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Møtebehandling i Formannskapet - 16.06.2020
Vedtak:

1. Rådmannen sitt utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring
med frist 1. oktober.
2. Alle notater, skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken.
3. Formannskapet ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen
rundt skolebruksplanen i 2013.
4. Formannskapet ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg
trafikk om hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til
byvekstavtalen.
5. Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården,
selv om innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg
frem til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i
notatet.

Formannskapet sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på
de spørsmål som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete
seg frem i ulike prognoser eller planverk.

6. Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik
dokumentet er i dag.
Oversendelsesforslag oversendes rådmannen
Oversendelsesforslaget har følgende ordlyd:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Innstilling Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020:

Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Behandling:

Miriam Haavik (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP og AL:
1. Rådmannen sitt utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring
med frist 1. oktober.
2. Alle notater, skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken.
Roald Steinseide (FrP) fremmet følgende forslag:

2: Formannskapet ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
3: Formannskapet ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk
om hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Formannskapet sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de
spørsmål som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i
ulike prognoser eller planverk.
4: Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Oddvar Juvik (FNB) fremmet følgende forslag:

Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling som vist under,
sendes på høring med ny frist 01.10.2020.
ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.

3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
1. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
2. Område midt:
1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3. Område øst:
1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.
2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4. Område nord:
Strukturen beholdes som i dag.
5. Ungdomsskolestruktur:
Strukturen beholdes som i dag.

Avstemming:
Fellesforslag fra AP og AL pkt. 1:

Enstemmig

Oddvar Juviks forslag:

For 1 st. (1FNB)
Mot 10 st. (2H,1FrP,1KrF,1PP,1SP,2AL,2AP)

Fellesforslag fra AP og AL pkt 2:

Enstemmig

Roald Steinseides forslag pkt. 2:

Enstemmig

Roald Steinseides forslag pkt. 3:

For 6 st. (2H,1FrP,1KrF,1PP,1SP)
Mot 5 st. (2AL,2AP,1FNB)

Roald Steinseides forslag pkt. 4:

Enstemmig

Roald Steinseides oversendelsesforslag
til rådmannen:

Enstemmig

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med UOL sin innstilling:

Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder

som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Uttalelse i fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.06.2020:

RFH forutsetter at alle grunnskoler i Askøy kommune har, eller får, universell utforming av
både inne- og uteområdene.
Opplæringsloven slår fast i § 1.3 at " Opplæring skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den
enkelte eleven."
Loven understreker alle elevers likeverdige rett til relevant og tilpasset opplæring.
Blant elever med nedsatt funksjonsevne er det svært store variasjoner i forutsetninger for
aktivitet og læring. De er derfor, mer enn andre elever,
avhengig av hvordan hele skoleanlegget er utformet for å få godt utbytte av skolegangen sin.
Innearealene må gi rom for varierte, fysiske aktiviteter, og spesialrom må være tilgjengelige for
det de er planlagt til. Skoler med sprengt kapasitet
får redusert sine muligheter til å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring. Det rammer alle
elever, men særlig dem som har nedsatt
funksjonsevne.
Utforming av utearealet er ikke minst viktig for å gi alle elever muligheter til fysisk utfoldelse
og trening. Elever med nedsatt funksjonsevne vil ofte
ha egne, spesifikke behov utearealene må imøtekomme for at elevene skal kunne bruke dem.
Reduksjonen i normen for skolenes uteareal må ikke
føre til dårligere tilbud for elever som trenger særlig tilrettelegging for å kunne utfolde seg.
Opplæringslovens kap. 5 slår fast at elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen.
Det må i slike tilfeller foreligge en sakkyndig anbefaling fra PPtjenesten. For å sikre rettighetene
til særlig sårbare elever er det viktig at kapasiteten
og kompetansen ved PPtjensten i Askøy kommune ikke reduseres.
Behandling:
Ettersendt:
-

Svar på spørsmål unntatt offentlighet

-

Møtebehandling fra RPF 08.06.2020

-

Møtebehandling fra UOL 11.06.2020

Kristian Fossum (AL) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannens sitt utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med
frist 1. oktober.
2. Alle notater, skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken.
Oddvar Magne Juvik (FNB) fremmet følgende forslag:

Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling som vist under,
sendes på høring med ny frist 01.10.2020.
ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.

3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
2. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
2. Område midt:
1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3. Område øst:
1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.
2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4. Område nord:
Strukturen beholdes som i dag.
5. Ungdomsskolestruktur:
Strukturen beholdes som i dag.

Arild Raftevoll (V) fremmet UOL sin innstilling:
Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.
Avstemming:

Oddvar Magne Juviks forslag:
Kristian Fossums forslag:
Arild Raftevolls forslag:

For:1st. (1FNB)
Mot:10st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1AP,1SV,1MDG,1AL)
For:4st. (1AL,1MDG,1SV,1AP)
Mot:7st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1FNB)
For: 6st.(2H,1FrP,1SP,1PP,1V)
Mot:5st. (1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 11.06.2020
Innstilling/vedtak:
Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.

Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta
seg vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Uttalelse i fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.06.2020:

RFH forutsetter at alle grunnskoler i Askøy kommune har, eller får, universell utforming av
både inne- og uteområdene.
Opplæringsloven slår fast i § 1.3 at " Opplæring skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den
enkelte eleven."
Loven understreker alle elevers likeverdige rett til relevant og tilpasset opplæring.
Blant elever med nedsatt funksjonsevne er det svært store variasjoner i forutsetninger for
aktivitet og læring. De er derfor, mer enn andre elever,
avhengig av hvordan hele skoleanlegget er utformet for å få godt utbytte av skolegangen sin.
Innearealene må gi rom for varierte, fysiske aktiviteter, og spesialrom må være tilgjengelige for
det de er planlagt til. Skoler med sprengt kapasitet
får redusert sine muligheter til å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring. Det rammer alle
elever, men særlig dem som har nedsatt
funksjonsevne.
Utforming av utearealet er ikke minst viktig for å gi alle elever muligheter til fysisk utfoldelse
og trening. Elever med nedsatt funksjonsevne vil ofte
ha egne, spesifikke behov utearealene må imøtekomme for at elevene skal kunne bruke dem.
Reduksjonen i normen for skolenes uteareal må ikke
føre til dårligere tilbud for elever som trenger særlig tilrettelegging for å kunne utfolde seg.
Opplæringslovens kap. 5 slår fast at elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen.
Det må i slike tilfeller foreligge en sakkyndig anbefaling fra PPtjenesten. For å sikre rettighetene
til særlig sårbare elever er det viktig at kapasiteten
og kompetansen ved PPtjensten i Askøy kommune ikke reduseres.

Behandling:
Ettersendt:
-

Vedlegg svar på spørsmål unntatt offentlighet.

-

Møtebehandling fra RPF 08.06.2020

Under behandling av PS 40/20 Godkjenning av innkalling og saksliste vurderte utvalget Inge
Abrahamsens habilitet. Der ble det enstemmig vedtatt at Inge er habil under behandling av
saken.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende felles forslag fra H, V, FRP, KRF og SP:
Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta
seg vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.

Wiktor Wikan (AP) fremmet følgende felles forslag fra AP, AL, SV, Rødt:
Saken sendes ut på høring, med frist 01.10.20. Notater og spørsmål følger saken.
Eirin-Helen Engelsen Ulvenes (FNB) foreslo følgende forslag:
Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling vist under, sendes
på høring med frist 01.10.2020.

ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig

skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.
3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
3. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
2.

Område midt:

1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3.

Område øst:

1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.
2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.

4.

Område nord:

Strukturen beholdes som i dag.
5.

Ungdomsskolestruktur:

Strukturen beholdes som i dag.

Avstemming:

Felles forslag H, FRP, V, KRF og SP:
Felles forslag AP, SV, AL og Rødt:
Eirin-Helen Engelsen Ulvenes
forslag følger saken:
Felles oversendelsesforslag fra
H, FRP, V, KRF og SP:

For 6 st. (1H,2FRP,1V,1KRF,1SP)
For 5 st. (1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Enstemmig
For 6 st. (1H,2FRP,1V,1KRF,1SP)
Mot 5.st (1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)

Møtebehandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 08.06.2020
Uttalelse i fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.06.2020:

RFH forutsetter at alle grunnskoler i Askøy kommune har, eller får, universell utforming av
både inne- og uteområdene.
Opplæringsloven slår fast i § 1.3 at " Opplæring skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den
enkelte eleven."
Loven understreker alle elevers likeverdige rett til relevant og tilpasset opplæring.
Blant elever med nedsatt funksjonsevne er det svært store variasjoner i forutsetninger for
aktivitet og læring. De er derfor, mer enn andre elever,
avhengig av hvordan hele skoleanlegget er utformet for å få godt utbytte av skolegangen sin.
Innearealene må gi rom for varierte, fysiske aktiviteter, og spesialrom må være tilgjengelige for
det de er planlagt til. Skoler med sprengt kapasitet
får redusert sine muligheter til å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring. Det rammer alle
elever, men særlig dem som har nedsatt
funksjonsevne.
Utforming av utearealet er ikke minst viktig for å gi alle elever muligheter til fysisk utfoldelse
og trening. Elever med nedsatt funksjonsevne vil ofte
ha egne, spesifikke behov utearealene må imøtekomme for at elevene skal kunne bruke dem.
Reduksjonen i normen for skolenes uteareal må ikke
føre til dårligere tilbud for elever som trenger særlig tilrettelegging for å kunne utfolde seg.
Opplæringslovens kap. 5 slår fast at elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen.
Det må i slike tilfeller foreligge en sakkyndig anbefaling fra PPtjenesten. For å sikre rettighetene
til særlig sårbare elever er det viktig at kapasiteten
og kompetansen ved PPtjensten i Askøy kommune ikke reduseres.

Innstilling/vedtak fra F 16.04.2020:
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmann hvor FrP sine spørsmål som ble fremmet som
forslag i UOL 05.03 svares ut.
Saken legges på nytt frem til UOL 22.04.2020 og UTM 23.04.2020
1.

Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon
eller KFU for å sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse
for ny struktur. Det velges ut fra dette faktum en saksordfører for
saken som skal være et bindeledd og følge saken videre. saksordfører
skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra
2013 og 2016.

2.

For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke
reguleringsplaner som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som
er godkjente reguleringsplaner og hvordan disse vil innvirke på
elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også ved en
oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har
utbyggerne ønske/ klare til å starte bygging.

3.

Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør
kunne gå eller sykle til skolene.

4.

Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal
fraktes trykt over så store avstander m/eller uten bussbytte at det
skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i klimamål, nye gang og
sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.

5.

Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy
kommune har forpliktet seg til å iverksette.

6.

Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for
elevtallberegning for leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen
utreder bestillingen som er vedtatt av kommunestyret. En bør drøfte i
saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet fortsatt er
hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og
fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge
føringer for beregning av elevtallsutviklingen, særskilt ved
utbygningen i sør som i stor grad kan få høy fortetning og flest
leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.

7.

Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil
påvirkes ved flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland
skolekrets.

8.

Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag
totalt 1440 elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470
elevplasser. Gjennomsnittet av høy og lav befolkningsvekst behov vil
være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564 elever i

2035).
9.

Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra
Energigården til Tveit skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til
notat i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 som viser til at
leiekontraktene med Energigården som går ut i økonomiperioden 2020
– 2023.

10.

Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og
legges inn i plan dokumentet før videre saksbehandling.

Trond Høgtun (FNB) sitt forslag følger saken

Behandling:
Terje Angelshaug (AP) fremmet følgende uttalelse:

RFH forutsetter at alle grunnskoler i Askøy kommune har, eller får, universell utforming av
både inne- og uteområdene.
Opplæringsloven slår fast i § 1.3 at " Opplæring skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den
enkelte eleven."
Loven understreker alle elevers likeverdige rett til relevant og tilpasset opplæring.
Blant elever med nedsatt funksjonsevne er det svært store variasjoner i forutsetninger for
aktivitet og læring. De er derfor, mer enn andre elever,
avhengig av hvordan hele skoleanlegget er utformet for å få godt utbytte av skolegangen sin.
Innearealene må gi rom for varierte, fysiske aktiviteter, og spesialrom må være tilgjengelige for
det de er planlagt til. Skoler med sprengt kapasitet
får redusert sine muligheter til å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring. Det rammer alle
elever, men særlig dem som har nedsatt
funksjonsevne.
Utforming av utearealet er ikke minst viktig for å gi alle elever muligheter til fysisk utfoldelse
og trening. Elever med nedsatt funksjonsevne vil ofte
ha egne, spesifikke behov utearealene må imøtekomme for at elevene skal kunne bruke dem.
Reduksjonen i normen for skolenes uteareal må ikke
føre til dårligere tilbud for elever som trenger særlig tilrettelegging for å kunne utfolde seg.
Opplæringslovens kap. 5 slår fast at elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen.
Det må i slike tilfeller foreligge en sakkyndig anbefaling fra PPtjenesten. For å sikre rettighetene
til særlig sårbare elever er det viktig at kapasiteten
og kompetansen ved PPtjensten i Askøy kommune ikke reduseres.

Avstemming:

Terje Angelshaugs forslag:

Enstemmig

Møtebehandling i Formannskapet - 16.04.2020
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmann hvor FrP sine spørsmål som ble fremmet som
forslag i UOL 05.03 svares ut.
Saken legges på nytt frem til UOL 22.04.2020 og UTM 23.04.2020
1.

Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon
eller KFU for å sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse
for ny struktur. Det velges ut fra dette faktum en saksordfører for
saken som skal være et bindeledd og følge saken videre. saksordfører
skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra
2013 og 2016.

2.

For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke
reguleringsplaner som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som
er godkjente reguleringsplaner og hvordan disse vil innvirke på
elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også ved en
oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har
utbyggerne ønske/ klare til å starte bygging.

3.

Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør
kunne gå eller sykle til skolene.

4.

Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal
fraktes trykt over så store avstander m/eller uten bussbytte at det
skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i klimamål, nye gang og
sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.

5.

Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy
kommune har forpliktet seg til å iverksette.

6.

Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for
elevtallberegning for leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen
utreder bestillingen som er vedtatt av kommunestyret. En bør drøfte i
saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet fortsatt er
hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og
fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge
føringer for beregning av elevtallsutviklingen, særskilt ved
utbygningen i sør som i stor grad kan få høy fortetning og flest
leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.

7.

Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil
påvirkes ved flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland
skolekrets.

8.

Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag
totalt 1440 elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470
elevplasser. Gjennomsnittet av høy og lav befolkningsvekst behov vil
være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564 elever i
2035).

9.

Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra
Energigården til Tveit skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til
notat i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 som viser til at
leiekontraktene med Energigården som går ut i økonomiperioden 2020
– 2023.

10.

Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og
legges inn i plan dokumentet før videre saksbehandling.

Trond Høgtun (FNB) sitt forslag følger saken

Innstilling/vedtak fra UOL 05.03.2020 (i samsvar med rådmannens innstilling
med tilleggsforslag):
1. Rådmannens utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med
frist 24.april.
2. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før den går ut på høring
3. Alle skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken

Spørsmålene følger saken.
Innstilling fra UTM 06.03.2020:

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmann hvor FrP sine spørsmål som ble fremmet som
forslag i UOL 05.03 svares ut.
Saken legges på nytt frem til UOL 22.04.2020 og UTM 23.04.2020
1.

Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon
eller KFU for å sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse
for ny struktur. Det velges ut fra dette faktum en saksordfører for
saken som skal være et bindeledd og følge saken videre. saksordfører
skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra
2013 og 2016.

2.

For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke
reguleringsplaner som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som
er godkjente reguleringsplaner og hvordan disse vil innvirke på
elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også ved en
oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har
utbyggerne ønske/ klare til å starte bygging.

3.

Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør
kunne gå eller sykle til skolene.

4.

Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal
fraktes trykt over så store avstander m/eller uten bussbytte at det
skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i klimamål, nye gang og
sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.

5.

Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy
kommune har forpliktet seg til å iverksette.

6.

Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for
elevtallberegning for leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen
utreder bestillingen som er vedtatt av kommunestyret. En bør drøfte i
saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet fortsatt er
hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og
fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge
føringer for beregning av elevtallsutviklingen, særskilt ved
utbygningen i sør som i stor grad kan få høy fortetning og flest
leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.

7.

Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil
påvirkes ved flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland
skolekrets.

8.

Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag
totalt 1440 elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470
elevplasser. Gjennomsnittet av høy og lav befolkningsvekst behov vil
være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564 elever i
2035).

9.

Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra
Energigården til Tveit skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til
notat i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 som viser til at
leiekontraktene med Energigården som går ut i økonomiperioden 2020
– 2023.

10.

Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og
legges inn i plan dokumentet før videre saksbehandling.

Trond Høgtun (FNB) sitt forslag følger saken

Behandling:
Roald Steinseide (FrP) fremmet innstillingen fra UTM

Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:

Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling som vist under,
sendes på høring med ny frist 01.09.2020.
ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.
3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.

4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
4. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
2. Område midt:
1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3. Område øst:
1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.
2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4. Område nord:
Strukturen beholdes som i dag.
5. Ungdomsskolestruktur:
Strukturen beholdes som i dag.

Miriam Haavik (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP og AL:
1. Rådmannen sitt utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med
frist 1. september.
2. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før den går ut på høring.

3. Alle skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken.

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 1 st. (1FNB)
Mot 10 st. (2H,1FrP,1KrF,1SP,1PP,2AP,2AL)

Fellesforslag fra AP og AL:

For 5 st. (2AP,2AL,1FNB)
Mot 6 st. (2H,1FrP,1KrF,1SP,1PP)

Innstillingen fra UTM:

For 6 st. (2H,1FrP,1KrF,1SP,1PP)
Mot 5 st. (2AP,2AL,1FNB)

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.03.2020
Innstilling:

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmann hvor FrP sine spørsmål som ble fremmet som
forslag i UOL 05.03 svares ut.
Saken legges på nytt frem til UOL 22.04.2020 og UTM 23.04.2020
1.

Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon
eller KFU for å sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse
for ny struktur. Det velges ut fra dette faktum en saksordfører for
saken som skal være et bindeledd og følge saken videre. saksordfører
skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra
2013 og 2016.

2.

For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke
reguleringsplaner som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som
er godkjente reguleringsplaner og hvordan disse vil innvirke på
elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også ved en
oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har
utbyggerne ønske/ klare til å starte bygging.

3.

Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør
kunne gå eller sykle til skolene.

4.

Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal
fraktes trykt over så store avstander m/eller uten bussbytte at det
skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i klimamål, nye gang og
sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.

5.

Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy
kommune har forpliktet seg til å iverksette.

6.

Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for
elevtallberegning for leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen
utreder bestillingen som er vedtatt av kommunestyret. En bør drøfte i
saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet fortsatt er
hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og

fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge
føringer for beregning av elevtallsutviklingen, særskilt ved
utbygningen i sør som i stor grad kan få høy fortetning og flest
leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.
7.

Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil
påvirkes ved flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland
skolekrets.

8.

Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag
totalt 1440 elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470
elevplasser. Gjennomsnittet av høy og lav befolkningsvekst behov vil
være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564 elever i
2035).

9.

Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra
Energigården til Tveit skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til
notat i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 som viser til at
leiekontraktene med Energigården som går ut i økonomiperioden 2020
– 2023.

10.

Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og
legges inn i plan dokumentet før videre saksbehandling.

Trond Høgtun (FNB) sitt forslag følger saken

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rådmannens utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med frist
24.april.
Behandling:
Ettersendt:
 COWI rapport Demografi Askøy_januar 2020
 Dokumentasjon kompas Askøy kommune rev.1.2020

Dokumenter lagt ut i møte:
- Møtebehandling fra UOL 05.03.2020
Arnt Erik Gangås (FrP) foreslo følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmann hvor FrP sine spørsmål som ble fremmet som
forslag i UOL 05.03 svares ut.
Saken legges på nytt frem til UOL 22.04.2020 og UTM 23.04.2020
1.

Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon
eller KFU for å sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse
for ny struktur. Det velges ut fra dette faktum en saksordfører for
saken som skal være et bindeledd og følge saken videre. saksordfører
skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra
2013 og 2016.

2.

For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke
reguleringsplaner som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som
er godkjente reguleringsplaner og hvordan disse vil innvirke på
elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også ved en
oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har
utbyggerne ønske/ klare til å starte bygging.

3.

Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør
kunne gå eller sykle til skolene.

4.

Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal
fraktes trykt over så store avstander m/eller uten bussbytte at det
skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i klimamål, nye gang og
sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.

5.

Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy
kommune har forpliktet seg til å iverksette.

6.

Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for
elevtallberegning for leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen
utreder bestillingen som er vedtatt av kommunestyret. En bør drøfte i
saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet fortsatt er
hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og
fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge
føringer for beregning av elevtallsutviklingen, særskilt ved
utbygningen i sør som i stor grad kan få høy fortetning og flest
leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.

7.

Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil
påvirkes ved flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland
skolekrets.

8.

Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag
totalt 1440 elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470
elevplasser. Gjennomsnittet av høy og lav befolkningsvekst behov vil
være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564 elever i
2035).

9.

Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra
Energigården til Tveit skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til
notat i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 som viser til at
leiekontraktene med Energigården som går ut i økonomiperioden 2020
– 2023.

10.

Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og
legges inn i plan dokumentet før videre saksbehandling.

Trond Høgtun (FNB) foreslo følgende forslag følger saken:

Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling vist under, sendes
på høring med frist 24.04.2020.

UTKAST TIL ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.
3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
5. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
2.

Område midt:

1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3.

Område øst:

1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.

2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4.

Område nord:

Strukturen beholdes som i dag.
5.

Ungdomsskolestruktur:

Strukturen beholdes som i dag.

Avstemming:

Arnt Erik Gangås forslag:

For: 6st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V)
Mot: 5st. (1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)

Trond Høgtuns forslag følger saken:

Enstemmig

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 05.03.2020
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling med tilleggsforslag):
4. Rådmannens utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med
frist 24.april.
5. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før den går ut på høring
6. Alle skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken

Spørsmålene følger saken.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rådmannens utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med frist
24.april.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Planforutsetninger for Kompas-analyser datert januar 2020.
COWI rapport Demografi Askøy januar 2020
Inge Abrahamsen (Rødt) erklærte seg inhabil ihht forvaltningsloven § 6, 2.ledd og fratrådte = 10
I hht fvl § 8.2 vurderte utvalget hans inhabilitet. Enstemmig vedtatt inhabil.
Eirik Nepstad(Rødt) tiltrådte = 11

Skolesjef Anne-Merete Mærli Hellebø, rådgiver skole Frode Solemdal, plan- og bygningssjef
Knut Natlandsmyr, leder plan og utvikling Eva Herdlevær og planlegger Synne Guldberg møtte
i saken.
Eirik Nepstad (Rødt) fremmet følgende fellesforslag fra AP,AL,SV,Rødt:
1. Rådmannens innstilling.
2. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før den går ut på høring
3. Alle skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken

Følgende spørsmål ble innlevert fra Eirik Nepstad (Rødt):
Spørsmål 1:
I innstillingen står det at Træet skule er bygd i 1958/1985. Stemmer det ikke at skolebygget fra
1958 ble revet ved utbyggingen i 2000, og at bygget fra 1984 ble rehabilitert? Videre står det at
skolen vil ha et større vedlikeholdsbehov fremover. Stemmer dette, og hvor finnes det
dokumentasjon på det?

Spørsmål 2:
Det står i saken at Askøy kommune har fulgt anbefalt norm på 50 m2 per elev som er nedfelt i
veiledningen til forskrift til miljørettet helsevern. Videre at ny rapport utarbeidet høsten høsten
2019 anbefaler at arealnormen blir endret til 30 m2, og at kravet til kvalitet får mer fokus.
Hvilke konkrete kvalitetskrav er dette, og hvordan vil Askøy kommune følge de opp?
Vi ber om at spørsmålene følger saken.

Stig Abrahamsen(FRP) fremmet følgende forslag:

1. Utvalget har merket seg at det ikke har vært tilslutning fra opposisjon eller KFU for å
sette sammen en gruppe for å finne en felles forståelse for ny struktur. Det velges ut fra
dette faktum en saksordfører for saken som skal være et bindeledd og følge saken
videre. Saksordfører skal komme fra UOL. Det er viktig at det blir en struktur med bred
tilslutning slik at det slippes nye endringer, slik de 2 siste planene fra 2013 og 2016.
2. For å få en helhetlig plan må det utarbeides en oversikt over hvilke reguleringsplaner
som er innarbeidet / ikke tatt med i prognosene som er godkjente reguleringsplaner og
hvordan disse vil innvirke på elevprognosene når utbygging er fullført. Det legges også

ved en oversikt over reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hvor har utbyggerne
ønske/ klare til å starte bygging.
3. Det må legges frem et helseperspektiv ved at det fravikes at elever bør kunne gå eller
sykle til skolene.
4. Det må fremkomme hvordan man tenker seg barneskoleelever skal fraktes trykt over så
store avstander m/eller uten bussbytte at det skapes mer privat trafikk, Jmf. ønske i
klimamål, nye gang og sykkelveier og målsetning i byvekst avtale.
5. Ny skolebruksplan må også ses opp mot ny arealplan som Askøy kommune har
forpliktet seg til å iverksette.
6. Det vises til K – Sak 90/19 (18.06.19), vedr. metodikk for elevtallberegning for
leilighetsbygg kontra eneboliger etc. Rådmannen utreder bestillingen som er vedtatt av
kommunestyret. En bør drøfte i saken om dagens beregning ved 35 barn pr 100 boenhet
fortsatt er hensiktsmessig når en ser på endringer for antall barn pr familie og
fødselstallene er nedadgående generelt i Norge. Saken kan legge føringer for beregning
av elevtallsutviklingen, særskilt ved utbygningen i sør som i stor grad kan få høy
fortetning og flest leilighetsbygg som er i samsvar med vedtatt byvekstavtale.
7. Det må utredes hvordan skolekretsgrensene og elevtallsutviklingen vil påvirkes ved
flytting av Erdal barneskole for Florvåg og Haugland skolekrets.
8. Den totale ungdomsskolekapasiteten vurderes i sin helhet. (Er i dag totalt 1440
elevplasser uten paviljonger m/ paviljonger 1470 elevplasser. Gjennomsnittet av høy og
lav befolkningsvekst behov vil være ca 1458 elever i 2025. ca 1486 elever i 2030, 1564
elever i 2035).
9. Det må utredes mulighet for å flytte dagens kontorplasser fra Energigården til Tveit
skole for å utnytte arealkapasiteten. Viser til notat i forbindelse med
budsjettbehandlingen 2020 som viser til at leiekontraktene med Energigården som går
ut i økonomiperioden 2020 – 2023.
10. Planen sendes tilbake til Rådmannen hvor overnevnte må belyses og legges inn i plan
dokumentet før videre saksbehandling.

Daniel Dombrowski(H) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannens forslag sendes ut på høring.
2. Det velges saksordfører for skolebruksplanen.
Forslag på saksordfører : Yngve Fosse

Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Daniel Dombrowskis forslag:
Eirik Nepstads fellesforslag:
Spørsmålene følger saken:

For 3 st(2FRP,1SP)
Mot 8 st (2H,1V,1AP,1SV,1AL,1Rødt, 1FNB
For 3 st (2H,1V)
Mot 8 st(2FRP,1SP,1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
For 8 st(2H,1SP,1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Mot 3 st(2FRP,1SP)
Enstemmig

Eirik Nepstad (Rødt)fratrådte= 10
Inge Abrahamsen (Rødt) tiltrådte= 11

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannens utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med frist
24.april.

RÅDMANNENS UTKAST TIL ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og
per skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.
3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
1. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden. Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese krets vurderes for å ta
hånd om elevtallsvekst som følge av boligbygging i områdene Follesemarka og
Nipa.
2.

Område midt:
1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved å overflytte elever fra andre barneskoler
i Ravnanger ungdomsskolekrets.
Alt.1 - Davanger skole
Alt.2 - Davanger skole og området Fureneset fra Hanøy krets

3.

Område øst:
1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.

2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4.

Område nord:
1. Træet skule flyttes til Fauskanger barne- og ungdomsskule (fra skolestart 2021).

5.

Ungdomsskolestruktur:
1. Ungdomstrinnet i Fauskanger ungdomsskolekrets flyttes til Ravnanger
ungdomsskole.
2. Erdal ungdomsskole bygges som U450 som følge av at Skogstunet skole utsettes.
3. Sentralisert enhet for ungdomstrinnet lokaliseres til Ravnanger ungdomsskole.

Sammendrag
Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune beskriver skolestruktur, men også hvordan nye og
ombygde skoler skal planlegges og bygges for å tilfredsstille fremtidige krav og behov.
Rådmannen legger i saken frem forslag til endringer i skolestruktur. Nye elevtallsprognoser er
lagt til grunn. Vedtatt handlingsregel legger begrensninger for kommunen sitt samlede
investeringsnivå som også vil få betydning for investeringer i skolebygg. Til forskjell fra
Skolebruksplan 2016 er målsettingen nå i større grad å utnytte eksisterende skolekapasitet best
mulig og dermed kunne oppnå økonomisk innsparing.
Prognoser for befolkningsframskriving og elevtall framskriving er utarbeidet av eksternt firma i
januar 2020. Prognosen viser normalt og høyt alternativ, der høyt alternativ ikke er begrenset
av skolekapasitet. Prognosen bygger på parameter som er beskrevet i saken og i planen, der
Askøy kommune sitt boligbyggeprogram er en vesentlig faktor.
Ledig kapasitet ved Tveit skole bør etter rådmannens vurdering utnyttes. Høy prognose uten
begrensing av skolekapasitet gir plass til elever fra Davanger skole. Om elever fra Hanøy skole
eller Haugland skole skal flyttes til Tveit skole må samlet boligbyggingen ifølge prognosen
reduseres. Skogstunet skole er planlagt med tanke på boligbygging i Strusshamn krets og
Follese krets. Rådmannen peker i planen på utbygging av Kleppe skole som alternativ for å øke
skolekapasiteten i område sør. Erdal barneskole foreslås også endret til B500 skole som følge av
nye prognoser. Det sees også på mulighet for å flytte Træet skule til Fauskanger barne- og
ungdomsskule. En følge av dette er at ungdomstrinnet i Fauskanger krets flyttes til Ravnanger
ungdomsskole som må utvides noe. Som følge av at Skogstunet skole utsettes bør
ungdomsskole kapasiteten vurderes utvides til U450 ved Erdal ungdomsskole. Spesialavdeling
for ungdomstrinnet lokaliseres til Ravnanger ungdomsskole.
Saken omhandler også midlertidige bygg. Investeringer ved Erdal barneskole og Erdal
ungdomsskole er skyvd ut i tid med den konsekvensen at det blir behov for midlertidige bygg.
Det sees også på muligheten til å flytte paviljonger som står ved andre skoler.
Den generelle delen av skolebruksplanen er oppdatert for å tilpasse nye lover og forskrifter, og
ny læreplan som tas i bruk høsten 2020. Planen beskriver også hvordan nye og utbygde skoler
skal planlegges og bygges. Nytt digitalt format gjør at det ikke lenger skilles mellom generell del
og handlingsdel. Ytterligere oppdatering av denne delen vil skje etter høringen.

Veiledende arealnorm for uteområder ved skoler foreslås endret fra 50 m2 til 30 m2 per elev,
samtidig som kravet til kvalitet øker. I saken fremmes også forslag til finansieringsordning for
utbedring av uteområder ved skoler.
Forskrift om skolekretsgrenser legges frem etter at skolebruksplanen en vedtatt.

Link til skolebruksplan 2020
Avgjøres av:
Kommunestyret.
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for oppvekst og levekår, Utvalg for teknikk og miljø og Formannskapet (mars 2020).
Videre saksgang:
Saken sendes på høring med frist 24.april.
Rådmannen legger frem oppdatert sak der høringsinnspill er innarbeidet.
2.gangs behandling i UOL, UTM, Formannskap (mai 2020)
Kommunestyret (18. juni 2020)

Saksopplysninger:
Skolebruksplan for Askøy ble første gang vedtatt i 2013 og senere revidert i 2016. Da ble planen
delt i en generell del og en handlingsdel. Den generelle delen ble ikke endret i 2016, og det er
behov for å oppdatere denne i samsvar med nye lover og forskrifter, planer og andre relevante
forutsetninger.
Rådmannen har i tillegg lagt frem årlig sak om status og oppfølging av skolebruksplan som
grunnlag for budsjettarbeidet (unntak 2019). I følge vedtak skal prognose og plan oppdateres og
revideres hvert 4. år.
Skolebruksplan 2020 presenteres i nytt digitalt format. Det betyr at strukturen i planen er
endret noe. Oversikt over tidligere politiske saker knyttet til skoleutbygging er lagt i
skolebruksplanen.
Skolen i nærmiljøet
Opplæringslova sier at elevar har rett til å gå ved den skulen som ligg nærast eller den skulen
dei soknar til (§ 8-1). I Askøy kommune gjelder nærskoleretten, men det praktiseres fritt
skolevalg så lenge dette ikke medfører merkostnader for kommunen.
Skolebruksplanens generelle del omtaler skolens viktige plass i nærmiljøet. Mange barn- og
unge bruker skolen utenom skoletid til både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Skolen er
også mange steder en samlende plass i forbindelse med ulike arrangementer. At barn- og unge
kan gå og sykle til fritidsarenaer er ønskelig. En strukturendring der avstanden til skolen blir
lengre vil gjøre at disse kvalitetene vil bli redusert.
Skolevei og skoleskyss

Elever har rett til skoleskyss om avstanden er mer enn 4 km (1. trinn: 2 km). Om skoleveien er
særlig farlig har eleven også rett til skoleskyss. Dette er regulert i Opplæringslova § 7-1.
Skoleåret 2019/20 får nesten 1200 elever i Askøy skoleskyss (27 %). I 2019 var samlede
kostnader til skoleskyss i Askøy ca. 8,4 mill. Kommunen betaler personbillett for alle elever
som får skyss, også de med rett til skyss etter opplæringsloven. Skysskostnader vil i de fleste
tilfeller øke når elever flyttes til annen skole. I noen tilfeller vil skyss p.g.a. farlig skolevei bli
erstattet av fylkeskommunal skyss p.g.a. avstand.
Trygge skoleveier er en forutsetning for at flere elever skal kunne gå og sykle til skolen. Dette vil
igjen redusere kostnader. Trafikkavvikling rundt skolen er også vesentlig for å sikre barn og
unge som myke trafikanter. Midler til trafikksikringstiltak må prioriteres til å trygge skoleveier,
og det bør også vurderes i hvilken grad byvekstavtalen kan bidra positivt til dette formålet.
Gangvei rundt Tveitaneset og lang Kollevågvegen er eksempel på prosjekt som bør prioriteres.
Skolen som læringsarena
Skolebruksplanen 2020 peker på viktige sider ved utformingen av det fysiske læringsmiljøet
som en viktig forutsetning for elevenes læring. I tillegg til å sikre et trygt og godt fysisk miljø i
samsvar med lover og forskrifter beskriver planen hvordan det fysiske miljøet kan bidra positivt
til mer aktiv læring med praktisk og variert læringsarbeid. Det stilles ofte spørsmål om små
eller store skoler er best for elevenes skolemiljø. Det finnes ikke forskningsbelegg for å hevde
noen av delene. Det vesentlige er at det bygges gode skoleorganisasjoner med god ledelse.
Høsten 2020 tar skolene i bruk nye læreplaner som vil få konsekvenser for hvordan
læringsarbeidet skal tilrettelegges og gjennomføres. Den nye læreplanen har økt fokus på de
praktisk-estetiske fagene. Flere av skolene på Askøy mangler spesialrom. Dette gjelder særlig
Florvåg skole, Erdal barneskole og Hanøy skole som mangler sløydsal. Alle disse skolene er
planlagt utbygd. Det vil være nødvendig med midler for kompenserende tiltak frem til
utbygging kan skje.
Askøy kommune har de siste årene investert i datamaskiner slik at alle elever nå har sin egen
enhet. Det er fremdeles behov for midler til å bytte ut de eldste maskinene. Fra 2010 er det også
investert mye i digitale tavler i Askøyskolen. Behovet for utskifting av disse er betydelig. Ved
nye Kleppestø barneskole er det også bygget et “teknologirom” som godt eksempel på hvordan
det kan legges til rette for bruk av teknologi i læringsarbeidet. Dette er nærmere beskrevet i
Skolebruksplanen.
SFO skal være en integrert del av skolen, og må i hovedsak basere sin virksomhet på sambruk
med resten av skolen. De skal blant annet kunne bruke deler av trinn arealene i små
skoleavdelingen, forskerrom/grovverksted, fellesrom og spesialrom når disse er ledige.
En rekke aktiviteter foregår også i skolene utenom skoletid, da skolene benyttes som
nærmiljøanlegg. Skolene blir derfor en viktig arena både for fysisk aktivitet, men også som et
uformelt møtested der man kan være med på sosiale aktiviteter som fremmer inkludering og
tilhørighet. Skoleanlegg fremmer på den måten god folkehelse.
Bemanning i skole og SFO
Over 80 % av de totale driftskostnadene i skolen er lønnsutgifter (se Skoleporten.no). En
reduksjon i antall skoler vil kunne bidra til reduserte lønnskostnader selv om lærernormen gjør
at det ikke lenger er besparende å “fylle opp klasser”.
Lærere er naturligvis den største gruppen, men skolene har også ikke-pedagogisk personell som
bistår i arbeidet med enkeltelever og skolemiljøet generelt. Samarbeid mellom lærere blir
ytterligere vektlagt i den nye læreplanen. Kravet til kompetanse øker, og fra 2025 er det krav til
undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk i både barneskoler og

ungdomsskoler. Flere lærere i samme organisasjon vil kunne styrke profesjonssamarbeidet, og
også kunne styrke kravet til undervisningskompetanse i de ulike fagene.
Fra 2018 ble det innført lærernorm i skolen. Det betyr at lærernormen er knyttet til den enkelte
elev, og som følger med ved flytting. Det vil derfor ikke lenger være en økonomisk innsparing i å
“fylle opp klasser”. Noen skoler har imidlertid klassetall under normtallene 15 (1.-4.trinn) og 20
(5,-10.trinn). Dette medfører en merkostnad om det skal være “en lærer i hver klasse i hver
time”. Utfordringen er størst på 5.-7. trinn.
Alle skolene har ledergrupper fra 2 til 5 personer avhengig av størrelse på skolen. Ressurs til
ledelse er regulert i særavtalen SFS 2213 som sier at ressursen ikke kan reduseres fra tidligere
år om det ikke er gjort strukturelle endringer. I Askøyskolen fordeles 32,4 leder årsverk mellom
skolene. Alle skolene får en grunnressurs på 80 %, resten fordeles etter elevtall.
Grunnressursen vil kunne spares ved sammenslåing av skoler. På samme måte får skolene 30 %
grunnressurs til konsulent.
Inntekter fra foreldrebetalingen er grunnlaget for bemanning i SFO. Kommunen må bruke
ekstra ressurser til skoler med lavt barnetall i SFO for at de skal kunne ha en forsvarlig
bemanning. Dette er tatt med i de økonomiske beregningene. SFO ledes av avdelingsleder i
tillegg til at 8 % av rektor sin lønn er ført på SFO (jf. reform-97). 10 % grunnressurs til ledelse
per skole kan spares ved sammenslåing til færre enheter.
Språkdeling
Kommunen fastsetter ved forskrift om den enkelte skole skal ha nynorsk eller bokmål i den
skriftlige opplæringen på barnetrinnet. Målformen kommunen fastsetter, blir hovedmålet for
skolen, jf. opplæringslova § 2-5 første ledd. I Askøy kommune har Træet skule og Fauskanger
barne- og ungdomsskule nynorsk som målform. De andre skolene har bokmål.
Under 20 % av elevene ved Træet skule og Fauskanger barne- og ungdomsskule har valgt
nynorsk som målform på barnetrinnet skoleåret 2019/20. Det gjør at skolene må opprette
alternativt opplæringstilbud på bokmål for resten av elevene. Kommunestyret vedtok i 2019 å
opprettholde nynorsk som målform ved disse skolene.
De to skolene får 2 lærerårsverk hver for gi skriftlig opplæring på både nynorsk og bokmål. En
sammenslåing av skolene med større elevgrupper vil kunne bidra til å styrke opplæringen i
begge målformene.
Vedlikehold og helseverngodkjenning
Behovet for drift og vedlikehold av skolebygg er omtalt i skolebruksplanen. I skolebruksplan
2013 ble det gjort vedtak om at alle nye skolebygg skal ha 200,-/m2 til drift og vedlikehold.
Vedlikehold er kostnadskrevende, og de siste årene er det utført betydelig vedlikeholdsarbeid
ved flere skoler. Rapport fra mai 2019 viser at 8 av 18 skoler ikke er helseverngodkjent. Av disse
er det særlig Hop skole som har bygningsmessige avvik som må rettes.
Kommunestyret gjorde i budsjett 2020 følgende vedtak: Det utarbeides en prioriteringsliste for
skolevedlikehold der helsevernsgodkjenning gis førsteprioritet. Denne ses i sammenheng med
skolebruksplanen og budsjettarbeidet for 2021-2024.
Sikkerhet og beredskap
Kvalitetsmelding skole 2019 omtalte arbeidet med sikkerhet og beredskap i skolene. Mellom
annet ble det påpekt av flere skoler mangler talevarslingsanlegg. Det ble gjort vedtak om å
“Sikre god kommunikasjon i beredskapssituasjoner”. Rådmannen vil følge dette opp gjennom å
prioritere talevarslingsanlegg, og prøve ut andre former for varsling. Varsling via mobiltelefoner

til ansatte vil også være et mulig tiltak, men dette har en relativt høy kostnad. Det er også viktig
å sikre god mobildekning i skolebygg og på skoleplasser.
Uteareal
Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både
innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmiljøets
aktivitetstilbud.
Askøy kommune har fulgt anbefalt norm på 50 m2 per elev som er nedfelt i veiledningen til
forskrift for miljørettet helsevern. Ny rapport utarbeidet høsten 2019 anbefaler at arealnormen
blir endret til 30m2, og at kravet til kvalitet får mer fokus. I følge miljørettet helsevern vil dette
trolig bli innarbeidet i ny veileder. Rådmannen anbefaler derfor at Askøy kommune følger den
nye normen. Den ble også lagt til grunn i sak om uteområde ved Florvåg skole som nylig ble
behandlet politisk.
Kontroll av uteareal og lekeplasser er en del av skolens internkontrollsystem. For 3 år siden fikk
alle skoler i tillegg ekstern kontroll, der de fleste avvik er fulgt opp i vedlikeholdsplanen. Det er
ønskelig at det stilles midler til rådighet slik at ekstern kontroll kan utføres hvert 3. år.
Skoler i samarbeid med FAU (foreldreutvalg) har anledning til å søke om tippemidler for å
utvikle nærmiljøanlegg. FAU er i mange tilfeller en positiv pådriver gjennom dugnadsarbeid og
bidrag med egenkapital. En utfordring er mellomfinansiering frem til tippemidler blir utbetalt.
Rådmannen vil utarbeide rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn med
finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir innarbeidet.
Befolkningsprognoser
Skolebruksplan 2020 legger til grunn nye elevtallsprognoser utarbeidet av COWI i januar 2020.
COWI benytter prognoseverktøyet Kompas og framskriver befolkningstall på skolekretsnivå. I
framskrivingen benyttes en boligtilbudsmodell. Boligtilbudet består av ledige boliger i hver
skolekrets pluss nye boliger som framkommer av boligbygg prognosen som kommunen har
utarbeidet. Det forutsettes at boligtilbudet fylles med innbyggere i form av innflyttere.
Boligbyggeprognosen angir boligpotensialet i vedtatte arealplaner for perioden 2020-2040,
fordelt på år og skolekrets. Det er viktig å presiserer at dette er en prognose for antatt
boligutbygging. Faktisk utbygging er avhengig av mange parter og varierende rammebetingelser
og er i stor grad uforutsigbar.
Til arbeidet med skolebruksplanen i 2016, utarbeidet COWI to scenario for befolkningsvekst på
skolekretsnivå. Disse la til grunn SSB sin befolkningsprognose fra 2014. Det ene alternativet
forutsatte å følge SSB sitt middels-alternativ (MMMM) og det andre fulgte alternativ med høy
innvandring (MMMH). Fordeling av veksten på de ulike skolekretsene ble beregnet ut fra en
boligbyggeprognose som ikke var begrenset av skolekapasitet. Disse to scenariene vises i
figuren under som Askøy 2016 middel og høy.
Befolkningsprognosene utarbeidet av COWI i januar 2020 benytter en annen modell for å
beregne to alternative framskrivinger. Her er det benyttet en modell med dynamisk
nettoflytting, der boligutbyggingen på Askøy får innvirkning på befolkningsveksten. De to
alternativene baserer seg på to ulike boligbyggeprognoser. Hovedalternativet er basert på en
boligbyggeprognose som viderefører dagens utbyggingsmønster, der krav om skolekapasitet
begrenser utbyggingen. Merk at dispensasjoner fra rekkefølgekrav om skolekapasitet som ble
gitt i Florvåg og Strusshamn krets i 2019, er tatt med i denne prognosen. Det høye alternativet
er basert på en boligbyggeprognose der en forutsetter skolekapasitet i alle skolekretser og
dermed får bygd ut større del av boligpotensialet. Begge framskrivingene forutsetter at
boligbyggeprognosen realiseres. I figuren under vises de to alternativene som Askøy 2020
Hoved og Askøy 2020 Høy. I tillegg vises Askøy 2020 Trend, som er en framskriving av
historisk flytting (basert på perioden 2009-2018).

Figuren under sammenligner de ulike framskrivingsalternativene med Hordaland
fylkeskommune sin fylkesprognose for 2019-2045. Figuren viser at de nye
befolkningsprognosene utarbeidet av COWI har høyere vekst enn Hordaland fylkeskommune
sin folketalsframskriving. Om Askøy kommune hadde hatt tilgjengelig skolekapasitet viser det
høye alternativ i 2020 et potensiale for betydelig folketallsvekst. Også det normale alternativet
uten økt skolekapasitet viser en vekst over Hordaland fylkeskommune sitt høye alternativ helt
frem til 2035 da Askøy sin prognose flater ut.

Elevtallsutvikling og prognoser
Elevtallet i Askøy har økt fra 4222 elever i 2016 til 4395 i 2019 (+4 %). I tillegg kommer ca. 60
elevene som går ved private skoler. Tilsvarende vekst for landet er +1 %. Kommunegrupper 13
har elevtallsvekst på +3 %. Se datagrunnlag for mer informasjon om Askøy.
Elevtallsprognosen er hentet fra befolkningsprognosen. Høyt alternativ betinger skolekapasitet
i kretsene. Normalt alternativ er uten økt skolekapasitet utover dagens kapasitet. Ut fra vedtatt
økonomiplan vurderer rådmannen det som riktig å legge normal prognose til grunn i de
kretsene der det ikke er skolekapasitet. Bare Erdal barneskole er prioritert av barneskoler i
perioden 2020-2030. På ungdomstrinnet vil det være en blanding av barneskolekretser med og
uten skolekapasitet. Det er her gjort en gjennomsnittlig beregning av de to alternativene.
Barnetrinn:
Samlet elevtall kapasitet ved barneskoler i Askøy kommune er beregnet til 4500 elever. Samlet
prognose for 1.-7. trinn viser 4300 elever på det meste. Normal prognose viser 3200.
Nærskoleretten gjør at ledig elevkapasitet i en skolekrets ikke kan fylles opp med elever fra
andre skolekretser uten at skolestrukturen endres.
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Ungdomstrinn:
Samlet skolekapasitet på ungdomstrinnet er satt til 1475 (før utvidelse av Erdal ungdomsskole).
Gjennomsnittlig prognose viser nesten 1600 elever i perioden. Kapasiteten er best i Fauskanger
krets og Ravnanger krets.
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Fauskanger ungdomsskule
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Link til oversikt over prognoser

Skolekapasitet
Som del av skolebruksplanen følger skolebeskrivelser med kapasitetsvurderinger. Hva som
legges til grunn når elevkapasitet vurderes er beskrevet i Skolebruksplanen. Flere skoler har fått
midlertidige skolebygg i form av brakker/paviljonger. Kommunestyret har vedtatt at slike bygg
ikke skal medregnes. Brakkene ved Haugland skole har vært medregnet i skolekapasiteten
siden skolebruksplan 2013. I UOL 19/19 og UTM 215/19 ble det gjort vedtak om at brakker ved
Florvåg skole skal medregnes.
Skolekapasitet er også et av rekkefølgekravene som blir stilt i forbindelse med boligbygging. Det
finnes ingen veiledende norm, og det er opp til den enkelte kommune å vurdere dette. Askøy
kommune har lagt til grunn 35 elever i barneskole pr. 100 boenheter i skolekretsen.
Kommunestyret har bedt rådmannen vurdere andre alternativer til vurdering av skolekapasitet.
Kommunestyret har også i 2019 gitt dispensasjoner fra dette rekkefølgekravet. Dette spørsmålet
blir ikke fulgt opp i skolebruksplanen.
Midlertidige bygg
Brakker, paviljonger og moduler er betegnelser for midlertidige bygg. Kleppestø barneskole,
Florvåg skole, Erdal barneskole, Erdal ungdomsskole, Haugland skole, Hanøy skole og
Voksenopplæringen har alle midlertidige bygg.
Ved Erdal barneskole er det bevilget midler i 2020 til ny brakke. Erdal ungdomsskole har behov
for ytterligere bygg siden bevilgningen til skolen ble utsatt i økonomiplanen. Om
ungdomstrinnet i Fauskanger krets skal flyttes til Ravnanger vil det også utløse behov for flere
rom.
Fra 2022 vil Voksenopplæringen flytte inn i nye lokaler ved Askøy videregående skole.
Brakkene ved skolen vil da kunne omdisponeres. På grunn av bygging er det mulig at noen må
flyttes før. Brakkene ved Kleppestø barneskole vil også kunne omdisponeres.
Arbeidsplasser for lærere
Arbeidsmiljøloven stiller krav om 6m2 arbeidsplass for lærere. Innføring av lærernormen har
ført til flere lærere. Tidligere oversikt har vist at noen skoler ikke har tilstrekkelig areal. I
høringen vil det bli innhentet oppdatert informasjon om behovet fra skolestart 2020. Denne vil
bli innarbeidet i andre gangs behandling av saken i mai/juni. Behov blir innarbeidet i budsjett
2021.

Spesialavdeling
Det har siden 2011 blitt jobbet med å etablere avdeling i Askøy for elever med fysiske og
psykiske funksjonsnedsettelse. Først var den planlagt til Florvåg skole, senere ved nye
Skogstunet skole.
Det er særlig på ungdomstrinnet behovet er størst. Ravnanger ungdomsskole har de siste årene
i vare tatt opplæringen for mange elever med særskilt behov, også fra andre skolekretser.
Rådmannen foreslår at dette tilbudet nå formelt knyttes til Ravnanger ungdomsskole, og at
skolen tilføres nødvendige rammevilkår. Kvaliteter på lokaler vil ikke kunne være de samme
som er beskrevet i planer for nybygg, men ved evt. utviding av skolen skal dette sees i
sammenheng. Det er også behov for å styrke den faglige ledelsen av tilbudet. For barnetrinnet
har rådmannen tidligere pekt på Kleppe skole som alternativ til Skogstunet. Dette under
forutsetning av at Kleppe skole bygges ut.
Idrettshaller
Det er gjort vedtak om å bygge ny idrettshall på Myrane i forbindelse med utbygging av Askøy
videregående skole. Hallen vil trolig stå ferdig i 2024 og vil gi nødvendig økt kapasitet for
Kleppestø ungdomsskole. Videre fremdrift betinger vedtak av reguleringsplan for Myrane.
Ved Fauskanger barne- og ungdomsskole, Tveit skole og Kleppestø barneskole (ferdig høst
2020) er det bygget mindre idrettshaller. Askøyhallene står for driften av disse. Ravnanger
ungdomsskole har kroppsøving i Askøy forum. De andre skolene har ordinære gymsaler. Særlig
ved Hanøy skole er det behov for å utvide størrelse og bedre bygningskvaliteten.
Askøy Voksenopplæringssenter
Askøy Voksenopplæringssenter sine midlertidige bygg ble i 2017 flyttet fra Florvåg til Myrane.
Det er vedtatt at Voksenopplæringen skal flytte til permanente lokaler ved Askøy videregående
skole når den står ferdig, trolig i 2023. Det er mulig med en mellomløsing fra 2022.
Gjenbruk av skolebygg
Ved strukturendring må det også tas stilling til videre bruk av skolebygg. Det kan medføre
videre kostnader om kommunen ikke velger å avhende byggene. Avtale om drift og vedlikehold
i samarbeid med grendalag/nærmiljø kan også vurderes. I noen andre kommuner der skoler er
lagt ned har foreldre fått overtatt skolebygg for å drive privat skole. Det må påpekes at dette
også medfører en større økonomisk kostnad for kommunen gjennom redusert overføring fra
staten, og dekking av spesialpedagogisk behov ved skolen.
Skolekretsgrenser
I følge Opplæringslova har elever rett til skoleplass ved den skolen som ligger nærmest.
Kommunen kan likevel avvike dette ut fra gitte premisser. I slike tilfeller skal det lages forskrift
for kretsgrenser. Askøy kommune følger i stor grad nærskoleprinsippet. Stongafjellet hører til
grunnkretsen Skarholmen/Stensohamn som igjen tilhører Strusshamn skolekrets. Disse
elevene har til nå gått til Kleppestø barneskole, hovedsaklig p.g.a. vurderinger knyttet til trygg
skolevei. Etter at ny gang- og sykkelvei fra Stongafjellet til Strusshamn skole er bygget, har
elever med adresse Stongafjellsbakken siden 2016 gått til Strusshamn skole. Om elever fra
Lønvarden skal gå til Kleppe skole vil dette også kreve en endring av skolekretsgrenser. Det kan
også bli justerte kretsgrenser som følge av strukturendring. Rådmannen vil legge frem egen sak
om forskrift om kretsgrenser etter at skolebruksplanen er vedtatt.

Skolestruktur
En vesentlig målsetting i Skolebruksplan 2020 er en best mulig utnyttelse av dagens
skolekapasitet, og å lage plan for ny utbygging i samsvar med behov og gjeldende økonomiske
forutsetninger. Rådmannen legger i denne saken frem forslag til strukturendring som først og
fremst er økonomisk hensyntatt. Konsekvenser av forslag til endringer vurderes. I høringen er
det mulig å gi supplerende vurderinger.
De økonomiske beregningene som er gjort har tatt utgangspunkt i 2019-nivå. Besparelser i
bemanning og FDV er relativt sikre tall. I tillegg kommer reduserte utgifter til vedlikehold som
er beregnet for den enkelte skole, men som ikke er finansiert i økonomiplanen. Skysskostnader
er beregnet ut fra dagens elevtall og bosted. Dette vil kunne endres seg. Merkostnader til gangog sykkelveier i i Tveit krets er ikke regnet med, siden dette er tiltak som likevel skal
gjennomføres.
Det er usikkerhet knyttet til utvidelse av Ravnanger ungdomsskole for å ta imot elever fra
Fauskanger krets. I beregningene er det lagt til grunn flytting av brakker fra
Voksenopplæringen. Høringen vil avklare om det er ytterligere behov som ikke er tatt med.
Eventuelle kostnader til videre drift av skolebygg til andre formål er ikke beregnet. Heller ikke
verdien av et eventuelt salg.
Område nord
Område nord består av skolekretsene Fauskanger og Træet. Fauskanger barne- og
ungdomsskole ble bygget i 2014 og fremstår som en ny og moderne skole med plass til 350
elever for 1.-10. trinn. Træet skole er bygd i 1958/1984 og vil fremover ha et større
vedlikeholdsbehov. Gymsalen har god kvalitet. Kommunestyret har vedtatt å bygge ny
barneskole på Fromreidetoppen i forbindelse med ny sentrumsutbygging. Nye prognoser viser
at Træet skole vil ha god kapasitet fremover i perioden.
Forslag til tiltak: Flytte Træet skule til Fauskanger barne- og ungdomsskule. Flytte
ungdomstrinnet fra Fauskanger barne- og ungdomsskule til Ravnanger ungdomsskole.
Vurdering av tiltaket:
Elevtall og
kapasitet

Høy prognose viser at elevtallet på barnetrinnet i Fauskanger krets og Træet
krets med høy prognose vil øke til 370 i 2040. Skolekapasiteten for 1-10 ved
Fauskanger b/u er 350 elever.
Høy prognose viser at elevtallet ved Ravnanger ungdomsskole inkl.
Fauskanger krets vil passere 500 i perioden. Normal prognose gir 450
elever.

Skolebygg

Fauskanger barne- og ungdomsskole har kapasitet til 350 elever og vil kunne
ta imot elever fra Træet skule uten nye tiltak.
Videre bruk av Træet skule som nærmiljøanlegg må vurderes.
Om høy prognose slår til kan det bli behov for ytterligere tiltak ved
Ravnanger ungdomsskole.

Bemanning

Antall ledere vil kunne reduseres.
Ekstra bemanning i skole og SFO p.g.a. lavt elevtall vil kunne reduseres.
Ekstra bemanning til til språkdeling (4 årsverk) vil reduseres. Behovet for
styrking vil falle bort når trinnene kan deles i to klasser og elevene fordeles i
egne bokmål og nynorsk klasser.
Lærerressurser ved Fauskanger u flyttes til Ravnanger u.
Redusert behov for renhold.

Skyss

41 av 143 elever fra Træet skule har skoleskyss 2019/20. Alle elevene vil ha
behov for skyss om flytting til Fauskanger, men da som ordinær skyss p.g.a.
avstand. Fylket vil dekke merkostnader ut over ordinær bussbillett.

Noen nye ungdomsskoleelever i Fauskanger krets vil ha behov for skyss.
Økonomi
Se tabell

Endringen kan gi en årlig innsparing på ca. 3,7 mill. Dette inkluderer
beregnet merkostnader ved Ravnanger ungdomsskole.
Innsparing i bemanning og FDV er relativt sikre beregninger.
Beregninger av merkostnader til skyss er gjort med utgangspunkt i elevtall
2019/20.
I kostnader knyttet til utvidelse av Ravnanger ungdomsskole for å ta imot
elever fra Fauskanger krets er det lagt til grunn flytting av brakker fra
Voksenopplæringen.

Faglig

Samling av barnetrinnet vil styrke det faglige miljøet. Flere pedagoger med
bedre samlet kompetanse.Krav til undervisningskompetanse jf
Opplæringslova vil være lettere å oppfylle.
Tilbudet om språkdeling vil kunne styrkes.
Flytting av ungdomstrinnet vil styrke det faglige miljøet. Flere pedagoger
med bedre samlet kompetanse. (se også ungdomsskolestruktur).

Nærmiljø og
folkehelse

Elevene fra Træet skule vil miste tilknytning til skolen i nærmiljøet.
Færre elever vil kunne gå og sykle til skolen for å delta i fritidstilbud.
Vil miste skolen som samlingspunkt i bygden.
Det må vurderes om skolen/gymsalen ved Træet skule kan brukes videre
som nærmiljøanlegg i sambruk med barnehagen.

Område midt
Område midt omfatter skolekretsene Tveit, Davanger, Hanøy og Haugland. Tveit skole ble
nyåpnet høsten 2019 med en kapasitet på 600 elever. Hanøy skole og Haugland skole er vedtatt
utbygget til B250-skoler, men er ikke prioritert i økonomiplanperioden frem til 2030.
Elevtallsprognose viser 440 elever ved Tveit skole i 2040. Skolen vil da ha kapasitet til å ta i mot
elever fra andre nærliggende skoler. Elevtallsprognosen betinger vesentlig boligbygging der
antall elever per boliger fremdeles vil være høy.
Davanger skole er vurdert til å ha plass til 110 elever, og skolen vil mangle kapasitet til fremtidig
elevtallsvekst ifølge høy prognose. 125 elever i høy prognose vil kunne få plass ved Tveit skole.
Hanøy skole har manglende kapasitet og relativt dårlig bygningskvalitet. Et tiltak for å redusere
elevtallet kan være å flytte området Fureneset til Tveit skole. Om Hanøy skole blir en del av
Tveit skole vil høy prognose overstige skolekapasitet. Da må boligbyggingen reguleres ut i
perioden.
Haugland skole har også relativt dårlige bygningskvaliteter og mangler uteareal. Eldre brakker
er medregnet i kapasiteten. Skolen har for lite område også etter ny norm. Om Haugland skole
blir en del av Tveit skole vil høy prognose overstige skolekapasitet. Da må boligbyggingen
reguleres ut i perioden.
En strategi kan være å flytte Hanøy skole eller Haugland skole til Tveit skole for en periode
mens det er kapasitet. Ny skole på Hanøy eller Haugland kan senere bygges når behovet er der.
I Haugland krets bør ny barneskole på Ravnanger vurderes.

Forslag til tiltak: Flytte elever fra andre skoler for å utnytte ledig kapasitet ved Tveit skole.
Vurdering av tiltaket:
Elevtall og
kapasitet

I følge høy prognosen vil elevtallet i Tveit krets øke til 440 i perioden. Skolen
har plass til 600 elever. Med høy prognose til grunn vil det være plass til
elever fra Davanger krets. Om flere elever fra andre skoler skal få plass må
boligbygging reguleres.

Skolebygg

Tveit skole er nybygd.
De tre andre barneskolene har behov for utbygging og vedlikehold.

Bemanning

Antall ledere vil kunne reduseres.
Ekstra bemanning i skole og SFO p.g.a. lavt elevtall vil kunne reduseres.
Dette gjelder særlig ved Davanger skole.
Krav til undervisningskompetanse jf Opplæringslova vil være lettere å
oppfylle.
Redusert behov for renhold.

Skyss

Antall elever med behov for skoleskyss vil øke.

Økonomi
Se tabell

Flytting av elever fra Davanger kan gi en årlig innsparing på ca. 2,4 mill.,
Haugland skole 3,1 mill og Hanøy skole 2,3 mill. I tillegg kommer reduserte
vedlikeholdskostnader og investeringskostnader.
Innsparing i bemanning og FDV er relativt sikre beregninger.
Beregninger av merkostnader til skyss er gjort med utgangspunkt i elevtall
2019/20.
Det er usikkerhet knyttet til utvidelse av Ravnanger ungdomsskole for å ta
imot elever fra Fauskanger krets. I beregningene er det lagt til grunn flytting
av brakker fra Voksenopplæringen.

Faglig

Samling av barnetrinnet vil styrke det faglige miljøet. Flere pedagoger med
bedre samlet kompetanse.

Nærmiljø og
folkehelse

Elevene som flytter vil miste tilknytning til skolen i nærmiljøet.
Færre elever vil kunne gå og sykle til skolen for å delta i fritidstilbud.
Vil miste skolen som samlingspunkt i bygden.
Det må vurderes om skolenkan brukes videre som nærmiljøanlegg i sambruk
med barnehagen.

Område øst
Område øst består av skolekretsene Hop, Erdal og Florvåg.
Hop skole har kapasitet til å ta imot forventet elevtallsvekst. Skolen har for lite uteareal. Avvik
fra miljørettet helsevern må følges opp.
Erdal barneskole er vedtatt flyttet til området ved Erdal ungdomsskole eller Hopastykket. Dette
blir fulgt opp i egen sak. Prognosen viser 450 elever i perioden, og skolen kan derfor
dimensjoneres for 500 elever. Byggestart er utsatt og det er behov for midlertidige bygg. I 2020
er det bevilget 8 mill.
Florvåg skole er i Skolebruksplan 2016 vedtatt utbygget som B400 skole. Rådmannen tilrådde i
2016 å bygge B250 i samsvar med prognosene. Ny høy prognose viser fremdeles at B250 er
tilstrekkelig. Om Florvåg skole skal bygges ut medfører dette en stor ekstra kostnad til vei.
Kapasiteten ved Florvåg skole er økt til 225 etter vedtak om at brakkene skal regnes med.

Område sør
Område sør omfatter kretsene Kleppestø; Kleppe, Strusshamn, Follese og Hetlevik.
Kleppestø barneskole åpner høsten 2020 ny skole med kapasitet til B600. Med høy prognose vil
skolen nærme seg 600 i slutten av perioden. Dette inkluderer Stongafjellsvegen og betinger at
Kleppestø sentrum blir bygget ut med et større antall boliger.
Strusshamn skole har kapasitet til 350 elever og er nå full. Høy prognose som inkluderer
Lønvarden og Stongafjellsbakken gir elevtallsvekst opp mot 600 elever. Uten ny boligbygging
vil skolen ha tilstrekkelig kapasitet.
Skogstunet skole var ment å ta veksten i Strusshamn krets og Follese krets (Stongafjellet,
Lønvarden, Follesemarka og Nipa). Kommunestyret vedtok i 2016 videre planlegging av
Skogstunet skole, og rådmannen la i 2016 frem sak om utbygging av 5-10 skole. Rådmannen
vurderer at Skogstunet ikke lenger er realistisk, og peker i stedet på alternativer om økonomien
tillater det.
Kleppe skole har kapasitet til 450 elever. Rådmannen vurderer at fremtidig elevtallsvekst fra
Lønvarden kan gå til Kleppe skole og at skolen utvider til B600. Dette under forutsetning av at
trygg skolevei kan etableres. I økonomiplanen er det bevilget 38 mill til utvidelse av Kleppe
skole. Prosjektet må vurderes på nytt om dette blir vurdert som aktuelt.
Hetlevik skole har kapasitet til å ta hånd om fremtidig elevtallsvekst i kretsen. Follese skole har
kapasitet til noe vekst, men prognosen viser at skolen ikke har kapasitet til å ta hånd om store
utbyggingsfelt i Follesemarka og på Nipa. Rådmannen har tidligere pekt på nye “Follesemarka
skole” som alternativ for begge skolekretsene.
Ungdomsskolestruktur
For å øke ungdomsskolekapasiteten i Askøy kommune er det vedtatt å bygge ut Erdal
ungdomsskole til U360. I tillegg skal Skogstunet skole ha kapasitet til 270 ungdomsskoleelever.
Om Skogstunet skole ikke bygges må Erdal ungdomsskole bygges med kapasitet til 450 elever.
Kleppestø ungdomsskole beholder da elevene fra ny Skogstunet, mens elever fra Florvåg
fortsetter ved Erdal ungdomsskole.
Ferdigstilling av nye Erdal ungdomsskole er utsatt til 2025. Elevtallet ved skolen er nå betydelig
over det den er beregnet for siden elever fra Florvåg ble flyttet fra Kleppestø ungdomsskole
under forutsetning om utbygging. Skolen har derfor behov for strakstiltak for å bedre legge til
rette for det fysiske og psykososial miljøet. Dette kan gjøres ved omdisponering av
investeringsmidler, og rådmannen vil legge frem egen sak om dette.
Ungdomstrinnet ved Fauskanger har god kapasitet. Om denne kretsen flyttes til Ravnanger
ungdomsskole, vil det være behov for noe utvidelse av skolen. Det gjelder særlig klasserom og
grupperom, men også noe oppgradering av spesialrom.
Samlet vurdering - struktur
Rådmannen legger i saken frem forslag til endringer i skolestruktur. Nye elevtallsprognoser er
lagt til grunn. Vedtatt handlingsregel legger begrensninger for kommunen sitt samlede
investeringsnivå som også vil få betydning for investeringer i skolebygg. Til forskjell fra
Skolebruksplan 2016 er målsettingen nå i større grad å utnytte eksisterende skolekapasitet best
mulig og dermed kunne oppnå økonomisk innsparing.
Rådmannen har særlig sett på område nord og midt når det gjelder bedre kapasitetsutnyttelse.

I område nord peker rådmannen på mulighet til å samle barnetrinnet på Fauskanger barne- og
ungdomsskule. Ungdomstrinnet flyttes til Ravnanger ungdomsskole. Samlet vurderer
rådmannen at dette er en strukturendring som vil gi nødvendige innsparinger.
I område midt peker rådmannen på flytting av Davanger skole til Tveit skole som det mest
aktuelle alternativet. Hanøy skole og Haugland skole kan også vurderes, men da må
boligbygging i området reguleres slik det er gjort i andre områder.
Det er behov for å øke kapasiteten i område øst og sør. Her peker rådmannen på bygging av ny
Erdal barneskole og utvidelse av Kleppe skole som de beste alternativene.
Om Skogstunet skole ikke realiseres er det behov for å bygge Erdal ungdomsskole som U450 for
å sikre nødvendig ungdomsskole kapasitet.

Økonomi
I økonomiplanperioden har sektor skole et innsparingskrav på 4,6 mill. Rådmannen vurderer at
dette må tas gjennom strukturendring.
Rådmannen forutsetter at skoleutbyggingen ses i sammenheng med kommunens totale
investeringsbehov og vedtatt handlingsregel. I vedtatt økonomiplan er det bare Erdal
ungdomsskole som er finansiert.

Folkehelseperspektiv:
Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer
helse, trivsel og læring jfr. Opplæringsloven § 9A.
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