, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Både styrer og tillitsvalgt var med i planleggingen av nybygget og kom 

med mange innspill. Vi er veldig fornøyde med det fysiske resultatet. 

Vi får heis, korridorer uten terskler og toaletter tilpasset funksjonshem-

mede. 

Tillitsvalgt, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Fysiske rammer er svært viktig. Solbergtunet barnehage er opptatt av 

det fysiske miljøet ute – lekeapparater, farger m.m. 
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FAU-leder, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Barnehagens fysiske rammer er veldig bra, både i opprinnelig og ny del. 

Uteområdet er stort og har mange lekeapparater. Småbarna har eget 

uteområde.  

Hovedverneombud: Fysiske rammer ved de gamle skolene er ikke gode nok, bl.a. når det 

gjelder universell utforming. De nye skolebyggene som kommer, ser 

veldig bra ut. Universell utforming er ivaretatt.  

5.3 Vurdering 

Opplæringslovens § 9-5 Skoleanlegga sin bestemmelse om "tenlege grunnskolar" med maks 

450 elever blir trolig opphevet av Stortinget sommeren 2016. Ås kommune har tjenlige 

grunnskoler i vid forstand: De seks bestående skolene gir godt grunnlag for opplæring, og tre 

"splitter nye og topp moderne" skoler kommer på plass innen 2021. Også en fjerde skole – 

Sjøskogen – kan få nybygg. Store fremskritt vil dermed komme i de fysiske rammene for 

kommunens grunnskolesektor.  

 

Et svakt punkt ved noen av kommunens nye skoler blir utearealet per elev. Som følge av 

tomtemangel, har kommunestyret vedtatt en minstenorm på 20 m
2
 per elev - under halvparten 

av Helsedirektoratets anbefaling på 50 m
2
 per elev. Dette er ikke ideelt, men realistisk, slik 

revisor vurderer det. 

 

Byggingen av nye Solberg, Rustad og Åsgård skoler ligger om lag tre år på etterskudd, men 

kommunen tar i bruk provisoriske skolelokaler (ved Rustad og Åsgård) i en overgangsfase. 

Forsinkelsen i skoleutbyggingen er en belastning for brukerne, men opplegget synes 

forsvarlig.  

 

Ås kommune har et omfattende system for brukermedvirkning i prosjekteringen av nye skole-

bygg. En stilling som rådgiver barnehage-/skoleutbygging ble opprettet i 2014, for å styrke 

brukerperspektivet i de mange skolebyggeprosjektene som Ås kommune er i gang med. 

Brukerne ved Solberg og Rustad skoler gir utelukkende positive tilbakemeldinger om nye 

skolebyggs utforming.  

 

Leder i kommunalt råd for funksjonshemmede oppgir at han ikke har sett tegningene for 

Rustad skole; han ser gjerne at rådet blir invitert til en gjennomgang av prosjektet. Revisor 

antar at dette kan la seg ordne.  

 

Prosjekt Åsgård skole er ennå i mulighetsstudiefasen. Når prosjektet kommer i forprosjekt-

fasen, vil bred brukerinvolvering igangsettes. 

 

Eiendomssjefen forventer at skolebygg som reises i dag, realistisk sett har en levetid på bare 

30 år (som skolebygg). Undervisningsbygg Oslo KF bekrefter at 30-40 års levetid for skole-

bygg er realistisk. Etatsjef teknikk og miljø fremhever at Ås kommune satser på fremtidsret-

tete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robust 

konstruksjon. Verdibevarende vedlikehold er avgjørende for skolebyggenes levetid.  

 

Dersom kommunens nye skolebygg må kasseres i 2050, antar revisor at det vil være en 

økonomisk og økologisk skandale, for en kommune med visjonen "Miljø, mangfold og 

muligheter" og for et land der bærekraftig utvikling er et hyppig uttalt mål. 50 års levetid for 

skolebygg er en naturlig målsetting.   
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6 FYSISKE RAMMER FOR LÆRERNES TRIVSEL 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 Det fysiske arbeidsmiljøet bør ha en positiv virkning på lærernes trivsel og rekruttering.  

6.2 Fakta 

6.2.1 Lærernes trivsel og rekruttering 

Etatsjef oppvekst og kultur uttaler at mange faktorer har betydning for personalets trivsel og 

rekruttering, men nye skoler har en klar fordel i "kampen om arbeidskraften". Især unge 

lærere setter pris på et moderne skolebygg med funksjonell og pen arkitektur.  

 

Etatsjefen finner at det er lett å rekruttere lærere til Ås-skolene, som har et godt renomme. 

Nylig fikk man f.eks. syv søkere til en rektorstilling, noe som ansees som meget bra.  

 

Hensikten med brukermedvirkning er å gjøre skolebygg og skoleuteområde velegnet både for 

elever og ansatte/lærere. Se kapittel 5.2.3 Brukermedvirkning i skolebyggeprosjekter  

 

6.2.2 Brukeres uttalelser 

På revisors fjerde spørsmål svarer brukerne slik:  

 

SPØRSMÅL 4 
 

Gir de fysiske rammene trivsel blant de ansatte?  
Svar:  

Rektor,  

Solberg skole: 

Solberg skole (bygget 1979) er i dag et slitt bygg der vi utnytter alle 

kvadratmetre. Lærerne savner tilstrekkelige spesialrom og grupperom, 

og de ser frem til å få bedre arbeidsforhold. Også standardhevning vil 

høyne lærernes trivsel.  

Verneombud, 

Solberg skole: 

Fysiske rammer, f.eks. plass og ventilasjon, spiller inn på rekruttering 

og hvor mange år ansatte blir på arbeidsplassen.  

Lærer-tillitsvalgt, 

Solberg skole: 

Vårt eneste møterom er i dag personalrommet. I det nye bygget blir det 

flere små og store møterom. Lærernes arbeidsrom vil få en mer skjer-

met plassering. Fra gammel til ny skole blir som natt og dag. De ansatte 

ser veldig frem til nytt skolebygg! 

FAU-leder, Solberg 

skole: 

Foreldrene opplever meget engasjerte og gode lærere også med dagens 

skolebygg. Jeg antar at nytt bygg vil høyne lærernes arbeidsglede 

ytterligere.  

Inspektør,  

Rustad skole: 

Fysisk arbeidsmiljø er en vesentlig forutsetning for at lærerne kan gjøre 

en god jobb. Varmeovner som ikke fungerer, kontorutstyr i vranglås 

etc. hindrer undervisningen. Fysiske rammer er også viktig for å 

beholde lærere. Et moderne skolebygg er attraktivt ved rekruttering. 

Problemstilling nr. 4:  Påvirkes lærernes trivsel og rekruttering av de fysiske rammene for 

opplæringen? 
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Verneombud, 

Rustad skole: 

Alle tre avdelinger (Rustadtunet, SFO og skolen) er hensyntatt i 

tegningene. Avdelingslederne har deltatt i hele prosessen. Rådgiver 

barnehage-/skoleutbygging har koordinert prosessen godt i samarbeid 

med prosjektleder. Alt ligger til rette for at de ansatte skal trives i det 

nye skolebygget. 

Lærer-tillitsvalgt, 

Rustad skole: 

Nye Rustad skole får store, fine lærerkontorer. Klasse- og grupperom-

mene blir bra for lærerne. Ventilasjonen blir god. Design med farger 

etc. er ikke avgjort, men det blir nytt og fint. Alt ligger til rette for 

ansattes trivsel!  

FAU-leder,  

Rustad skole: 

Ansatte har deltatt i brukergruppe. Bedømt utfra tegningene blir nye 

Rustad skole en god arbeidsplass. 

Styrer, 

Solbergtunet 

barnehage: 

De fysiske rammene gir høy trivsel blant de ansatte, noe som også gjør 

det attraktivt å jobbe i Solbergtunet barnehage. Vi lykkes i å rekruttere 

godt kvalifiserte og motiverte arbeidstakere.  

Verneombud, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Vi er heldige med god plass og et fysisk miljø som jobber med oss. Vi 

har mye dagslys gjennom store vinduer, og estetikken er tiltalende. 

Dette gir ansatte som trives.  

Tillitsvalgt, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Fysisk arbeidsmiljø er viktig for de ansattes trivsel. 

FAU-leder, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Etter det jeg hører, er de ansatte fornøyd med alt sammen. 

Hovedverneombud: Arbeidsmiljøet på de gamle skolene varierer, men er i hovedsak greit. 

De prosjekterte skolene ivaretar ansattes arbeidsmiljø på en meget god 

måte. 

6.3 Vurdering 

Ås kommune praktiserer omfattende brukermedvirkning i skolebyggeprosjekter. Hensikten er 

også å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet for høy trivsel blant lærerne og god rekruttering.  

 

Revisor har bare mottatt positive tilbakemeldinger fra ansatte om nye skolebyggs utforming. 

Om fem år har Ås kommune tre nybygde barneskoler, noe som opplagt gjør det attraktivt å 

arbeide som lærer i kommunen. Også skolene som består, har et godt fysisk arbeidsmiljø.  
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7 ELEVENES TRIVSEL OG SKOLERESULTATER 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Ås-elevenes trivsel bør være på høyde med nasjonalt gjennomsnitt. 

 Ås-elevenes faglige prestasjoner bør være på høyde med nasjonalt gjennomsnitt.  

7.2 Fakta 

7.2.1 Trivsel/læringsmiljø 

Forskning viser at nye skolebygg bidrar til elevenes trivsel og faglige prestasjoner, ifølge 

eiendomssjefen. Elevenes trivsel henger også sammen med om byggene holdes i orden: 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, D1 Grunnskolesektor. 

 

Diagrammet viser at Ås kommune bruker rundt 7 % mer driftsmidler per elev på skolelokaler 

– vaktmester, renhold o.l. – enn sammenliknbare kommuner. 

 

Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlige elevundersøkelser for alle grunnskoler i Norge. 

Resultatene for Ås kommunes 7. og 10. trinn er som følger de siste tre årene: 

 

Elevundersøkelsen 2013–2016       

Ås kommune, Grunnskole, Alle eierformer, Trinn 7, Begge kjønn.       

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Læringskultur 3,6 3,9 4,1 

14 704 15 265 15 544 

16 954 
15 693 15 576 15 788 

17 493 
16 513 

15 475 15 482 15 186 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Ås Kostra-gruppe 7 Akershus Norge

2013 2014 2015

Driftsutgifter til skolelokaler (kommunale grunnskoler), kr per elev  

Problemstilling nr. 5:  Trives elevene, og hvordan er elevprestasjonene? 
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Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,6 3,7 

Faglig utfordring 3,9 4,0 4,2 

Felles regler 4,1 4,2 4,3 

Trivsel 4,4 4,4 4,3 

Mestring 4,0 4,1 4,1 

Utdanning og yrkesveiledning       

Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,4 

Motivasjon 3,9 4,0 3,9 

Vurdering for læring 3,8 3,6 3,8 

Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,4 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2,7 7,8 3,2 

Skala 1–5; høy verdi betyr positivt resultat. Unntak er mobbing (nederste linje), der lav verdi/prosent er positivt. 

Kilde: Udir.no/skoleporten/læringsmiljø/elevundersøkelsen. 

 

Elevundersøkelsen 2013–2016       

Ås kommune, Grunnskole, Alle eierformer, Trinn 10, Begge kjønn.       

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Læringskultur 3,2 3,7 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,1 3,2 

Faglig utfordring 4,0 4,1 4,3 

Felles regler 3,7 3,8 3,9 

Trivsel 4,2 4,0 4,2 

Mestring 3,9 4,0 4,1 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,7 4,0 

Støtte fra lærerne 3,7 3,9 4,0 

Motivasjon 3,5 3,5 3,6 

Vurdering for læring 2,9 3,1 3,1 

Støtte hjemmefra 3,8 3,8 3,9 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 6,6 7,8 3,6 
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I regí av Høgskolen i Oslo og Akershus/NOVA gjennomfører mange av landets kommuner 

hvert år Ungdata-undersøkelsen i 8.–10. trinn og VG1 (videregående skoles 1. trinn). Under-

søkelsen dekker følgende områder: nære relasjoner, skole og utdanning, fritidsaktiviteter, 

helse og trivsel, rusmiddelbruk og risikoatferd/vold. Ungdata-undersøkelsen i Ås 2014 

rapporterer følgende resultater for ungdomsskolene på området skole og utdanning:  

 Trivsel på skolen: 94 % av ungdomsskoleelevene i Ås oppgir at de trives på skolen 

(helt enig eller litt) – mot 95 % i landets ungdomsskoler. 

 Lekser: 80 % av ungdomsskoleelevene i Ås oppgir at de bruker minst 30 minutter per 

dag på lekser – mot 73 % i landet.  

 Skulking: 30 % av ungdomsskoleelevene i Ås svarer at de har skulket minst en gang 

det siste året – mot 21 % i landet. 

 Utdanningsmål: 72 % av ungdomsskoleelevene i Ås tror at de vil ta utdanning på 

universitet eller høgskole – mot 61 % i landet. 

 Arbeidsledighet: 12 % av ungdomsskoleelevene i Ås tror at de noen gang vil bli 

arbeidsledig – mot 14 % i landet.  

 

Ungdomsskoleelever i Ås gjør mer lekser og har høyere ambisjoner enn i landet. Skoletrivse-

len er jevngod, men tilbøyeligheten til å skulke synes noe høyere i Ås enn i landet. 

 

Etatsjef oppvekst og kultur oppsummerer at Ås-elevenes trivsel har økt de senere år og er på 

nivå med landsgjennomsnittet. Enkelte trinn på noen skoler kan ha utfordringer, som admini-

strasjonen tar fatt i. Grunnskolene i Ås så vel som i landet har de senere år satt økt fokus på 

elevenes trivsel.  

 

7.2.2 Elevprestasjoner/faglige resultater 

Nasjonale prøver 2015/16 ga følgende resultater på 5. og 8. trinn: 

 

 
Kilde: Udir.no/skoleporten/oversikt. Søylene viser intervallet på skalaen der hoveddelen (60 %) av elevene er. 
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Diagrammene viser at i engelsk, lesing og regning skårer Ås-elevene (5. og 8. trinn) på nivå 

med landsgjennomsnittet (50 skalapoeng), men litt under fylkessnittet (51 skalapoeng).  

 

Utanningsdirektoratets nettside Skoleporten gjengir også standpunkt- og eksamenskarakterer 

på ungdomstrinn. Eksamenskarakterer settes av to sensorer, hvorav minst én ekstern. Eksa-

menskarakterer våren 2015 for Ås, fylket og nasjonalt forekommer i ti fag.
10

 Disse eksamens-

karakterene har følgende gjennomsnitt (utregnet av revisor):  

1. Fylket:  3,98. 

2. Ås:   3,91. 

3. Nasjonalt:  3,89. 

 

Ved utgangen av 10. klasse har elevene fått følgende karakterer på vitnemålet de senere år:  

 

                                                           
10

 Deler av elevgruppa trekkes ut tilfeldig til å ta skriftlige og muntlige avgangseksamener. Karakter 1–6 (best). 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, D1 Grunnskolesektor. Alle avsluttende karakterer som er ført på vitnemålet 

medregnes. Kostragruppe 7 mangler data.  

 

Diagrammet viser at Ås kommunes elever ved utgangen av ungdomsskole skårer på nivå med 

fylket og landet.
11

  

 

Faglige resultater varierer fra skole til skole. Ås-elevene har samlet sett forbedret sine faglige 

resultater de senere år. "Å høyne elevenes resultater tar tid. Systematisk arbeid over flere år er 

nødvendig. Ås-skolene har i dag en bevissthet på å holde læringstrykket oppe," understreker 

etatsjef oppvekst og kultur.  

 

Især Nordbytun ungdomsskole har forbedret sine faglige resultater. Pedagogisk utviklingsplan 

for barnehager og skoler 2016–2019 opplyser (side 11) at "Kommunens to ungdomsskoler 

har gjennomført tre semestre i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling, de har hatt 

klasseledelse og lesing som sine områder."  

 

Pedagogisk utviklingsplan fremhever (side 4) følgende fokusområder for skolene: synlig 

læring, og fag og grunnleggende ferdigheter. Planen opplyser (side 12) at lærere fra Ås 

kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet.  

 

7.2.3 Brukernes uttalelser 

På revisors femte spørsmål svarer de 13 informantene slik:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 SSB kommenterer imidlertid: "De fleste av karakterene som ligger til grunn for grunnskole-poengene er satt 

av lærere ved skolen og ikke en ekstern sensor. Variasjoner mellom kommunene kan av den grunn også skyldes 

andre forhold enn elevenes prestasjoner." 
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SPØRSMÅL 5 
 

Trives barna, og hvor god er deres faglige utvikling (læring)?  
Svar:  

Rektor,  

Solberg skole: 

Elevundersøkelsen høsten 2015 ga Solberg skole noe lavere skår på 

elevenes trivsel og arbeidsro enn nasjonalt gjennomsnitt. Noe av forkla-

ringen er nok et trangt og lytt skolebygg. Elevundersøkelsen viser at 

våre elever er motiverte, yter høy grad av egeninnsats og opplever god 

støtte hos lærere og foreldre. Når det gjelder faglige resultater, viser 

nasjonale prøver på 5. trinn over flere år at Solberg skole skårer veldig 

bra på lesing, men under nasjonalt snitt på regning og engelsk. Skolen 

har satt seg som mål å løfte resultatene i regning og engelsk. Nasjonale 

prøver er med på å gi fremovermeldinger til elever og lærere. Elevene 

får da bedre tilpasset undervisning.    

Verneombud, 

Solberg skole: 

Solberg skole er "hjemmekoselig" og har god kontakt med foreldrene. 

Elevenes trivsel er generelt høy, men noen faller utenfor. Når det gjel-

der faglige prestasjoner, har skolen igangsatt pedagogiske tiltak i mate-

matikk og engelsk. I engelsk har vi tatt i bruk hefter med engelske 

prosatekster (Project X) som elevene synes det er gøy å lese.  

Lærer-tillitsvalgt, 

Solberg skole: 

De fleste elever trives i dag – og vil trives enda mer i nye Solberg skole. 

Ved prosjekteringen av nytt skolebygg har elevenes trivsel og lærings-

utbytte vært i fokus.  

FAU-leder, Solberg 

skole: 

En god del elever trives, men ikke alle. Skoleresultatene bør høynes. 

Foreldrene vet at skoleledelsen tar tak i dette nå. En full og slitt skole 

vil også påvirke barnas trivsel og læring. Det er grunn til å anta at dette 

er en av årsakene til lavere resultater enn ønskelig.   

Inspektør,  

Rustad skole: 

Elevundersøkelsen 2015 viser at flertallet av Rustad skoles elever 

trives, at de liker skolearbeidet godt og gleder seg til å gå på skolen. På 

nasjonale prøver (5. trinn) er tendensen over flere år at Rustad skole 

skårer på eller over nasjonalt snitt i både lesing, regning og engelsk.  

Verneombud, 

Rustad skole: 

Både Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse og vår egen klasse-

trivselundersøkelse viser at elevene på Rustad skole trives. Rustad skole 

er en dysleksivennlig skole (i h.t. ti kriterier) med særlig fokus på utvik-

ling av barnas lese- og skriveferdigheter. Vår sosialpedagogiske koor-

dinator observerer i klassene med sikte på tidlig igangsetting av tiltak 

for elever som trenger det. På nasjonale prøver (5. trinn) skårer Rustad 

skole blant de bedre i Ås kommune og over fylkessnittet og landssnittet. 

Vår ambisjon er å bli enda bedre.  

Lærer-tillitsvalgt, 

Rustad skole: 

Elevene på Rustad skole er sosiale på kryss og tvers og ser ut til å 

trives. Skolen har særlig trykk på leseopplæring – med en lærer som 

leseveileder. Skolens faglige resultater er gode, jf. Skoleporten.no.   

FAU-leder,  

Rustad skole: 

Rustad skole har et godt skolemiljø i dag. Med nye fasiliteter kan det 

bare bli bedre. 

Styrer, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Vi har barnehagelærere i alle pedagogstillinger, fagarbeidere og dyktige 

assistenter. Dette gir høyt faglig innhold i det pedagogiske arbeidet og 

dermed læring og utvikling hos barna. Vi ser at barna trives og virker 

fornøyde når de er i barnehagen. Barnehager har imidlertid ingen 

undersøkelse som viser barnas faglige utvikling, slik som skolene kan 

vise til (nasjonale prøver). 
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Verneombud, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Romslige garderober gir en ordnet og hyggelig atmosfære. Mange 

foreldre gir uttrykk for at det er en flott barnehage. Bygget gjør det 

mulig å endre innredning. Vi arbeider etter en pedagogikk om å tilpasse 

miljøet etter barnas behov; vi føler at vi har et fysisk miljø som gir oss 

gode muligheter for dette. 

Tillitsvalgt, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Alle pedagogiske ledere i Solbergtunet barnehage har barnehagelærer-

utdanning. Vi har også mange fagarbeidere (barne- og ungdomsarbei-

dere). Det er mye viktig læring i lek. Vi mener at vi har et godt pedago-

gisk tilbud og at barna trives hos oss! 

FAU-leder, 

Solbergtunet 

barnehage: 

Solbergtunet barnehage har fokus på både lek og læring. Begge mine 

barn har trivdes veldig godt i barnehagen, som jeg anbefaler til andre 

småbarnsforeldre.  

Hovedverneombud: Jeg har inntrykk av at de aller fleste elevene trives bra i skolene i Ås. 

Skolene jobber aktivt mot mobbing. På hvert trinn er noen elever 

utnevnt til trivselsledere i skolegården.  

7.3 Vurdering 

Årlige elevundersøkelser og Ungdata-undersøkelser viser at Ås-elevenes trivsel har økt de 

senere år og er på nivå med landsgjennomsnittet. Enkelte trinn på noen skoler har utford-

ringer, som administrasjonen tar fatt i. Ansatte og foreldrerepresentanter som revisor har 

intervjuet, bekrefter at Ås-elevene trives i det store og hele.  

 

På nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning på 5. og 8. trinn) skårer Ås-elevene på nivå 

med landsgjennomsnittet, men litt under fylkesgjennomsnittet. Eksamenskarakterer på ung-

domstrinnet viser samme bilde. Karakterene på avgangsvitnemål fra ungdomsskole viser at 

Ås-elevene, i alle fag samlet sett, skårer på nivå med både fylket og landet.  

  

Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler 2016–2019 setter (side 12) som et mål at 

"Ledelsen ved skolen bruker systematisk resultater fra kartlegginger, nasjonale prøver, 

karakterer, eksamen og brukerundersøkelser som grunnlag for å videreutvikle skolens 

praksis." Revisors intervjuundersøkelse viser at skoleledere i Ås praktiserer dette.  

  

"Ås-skolene har i dag en bevissthet på å holde læringstrykket oppe," uttaler etatsjefen. Ansatte 

og foreldrerepresentanter som revisor har intervjuet, bekrefter dette. 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/00512-6 Trine Christensen 19.05.2016 
    

 
 
Rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapport om skoleutbygging i Ås 
kommune. 
 

Det har vært en gjennomgang av forvaltningsrapporten fra de mest involverte partene 

i organisasjonen. Den oppleves grundig, med et stort antall spørsmål besvart av 

mange ulike aktører i prosessen. De opplever seg korrekt oppfattet. Rådmannen har 

derfor ingen ytterligere kommentarer til rapporten og mener vi har fått et godt 

dokument til bruk i videre arbeid. 

 

 

Med hilsen 

 
  
Trine Christensen   
Rådmann   
 
 


