
Notat på bakgrunn av behandling av sak om ny oppvekststruktur i formannskapet den 13. mars 

2019 

På bakgrunn av behandlingen av sak om ny oppvekststruktur i formannskapet, har rådmannen, på 

selvstendig grunnlag, tatt initiativ til å foreta en nærmere økonomisk analyse av begge alternative 

forslag til ny oppvekststruktur som ble fremmet i formannskapet. Dessuten har han foretatt en 

nærmere vurdering av formannskapets innstilling, primært knyttet opp mot nærskoleprinsippet. 

Bakgrunnen for at rådmannen har foretatt denne vurderingen er et ønske om å framskaffe best 

mulig beslutningsgrunnlag i forkant av at oppvekststruktur skal avgjøres i kommunestyret den 22. 

mars. 

Rådmannen legger følgende tolkning av formannskapets innstilling til grunn: 

 0-alternativet ift barnehager, dvs nybygg ved Lyngstad og Utøy på eksisterende tomter 

 Mosvik skole opprettholdes med en kapasitet på minimum 85 elever. Det er en viss 

usikkerhet knyttet til tolkning av denne formuleringen, men i sin vurdering legger rådmannen 

til grunn at det skal legges til rette for en kapasitet på 85 elever i Mosvik. Dette tilsvarer 

alternativ S3A for Mosvik sin del.  

 Sandvollan skole skal ha en kapasitet på 140 elever. Dette tilsvarer A-alternativene for 

Sandvollan sin del. Dette vil si at det legges til rette for en økning til 130 elever + 10 i 

«buffer». 

 «Alle investeringer skal gjøres ved Sakshaug». Rådmannen legger her til grunn at Sakshaug 

skal bygges ut, tilsvarende S2A alternativet i rådmannens utredning. Dette kombinert med at 

det skal være rom for en overgangsordning for de skolene som legges ned for å velge 

Sakshaug dersom de ønsker dette. 

I rådmannens utredning er det tatt høyde for overgangsordninger, uten at dette er tidsfestet eller 

kostnadsberegnet. Det er imidlertid viktig å understreke at rådmannen ikke har sett for seg 

overgangsordninger som har en varighet på 7 år. Rådmannen så det imidlertid som hensiktsmessig at 

man kunne ha en direkte dialog med enkeltfamilier som bor veldig nær ny skolekretsgrense, og at 

man ut fra denne dialogen kunne finne pragmatiske løsninger i enkelttilfeller hvor ny 

skolekretsinndeling skulle slå uheldig ut for enkeltfamilier.  

Dersom man skal ha en lengre overgangsordning som dessuten omfatter en større gruppe, må man 

ta høyde for ca. 120 elever ut over dagens Sakshaug krets. Dette gir en størrelse som ikke er utredet 

spesifikt, men innstillingen fra formannskapet innebærer en utbygging på Sakshaug, tilsvarende S2A 

for Sakshaug sin del, dvs en kapasitet på 350 elever. 

Innstillingen medfører en kapasitetsøkning på Sakshaug. Denne kapasitetsøkning vil påvirke 

fastsetting av skolekretsgrense når man legger nærskoleprinsipp til grunn. Med andre ord: Så lenge vi 

har ledig kapasitet på Sakshaug, vil familier som bor geografisk nærmest Sakshaug skole kunne 

påberope seg rett til skoleplass, i henhold til nærskoleprinsipp. 

Rent matematisk og geografisk vil dette blant annet si at de fleste elevene i dagens Utøy og Lyngstad 

krets vil få Sakshaug som sin «nærskole». Det er ca. 11 elever (ut fra dagens bosetting og elevtall) på 

Utøy som vil få Mosvik som sin nærskole. Det vil dermed være utfordrende å oppnå et elevtall på 85 

elever på Mosvik, når man legger til grunn at det skal bygges ut på Sakshaug tilsvarende alternativ 

S2A i rådmannens utredning. For øvrig vil ca. 10 elever fra Sakshaug og ca. 13 elever fra Lyngstad få 

Sandvollan som sin nærmeste skole. 



Med en gang et kull går ut, og et nytt kommer inn, vil bosetningsmønsteret for elevmassen kunne 

endre seg, men dette er tallanslaget basert på høsten 2018 forutsatt nærskoleprinsipp som grunnlag 

for kretsgrensene. 

Det gjøres samtidig oppmerksom på at man, ved gjennomgang av nevnte strukturforslag, har 

oppdaget en feil i tabell på side 33 i rådmannens saksframlegg: 

Tabellen oppsummerer årskostnader for de ulike strukturalternativer. Videre viser den innsparinger i 

forhold til 0-alternativet som beskrevet i hovedrapporten. Det viser seg at tall for S2 var brukt i S2a-

alternativet, og tall for B1A var brukt i B3b-alternativet. 

Tabellen nedenfor er korrigert for denne feilen (rød skrift refererer til tallgrunnlaget som er brukt i 

rådmannens saksframlegg). 

 

Årskostnader  (i mill. Kr.) 0-alt S1/B1A S1A/B1A S2A/B1A S4/B3B 

Årskostnader FDV  36,40  27,05  26,25  24,40  29,10  

Bemanningskostnader inkl. adm  86,40  81,55  81,22  79,24  82,05  

Skoleskyss   1,27  1,78  1,78  2,21  1,97  

Samlet årskostnad, mill. kr/år  124,07  110,39  109,25  105,85  113,12  

Innsparing i forhold til 0-alternativ  (korrigert fra 

rådmannens saksframlegg) 
  -13,68  -14,82  -18,22  -10,95  

I saken står:    -16,2 -12,5 

 

Ovenstående er ikke av direkte betydning for vurdering og/eller rangering av nevnte alternativene. 

Videre har rådmannen foretatt en økonomisk analyse av begge alternative forslag til ny 

oppvekststruktur som ble fremmet i formannskap. I tabellen nedenfor er de økonomiske 

konsekvenser av disse alternativene satt opp mot 0-alternativet og rådmannens forslag til ny 

oppvekststruktur. 

  



  Forslag som falt i fsk  Vedtak i formannskapet 13.mars Rådmannens forslag  
Alternativ 0-alt S1 B3A Sum S2A+S3A B2/B0 Sum S2A B1A Sum 

    
Oppvekstsenter 
vest 180 maks 

Ny bhg vest 
+Mosvik   

Mosvik kap 85, 
Sandvollan 
kap 140, 
Sakshaug kap 
350 

En 
barnehage 
i hver 
grend   

Maks 140 
sandvollan, 
Sakshaug 350 

Ny 
barnehage 
vest og 
utnytt 
eksist.   

Totale 
investeringer 1) 225 242 749 171 127 438 43 041 960 209 669 398 148 535 238 57 752 250 206 287 488 123 204 395 45 246 550 168 450 945 

Initielle 
investeringer 2)   118 116 116 40 041 960 153 658 076 77 483 477 54 752 250 132 235 727 70 372 351 42 746 550 113 118 901 

Fratrekk oppv.s 3)   -4 500 000                 

        
Differanse 0-
alt     

Differanse 0-
alt    

Differanse 0-
alt 

FDV/årskostnad 4) 36 370 252 22 005 966 5 984 403 -8 379 883 23 500 000  8)  7 102 517 -5 767 735 18 764 697 5 628 152 -11 977 403 

Pedagogisk drift 5) 86 380 000 -3 100 000 -1 150 000 -4 250 000 -3 200 000 0 -3 200 000 -5 500 000 -1 700 000 -7 200 000 

Skyss 6) 1 300 000 1 800 000   500 000 1 900 000   600 000 2 200 000   900 000 

Fratrekk oppv.s 7)   -550 000   -550 000             

Sum drift 124 050 252     -12 679 883     -8 367 735     -18 277 403 

Det gjøres oppmerksom på at man i ovenstående tabell har tatt utgangspunkt i årskostnadene fra 

Norconsult, og ikke faktiske regnskapstall for FDV. 

 

1) Disse dataene er hentet fra Hovedrapporten til NC 2018 side 12 og 13 . 

2) Disse dataene er hentet fra Hovedrapporten til NC 2018 side 12 og 13 for barnehagene. For 

skolene er det foretatt en vurdering av de initielle kostnadene for skolene (vurdering er 

foretatt av Norconsult) 

3) Fratrekk for oppvekstsenter er hentet fra NC hovedrapport side 16 

4) Dataene er hentet fra hovedrapporten til NC 2018 side 12 og 13, raden "årskostnad" 

5) Tallene er hentet fra rådmannens oppdaterte tallunderlag tilsvarende tallene vist i 

høringsdokumentet fra 2018, side 36 raden "undervisningskost, inkl adm", samt side 52 i 

høringsdokumentet. Tallene er justert litt etter ny gjennomgang i 2019. For vedtaket i 

formannskapet vurderer man pedagogiske kostnader på linje med S3A da man antar man får 

omtrent det samme antallet grupper/klasser 

6) Tallene er her hentet fra høringsdokumentet 2018 side 36. Det er antatt at vedtaket i 

formannskapet vil gi omtrent samme skyssutgifter som S3A. 

7) Fratrekk for oppvekstsenter er hentet fra NC hovedrapport side 16 

8) Dette beløpet er ikke direkte utredet tidligere fra rådmannens side, men det er nå gjort en 

vurdering der det er tatt utgangspunkt i totalt areal for FDV og aktuelle investeringer for å 

kunne anslå kapital- og årskostnadene. Man har da brukt en kvadratmeterkostnad mellom 

S3A og S2A for å komme frem til denne årskostnaden. 

Effekten av endrede tilskudd til ikke kommunale barnehager er ikke tatt med i dette oppsettet. 

Generelt vil høyere kostnader for kommunale barnehager, gi økte tilskudd til private barnehager, og 

motsatt. Endringer innen barnehageområdet vil dermed få en ekstraeffekt i samme retning som 

strukturendringene gir. 


