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Utredning av kapasitet ved Sakshaug skole - tilleggsbevilgning
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Disposisjonsfondet benyttes med inntil 2 mill. kroner for å finansiere utredningen av permanent
utvidelse av lokaler til Sakshaug skole. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for sektor plan,
landbruk og kommunalteknikk tilsvarende.

Bakgrunn
Saken legges fram som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i strateginotatet fra juni 2020 der
det ble bedt om en vurdering av status for romløsning ved Sakshaug skole, inkl. mulig utbygging.
I behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 til 2024 høsten 2020, ble det uttrykt ønsker
om at utredningen skulle omfatte en vurdering av permanent utvidelse av Sakshaug skole.
På denne bakgrunn fremmer kommunedirektøren forslag om at det iverksettes en utredning om
romløsning og eventuell utvidelse av lokaler til Sakshaug skole.
Utredningen i forkant av beslutning om utbygging, kan ikke tas inn som en del av
prosjekteringskostnadene for eventuell utbygging, og kan dermed ikke finansieres med låneopptak.
Utredningskostnadene vil dermed måtte finansieres over driften.

Vurdering
Kommunedirektøren ser behovet for å få utredet eventuell utvidelse av Sakshaug skole.
Det legges opp I første omgang til at det bevilges midler til å engasjere eksterne til dette arbeidet.

Omfanget av utredningen er fortsatt uavklart og vil være avhengig av flere faktorer.
Kommunedirektøren vurderer det dermed som formålstjenlig å legge fram en politisk sak senere som
fastsetter rammene for utredningsarbeidet.
En utvidelse av Sakshaug skole vil blant annet være avhengig av hvilke prognoser som legges for
elevtallsutvikling, men også i hvilken grad man kan foreta en ressursutnyttelse ved andre skoler. Det
ligger med andre ord en klar politisk dimensjon knyttet til avgrensning av det forestående
utredningsarbeid. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen sak som definere
utredningsarbeidets omfang nærmere.
Kommunedirektøren foreslår å benytte disposisjonsfondet til å finansiere utredningen.

Konklusjon
Se innstilling.

