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Prosjektene er tatt ned for innsparing, likevel minimal 
innsparing i forhold til størrelsen på investeringen.  
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 NB minus tall er 
INNTEKT , plusstall 
er UTGIFT 

Administrasjonens 
tabell 



Innsparingsmuligheter i drift. 
 

Mulighetene for innsparing ligger i  

●   reduserte driftskostnader i bygg 

●  reduserte driftskostnader i undervisning 

 
Ledelse er medregnet i dette.  

Spesialundervisning er tatt ut av grunnlaget. 

 

 



Investeringskostnader 

Rehabilitering 
priskategori 1: 8 407,- pr m2 
priskategori 2: 16 214,- pr m2 
priskategori 3: 24 020,- pr m2 

 
● Gjennomsnitt 18 600, beregnet 

ut fra Bjarnetjønna 
 

● Ombygging kl 1:             
10 000  

● Ombygging kl 2:             
15 000 

● Ombygging kl 3:             
20 000 

● Ombygging kl 4:             
25 000    

● Nybygg                            
35 000 

● Sanering                            
1 700 
 

Tall fra rapport Tall fra Trønderlag 

Nybygg 
• Skole 35 900, - pr m2 
• Gymsal 27 000,- pr m2 



Nedlegging av Sandnes 
barneskole 
 
● Elevene flyttes til Bjarnetjønna skole. 

Innsparingen forutsetter en viss fleksibilitet 
mellom Ura og Bjarnetjønna.  
 

● Krever en mindre investering –  50 mill 
 
● Reduksjon av 3 klasser skoleåret 19/20, 1 klasse 

fra 20/21 med dagens kretsgrenser. 
 

● En endring av kretsgrense/ fleksibilitet i forhold til 
Ura skole er nødvendig for å redusere antall 
klasser. 
 



Antall klasser i byen med Søvik 
(medregnet forventet tilflytting) 

18. november 2016 

Klasser i  byen 

med dagens 

kretsgrenser

Antall elever 

over 2 klasser 

Bjarnetjønna

Ledig kapasitet 

i Ura med Søvik 

Ledig kapasitet 

i Ura etter 

overføring 

Klasser i  byen 

med nye 

kretsgrenser

Gjennomsn

itt elever 

pr klasse

4 2 6 4 3 26 Starter i 1.klasse 2022

4 1 6 5 3 26 2021

4 8 15 7 3 25 2020

4 7 12 5 3 26 2019

4 4 2 -2 4 21 2018

4 1 7 6 3 26 2017



Skolekretsgrenser 

§ 8-1. Skolen 
   Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved 
den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om 
kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. 

 
● Nærskoleprinsippet: Det betyr at grunnskoleelever 

skal ha rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sogner 
til.  

 
● Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i 

kommunen som sogner til hvilke skoler. Dette gir 
forutberegnelighet for kommunens innbyggere.  
 

Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil 
benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide 
forskrifter om skolekretsgrenser 

 



Skole,- investering 
Investering;  
● Bjarnetjønna har 15 klasserom + 

spesialrom. Må ha kapasitet til 19 
klasser + spesialrom.  
 

● Bygget har nok areal, men 
ombygging og utbedringer er 
nødvendige. Det må legges til rette 
for universell utforming. 
 

● SFO må også ha lokaler med 
utvidet kapasitet.  Det er lagt inn 
en pott på 50 mill. eks moms. 
 

● URA erstatte dagens modulbygg 
 

● 50 mill dekker 
ombygging/omfattende opprusting 
av 2250m2 av Bjarnetjønnas 
totalt 4000m2,  -ut fra  

● gjennomsnittlig kvadratmeterpris 
på kr 18 600 + 20 % 

 
● Konkrete tall kommer gjennom 

bestilt tilstandsrapport og 
skisse/kostnadsoverslag for 
ombygging.  Dette er klart i 
månedsskiftet 
november/desember. 
 

● Uteareal er ikke medregnet. 
Kostnaden til utearealet er skissert 
og beregnet i egen plan til 38 mill 



Nedlegging av Søvik skole 
 ● Skoletilbudet legges til Ura/Tjøtta.  

 
● Tiltaket vil gi 0,4 mill i økte skyssutgifter, men 

krever ingen investering.  
 

● Voksenopplæring kan eventuelt flyttes til lokalene 
på Søvik. Dette vil gi ytterligere innsparing på 2,4 
mill (kan slå inn i 21/22).  
 

 
● Effekt pr år 7,3 mill  

 
● 9,7 mill hvis voksenopplæringen flyttes 

 



Barnehage 

Antall kommunale barnehager reduseres til en stor i 
byen og en mindre barnehage på Søvik. 
● Barnehage er det området hvor få tiltak gir størst effekt i 

innsparing for kommunen. 
 

● I tillegg til økonomisk gevinst er det faglige fordeler med å 
samle kompetansen. Tiltaket vil også ha gevinst i drift av 
bygg.  
 

● Direkte innsparing i drift av de kommunale barnehagene er 
beregnet til 3,4 mill. Evt innsparing på drift av bygg kommer 
i tillegg.  
 

● Den største innsparingen ligger i reduksjon i tilskuddet ikke-
kommunale barnehager.   



Reduksjon til 2 kommunale 
barnehager, kapasitet i den største: 
180 plasser 

Tabellen har tatt inn tallene for de to tiltakene 
vedrørende barnehagestruktur samlet. 
Investeringskostnaden er ut fra beregnet 
ombygging av Sandnes barneskole.  



Stor barnehage i byen 
 
Nybygg 
● Hvis byens barnehager samles i 

en stor felles barnehage vil dette 
gi 9-10 avdelinger = 180 plasser 
 

● En 10 avdelingsbarnehage har et 
arealbehov på 1620m2.  
 

 
● Beregning på 9m2 pr barn er 

hentet fra areal- og 
funksjonsprogram for barnehager 
i Trondheim kommune  
 

● Dette er grovt beregnet til 68 
mill i total 
prosjektkostnad. Tallet 
baserer seg på en m2 pris nylig 
bygd barnehage i 
nabokommunen.  
 

Sandnes  
● Sandnes barneskole er på 

2200m2 inkl gymsal. 
 

● I tillegg kommer Sandnes 
barnehage som er knyttet på 
skolen.  
 

● Ombygging er beregnet for 
1620 m2 for kr 20 000 pr m2.   
 

● Det er lagt på 20 % i 
prosjektkostnad = 39 mill. 
Det er lagt inn en pott på 10 
mill på utearealet.  
 

● Totalt 50 mill eks moms. 
 
 



Innsparing på 20 millioner pr år 

● Skole netto 9,3 mill 

● Barnehage 7,9 mill 

● Voksenopplæring 2,4 mill 

Totalt                    19,6 mill  

18. november 2016 


