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Viser til sak 63/22. Jeg skal stille for Venstre i dette møtet og sender derfor inn spørsmål. 

 

Kommunestyret vedtok et verbalpunkt til ØP 22-25 om Berger skole: 

 

«Det gjennomføres en utredning for gjenåpning av Berger skole som en 1.-3. eller 1.-4.-
avdeling av Tømmerås skole fra høsten 2023/2024.» 

 

Rådmannen har valgt å se denne bestillingen opp mot «Handlingsplan for utvikling og bruk av skole- 

og barnehagebygg», og det virker som en fornuftig tilnærming. 

 

Problemet med dette, slik vi leser sakspapirene nå, er at verbalpunktet ikke er utredet i forbindelse 

med denne saken. 

 

Verbalpunktet bestilte at det følgende skulle utredes: 

 

«Utredningen skal gi en fullstendig kartlegging av tiltakets kostnadsbilde, samt drøfte andre 
konsekvenser/effekter opp mot kommunens samfunnsdel, hvilken effekt ressursbruken vil ha 
for lærerkapasiteten på Tømmerås, og hvilke muligheter tiltaket kan skape og utløse for lokal 
næringsutvikling, boligutvikling og øvrig stedsutvikling.» 

 

Ingenting av dette er i praksis utredet i denne saken.  

Det gir dermed et langt på vei fraværende beslutningsgrunnlag i forhold til rådmannens foreslåtte 

tiltak 11 som gjelder Berger skole. 

 

Vi leser av tentativ plan for saker i høst at Berger skole heller ikke her står som en sak  

 

Vårt spørsmål er derfor: 
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 Kommer rådmannen til å ettersende svar på disse utredningspunktene før HU-møtet? 

 
 Hvis nei: betyr dette at rådmannen altså ikke kommer til å levere på kommunestyrets 

beslutning fra desember? 
 
Mens rådmannen svarer ut dette, vil vi også be rådmannen svare på et oppfølgingsspørsmål knyttet til 

Tømmerås skole: 

 

 Vi ser av kunnskapsgrunnlaget at Tømmerås er mer eller mindre full. Tømmerås scorer svært 

dårlig på flere tilstandspunkter som trolig henger sammen med kapasitet. Hvilke effekter vil 

det ha for miljøet på Tømmerås å avlaste skolens elevtall til en avdeling på Berger? Vil en slik 

kapasitetsavlastning kunne bidra til å forbedre restansene (ref tabellene med fargekoding) der 

Tømmerås scorer dårlig i dag? På hvilken måte? 
 

Svar 

 

Spørsmål: Kommer rådmannen til å ettersende svar på disse utredningspunktene før HU-møtet? Hvis 

nei: betyr dette at rådmannen altså ikke kommer til å levere på kommunestyrets beslutning fra 

desember? 

 

Rådmann ser det er hensiktsmessig at sakene «Handlingsplan for utvikling og bruk av skole- og 

barnehagebygg» og utredning om gjennomåpning av Berger skole behandles samtidig. Rådmann har 

derfor anbefalt Hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning å fremme forslag om å utsette saken 

«Handlingsplan for utvikling og bruk av skole- og barnehagebygg» til denne utredning foreligger.  
 

 

 

Mens rådmannen svarer ut dette, vil vi også be rådmannen svare på et oppfølgingsspørsmål knyttet 

til Tømmerås skole: 

 

 Vi ser av kunnskapsgrunnlaget at Tømmerås er mer eller mindre full. Tømmerås scorer svært 

dårlig på flere tilstandspunkter som trolig henger sammen med kapasitet. Hvilke effekter vil 

det ha for miljøet på Tømmerås å avlaste skolens elevtall til en avdeling på Berger? Vil en 

slik kapasitetsavlastning kunne bidra til å forbedre restansene (ref tabellene med fargekoding) 

der Tømmerås scorer dårlig i dag? På hvilken måte? 
 

 

Tømmerås skole 

 Kapasitet for elever 

Skolene har selv vurdert hvor mange elever de har plass til 

(grå søyle), og i denne vurderingen har de hensyntatt blant 

annet klasserommenes areal og utforming. Ved 

kapasitetsberegningene i handlingsplanen er det foreslått å 

holde av 7% av disse plassene til elever som kommer 

flyttende til skolekretsen gjennom skoleåret (blå søyle). 

Oransje søyle viser reelt elevtall per august 2022, og dette 

viser at skolen har begrenset ledig kapasitet. Skolen har i 

dag likevel plass til alle elevene i skolekretsen. 
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Frem til skoleåret 2021-2022 lånte Tømmerås to klasserom på Svelvik ungdomsskole til 

7.trinn for å ha tilstrekkelig kapasitet i eget bygg. På samme måte kunne en avdeling på 

Berger frigjort noe areal på klassetrinnene på Tømmerås slik at kapasiteten hadde blitt bedre. 

Det er likevel lite sannsynlig at antall klasser på Tømmerås hadde blitt færre, men det ville 

blitt frigjort noe areal i den enkelte klasse. 

 

 

 Teknisk tilstandsgrad – TG (Skaleres 0-3, der 0 er beste skåre) 

Skolen hadde i 2020 TG 2, men har fått forbedret denne til tilstandsgrad 1 i 2022. Det betyr 

at Drammen Eiendom har gjennomført tekniske utbedringer ved skolen de siste to år, slik at 

bygningen nå fremstår i tilfredsstillende tilstand. Teknisk tilstandsgrad har ingen påvirkning for 

skolens elevkapasitet. 

 

 Pedagogisk tilstandsgrad 

Denne tilstandsvurderingen sier noe om hvordan de ansatte vurderer om bygget er egnet til 

skoledrift. Denne kartleggingen er gjennomført av skolene selv, og har liten direkte innvirkning 

på skolens elevkapasitet.  

 


