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Ordføreren 

 
 

Styringsgruppen for fremtidens 
skole 

 
 

Møteprotokoll 
 
 
Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: 13.09.2016 13:00 
    
Møtested: Rådhuset, møterom 230 A   
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: Parti 
Camilla Karlsen  
Gine Enger  
Ivar Hagen  
Jane Merete Brøther AP 
Knut Hvithammer AP 
Morten Holmen H 
Hanna Gjermundrød MDG 
Frode Moss SP 
Heidi Hitland SP 
Sigrun E. Kristoffersen SV 
Per Ivar Sveheim U 
 
Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

Parti Følgende varamedlemmer 
møtte: 

Parti 

Marlene Myhrer  Sondre Skytteren 
Tor Egil Pålerud AP Bente Lill Hagen AP 
Petter Rundén SOBY Sølvi Nylend SOBY 
 
 
 
 
Møteleder: Knut Hvithammer  
Merknader: 
Møtet startet  med uformell orientering om retningslinjer for  arbeidet,  og en  presentasjon av 
deltakere. 
 
 

 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Utvalgssak nr Sakstittel  
001/16 Reguleringsplan - Støy  
002/16 Opprettelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og 

funksjonsprogram 
 

003/16 Utredning av kulturareal og økt areal 
idrettshall/kroppsøvingsrom 

 

004/16 Nettside for prosjektet  
005/16 Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
  



Side 3 
 

001/16: Reguleringsplan - Støy 
 
Rådmannens forslag: 
 
 
1. Styringsgruppen for fremtidens skole vurderer gjeldende reguleringsplan for 
Korsmo fra 1985 som tilfredsstillende plangrunnlag for bygging av 1-10 skole på 
Korsmo. 

2. Støyutfordringer knyttet til dagens situasjon forutsettes utredet og løst av 
skoleprosjektet. 

3. Støyutfordringer forårsaket av fremtidig E16-utbygging må løses av Statens 
vegvesen i samsvar med vegvesenets gjeldende praksis. 
 
 

 
 
13.09.2016 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Forslag fra Sigrun Kristoffersen: 

Pkt. 1 Styringsgruppen for fremtidens skole vurderer ikke gjeldende 
reguleringsplan for Korsmo for 1985 som tilfredsstillende plangrunnlag for 
bygging av 1-10 skole på Korsmo. 
Pkt. 2 og 3 strykes. 

Votering: 
Rådmannens forslag vedtatt mot 3 stemmer som ble avgitt for  Sigrun 
Kristoffersens forslag. 
 

 

 

 
SFS- 001/16 VEDTAK: 
Rådmannens forslag: 
 
 
1. Styringsgruppen for fremtidens skole vurderer gjeldende reguleringsplan for 
Korsmo fra 1985 som tilfredsstillende plangrunnlag for bygging av 1-10 skole på 
Korsmo. 

2. Støyutfordringer knyttet til dagens situasjon forutsettes utredet og løst av 
skoleprosjektet. 

3. Støyutfordringer forårsaket av fremtidig E16-utbygging må løses av Statens 
vegvesen i samsvar med vegvesenets gjeldende praksis. 



Side 4 
 

 
 
Protokolltilførsel fra verneombud Gine Enger: 
Krever en protokolltilføring på at det lages en ny reguleringsplan, der det 
foreligger et sonekart for luftkvalitet. Kilder som bør utredes er svevestøv både 
fra avgasser og dekk, støv fra pukkverket og utslipp fra fyringsanlegget i 
området. 
Ny reguleringsplan vil gi ny oversikt over støynivået og trafikkavviklingen i 
forbindelse med buss og levering/henting av elever. 

 
 

 
 
002/16: Opprettelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse 
av rom- og funksjonsprogram 
 

Rådmannens forslag: 
 
Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å nedsette en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram 

 

 
 
13.09.2016 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Norconsult orienterte vedr rom- og funksjonsprogram. 

Votering: 
Rådmannens forslag vedtas, enst. 

 
SFS- 002/16 VEDTAK: 

 
Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å nedsette en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram 

 

 
 
003/16: Utredning av kulturareal og økt areal 
idrettshall/kroppsøvingsrom 
 
Rådmannens forslag: 
 

1. Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å utrede konsekvenser 
og muligheter for utvidelse av direktivets rammer knyttet opp imot 
kulturareal og idrettshall 

2. Administrasjonen bes komme tilbake med utredningen til 



Side 5 
 

styringsgruppen til styringsgruppemøte oktober 2016 

 

 
 
13.09.2016 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Votering: 

Styringsgruppen slutter seg til rådmannens forslag. 

 
SFS- 003/16 VEDTAK: 
Rådmannens forslag: 
 

1. Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å utrede konsekvenser 
og muligheter for utvidelse av direktivets rammer knyttet opp imot 
kulturareal og idrettshall 

2. Administrasjonen bes komme tilbake med utredningen til 
styringsgruppen til styringsgruppemøte oktober 2016 

 

 
 
004/16: Nettside for prosjektet 
 
Rådmannens forslag: 
 
 

 
 
13.09.2016 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Henriette Eriksen presenterte nettsiden for prosjektet. 

 
SFS- 004/16 VEDTAK: 
Presentasjonen tas til orientering. 

 
 
005/16: Eventuelt 
 
Rådmannens forslag: 
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13.09.2016 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Ingen saker 

 
SFS- 005/16 VEDTAK: 
 
 
 


