
 
Sør-Odal kommune 
Ordføreren 

 
 

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 
 
 
 

Styringsgruppen for fremtidens 
skole 

 
 

Innkalling 
 
 
 
Møtedato: 14.11.2017 
Møtested: Rådhuset, møterom 230 b 
Møtetid: Kl. 12:00 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 96 80 00. Er noen inhabile i en sak, 
må det meldes fra om dette. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. 
 
Det er anledning til å se gjennom saksdokumentene på kontor for politisk 
sekretariat. 
 
 

 
 

Skarnes, 07.11.2017 
 
 

Knut Hvithammer 
Ordfører 

 
  



Sakliste 
 
Utvalgssak 
nr. 

Sakstittel  

025/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
026/17 Presentasjon konsekvensutredning  
 
Rapportering 
 
 
 

 
 
 

Knut Hvithammer 
Ordfører 

 
      
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 14.11.2017 025/17 
 
 
Saksanv.: Turid Nabben Veiby  
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033 Arkivsaknr 
17/2207 - 1 

 
Protokollen godkjennes. 
 
 
 
 
Skarnes, 07.11.2017  
 
Toril Gundersen 
Konst.rådmann 
 



 
Sør-Odal kommune 
Ordføreren 

 
 

Styringsgruppen for fremtidens 
skole 

 
 

Møteprotokoll 
 
 
Møtedato: 10.10.2017 Møtetid: 10.10.2017 15:00 
    
Møtested: Rådhuset, møterom 230 b   
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: Parti 
Camilla Karlsen  
Ivar Hagen  
Jane Merete Brøther AP 
Knut Hvithammer AP 
Morten Holmen H 
Jorun Lindblad MDG 
Heidi Hitland SP 
Sigrun E. Kristoffersen SV 
Per Ivar Sveheim U 
 
Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

Parti Følgende varamedlemmer 
møtte: 

Parti 

Gine Enger   
Kenneth Bareksten   
Kenneth Heimdal   
Tor Egil Pålerud AP Bente Lill Hagen AP 
Kenneth Bareksten SOBUR  
Kenneth Bareksten SOBUR  
Petter Rundén SOBY Knut Erik Enger SOBY 
 
 
 
 
Møteleder: Knut Hvithammer  
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Utvalgssak nr Sakstittel  
022/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
023/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
024/17 Innløsing av opsjoner totalentreprise  

 
 
 
 
 
 
  



Side 3 
 

022/17: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen godkjennes. 
 
 
26.09.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Underskrives i neste møte 
 
SFS- 020/17 VEDTAK: 
 
 
10.10.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
 
 
SFS- 022/17 VEDTAK: 
Protokollen fra 06.09.2017 godkjennes 
 
 
 

023/17: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen godkjennes. 
 
 
10.10.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
 
 
SFS- 023/17 VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26.9.2017 godkjennes. 
 
 
 

024/17: Innløsing av opsjoner totalentreprise 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen vedtar at prosjektet jobber videre med totalentreprenør 
vedrørende opsjon OP01, OP02, OP03 og OP04. 

 
 
10.10.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Ole-Gunnar Holen orienterte. 



Side 4 
 

Votering: 
Styringsgruppa slutter seg til rådmannens forslag, enst. 
 
SFS- 024/17 VEDTAK: 
 
Styringsgruppen vedtar at prosjektet jobber videre med totalentreprenør 
vedrørende opsjon OP01, OP02, OP03 og OP04. 

 
 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Presentasjon konsekvensutredning 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 14.11.2017 026/17 
 
 
Saksanv.: Toril Gundersen  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
17/2238 - 1 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen tar presentasjon av konsekvensutredningen til orientering. 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Prosjektet «Fremtidens skole i Sør-Odal» har gjennomført en 
konsekvensutredning for å belyse virkninger av ny skole på Korsmo. Rapporten 
fra utredningen skal gi innspill til prosjekteringsarbeidet. 
 

Aktuelt: 
Konsekvensutredningen skal belyse virkninger som Glommasvingen skole vil ha 
på omgivelsene og omvendt. 
Utforming av skoleanlegget har vært gjenstand for en totalentreprise med 
løsningsforslag, der fire totalentreprenører leverte anbud på skoleanlegg. 
Vinneren av konkurransen ble presentert 26. september 2017 og utformingen av 
den nye skolen ble dermed kjent. Det er denne utformingen som ligger til grunn 
for konsekvensutredningen. 
Formålet med konsekvensutredningen skal, ved siden av å belyse 
konsekvensene ved skolen, gi innspill til avbøtende tiltak som skal redusere 
eventuelle negative virkninger ved ny skole. Slike tiltak skal spilles inn til 
entreprenøren som forslag til forbedringer. 
Etterbruk av skoler og skolefaglige innspill er ikke håndtert i 
konsekvensutredningen. 
Det er avholdt et åpent folkemøte der det ble gitt informasjon om prosessen og 
en presentasjon av innholdet i konsekvensutredningen. Det ble gitt mulighet til å 
komme med innspill til hva som skal utredes og eventuelle virkninger som en 
kan se for seg. Alle innspill er presentert i rapporten. Det vil bli avholdt et nytt 
folkemøte i desember hvor rapporten og forslag til tiltak blir presentert. 
Følgende tema er utredet i konsekvensutredningen:  

· Trafikk og trafikksikkerhet 
· Støy 
· Luftkvalitet 
· Nærmiljø 
· Uteområdene til skolen 
· Energi og klima 



· Beredskap og brann 
· Folkehelse og Miljørettet helsevern 
· Grunnforhold 

Rapporten fra konsekvensutredningen vil bli gjort tilgjengelig på prosjektet sin 
hjemmeside. 
Vurderinger og forslag til tiltak gjort i konsekvensutredningen vil bli presentert i 
møtet. 
 
Vurdering: 
 

 
 
Skarnes, 09.11.2017  
 
Toril Gundersen 
Konst.rådmann 
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