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TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

Behandling:
Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) fremmet følgende tileggssforslag:
Bystyret viser til vedtak i Formannskapet 26. april 2011 angående skolebygg. Bystyret ber
Rådmannen følge opp dette vedtaket for den videre prosessen og bygging ved Tonstad skole.
” VEDTAK:
Det må arbeides for at Spongdal og Åsveien skole må få en fleksibel rominndeling slik at alle
elevgruppene får god opplæring.
Rådmannen må i budsjett 2012 vurdere å legge inn midler for at skolene får et fleksibelt og godt
læringsareal hvor opplæringen kan foregå uten forstyrrelser som kan oppstå pga lite
hensiktsmessige bygg. Brukerne må trekkes nærmere inn i planprosessen ved bygging slik at
behovet for etterjusteringer og ombygginger minimaliseres.
Formannskapet venter at Rådmannens erfaringer med de siste års byggeprosjekter blir lagt til
grunn for nye prosjekter.”

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Jan-Åge Sneve Gundersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Skoleanlegget på Tonstad bygges ut og rehabiliteres innenfor en øvre kostnadsramme på 30 millioner
kroner. Investeringen i 2011 finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for 2011. Investeringen i
2012 innarbeides i rådmannens forslag til budsjett for 2012.
Bystyret viser til vedtak i Formannskapet 26. april 2011 angående skolebygg. Bystyret ber
Rådmannen følge opp dette vedtaket for den videre prosessen og bygging ved Tonstad skole.
” VEDTAK:
Det må arbeides for at Spongdal og Åsveien skole må få en fleksibel rominndeling slik at alle
elevgruppene får god opplæring.
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Rådmannen må i budsjett 2012 vurdere å legge inn midler for at skolene får et fleksibelt og
godt læringsareal hvor opplæringen kan foregå uten forstyrrelser som kan oppstå pga lite
hensiktsmessige bygg. Brukerne må trekkes nærmere inn i planprosessen ved bygging slik at
behovet for etterjusteringer og ombygginger minimaliseres.
Formannskapet venter at Rådmannens erfaringer med de siste års byggeprosjekter blir lagt til
grunn for nye prosjekter.”
Saksordfører: Francis Chagula (Ap)
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