Behandling i Kommunestyret - 03.04.2019
Kim Mogen Myhre (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp, Krf og Sp:
Rådmannen går i forhandlinger med sikte på en avtale om bruk av lokalene til Hokksund IL ved
Falkbanen. Det bør tas sikte på å leie flest mulig kvadratmeter. Det forutsettes at avtalen er gunstig for
kommunen økonomisk og faglig. Rådmann kommer tilbake til Formannskapet med en sak 8.5.19 der
endelig beslutning fattes.
Forutsatt at det foreligger sikkerhet for at nåværende brakker ikke kan få dispensasjon til videre drift
inntil ny skole står ferdig, bes Rådmann leie resterende antall kvadratmeter i egnet modulbygg for
bruk til undervisning ved Hokksund Barneskole på kort sikt. Anskaffelsen starter umiddelbart, etter
nevnte avklaring vedrørende nåværende brakker, med forbehold om at totalt antall kvadratmeter
besluttes i begynnelsen av mai 2019.
Begrunnelse:
Skolen må få tilgang til tilfredsstillende lokaler fra høsten 2019 og frem til ny barneskole står ferdig.
Lars Geir Mortensen (A) fremmet følgende forslag på vegne av A, SV og MDG:
Av hensyn til elevenes beste og de ansattes arbeidsforhold, anbefales alternativ 1, herunder å kjøpe
nytt modulbygg. Dette vedtaket skal ikke binde oppgaveutvalgets videre arbeid og konklusjoner. Nytt
modulbygg skal stå klart innen skolestart 2019. Rådmannen bes sikre fortsatt godt samarbeid med
Hokksund IL om utearealer.
Begrunnelse:
Alternativ 1 anses å best ivareta elevenes pedagogiske tilbud, samlokasjon av undervisningslokaler og
ansattes arbeidsforhold. Det er viktig å ha et tilbud klart innen skolestart. Kjøp av modulbygg anses
som gunstig da det sikrer mulighet for gjenbruk for avlastning andre steder når permanent løsning er
klar for Hokksund barneskole.
Rådmannen fremmet følgende endrede innstilling:
Rådmannen går til anskaffelse av egnet modulbygg for bruk til undervisning og SFO ved Hokksund
barneskole på kort sikt, inntil 900 m2.
Rådmannen får fullmakt til å inngå ny avtale om bruk av uteanleggene ved skolen/Falkbanen.
Begrunnelse
For elever, ansatte og kommunal drift er dette det beste og rimeligste alternativet.
Avstemming:
Det ble først stemt over fagkomiteens innstilling. Denne fikk ingen stemmer.
Det ble så stemt over formannskapets innstilling. Denne fikk ingen stemmer.
Det ble så stemt over rådmannens endrede anbefaling denne fikk ingen stemmer.
Forslag fremmet av L. G. Mortensen ble satt opp mot forslag fremmet av K. M. Myhre. Forslag
fremmet av K. M. Myhre ble vedtatt med 23 stemmer (Sp, H, Krf og Frp). Forslag fremmet av L. G.
Mortensen fikk 14 stemmer (A, SV og MDG).
Vedtak i Kommunestyret - 03.04.2019
Rådmannen går i forhandlinger med sikte på en avtale om bruk av lokalene til Hokksund IL ved
Falkbanen. Det bør tas sikte på å leie flest mulig kvadratmeter. Det forutsettes at avtalen er gunstig for
kommunen økonomisk og faglig. Rådmann kommer tilbake til Formannskapet med en sak 8.5.19 der
endelig beslutning fattes.
Forutsatt at det foreligger sikkerhet for at nåværende brakker ikke kan få dispensasjon til videre drift
inntil ny skole står ferdig, bes Rådmann leie resterende antall kvadratmeter i egnet modulbygg for
bruk til undervisning ved Hokksund Barneskole på kort sikt. Anskaffelsen starter umiddelbart, etter

nevnte avklaring vedrørende nåværende brakker, med forbehold om at totalt antall kvadratmeter
besluttes i begynnelsen av mai 2019.
Begrunnelse:
Skolen må få tilgang til tilfredsstillende lokaler fra høsten 2019 og frem til ny barneskole står ferdig.

