Næroset 09.01.2020

Fagernes skole, kommentarer og spørsmål til budsjett og økonomiplan
Uavhengig av at rådmannens forslag i budsjett om nedleggelse av Fagernes skole ble satt på vent for å gi
plass for en utredning av skolestruktur i nordre Ringsaker, så er det nå engang slik at det er rådmannens
påpekte argumenter for nedleggelse som har festet seg i tankene til både media, politikere og publikum.
Da må saken opplyses så godt som mulig. Rådmannens begrunnelser er vesentlig av økonomisk art.
Opplysninger i budsjett synes mangelfulle. Det pekes ensidig på besparelser ved å avslutte leieavtalen og
legge ned skolen, uten å redegjøre klart for kostnaden ved leie i en ny periode eller gjenkjøp av
modulskolen. Forhold rundt gymsalen er heller ikke godt nok utredet og opplyst i saken. For å kunne
vurdere Fagernes i et lengre perspektiv er det helt nødvendig å kjenne til kostnadene ved alternative
løsninger. Det må opplyses hva det vil koste å kjøpe ut hele modulbygget av utleier ved utløp av
leieperioden i mars 2021. Om ikke dette allerede er klarlagt ber jeg om at det uten unødvendig opphold
gjør en henvendelse til utleier om gjenkjøpspris.

Jeg anmoder om hurtigst mulig svar på følgende spørsmål:
1. Hva vil det koste å kjøpe ut hele modulbygget ved utløp av 5 års perioden i 2021?

2. Hva koster demontering og fjerning av modulskolen?

3. Hvordan ser rådmannen for seg eksisterende fundamentet og underetasjen hvis modulskolen fjernes, og
hva slags kostnader påløper her?

4. Rådmannen skriver at gymsalen, som er kommunens eiendom, fortsatt vil kunne brukes av nærmiljø, lag
og foreninger. Tenker han da kostnadsfritt som i dag, eller med krav om betaling slik det er for gymsalen på
nedlagte Kilde skole?
5. Garderober og dusjanlegg er også en del av den leide modulskolen, og våtrom koster mer pr m2 enn
klasserom og korridorer. Tenker rådmannen A at gymsalen i Næroset skal stå igjen uten dusj og
garderobeanlegg, B at disse modulene skal kjøpes eller C at modulene leies videre? Og hva vil dette koste?

5. Tenkte rådmannen å beholde inngangspartiet som er bygd mellom modulbygget og gymsalen?
6. Hva vil påløpe av tekniske og bygningsmessige kostnader ved deling av bygget?

7. Hvis mine opplysninger er korrekte er det slik at leieprisen vil reduseres trinnvis med ca 120.000 kroner
hvert år hvis det leies i en ny femårsperiode, slik at gjennomsnittlig reduksjon i perioden blir på ca 300.000
krone årlig, og at framtidig besparelse derfor ikke er så stor som det gis inntrykk av. Stemmer dette?
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