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Fagernes skole - spørsmål til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Det vises til din henvendelse av 9.1.2020.
Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019 ved k.sak 82/2019 pkt. l8 følgende:
Sko/estrukturen inordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober
2020. Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU,
ansatte, elever og foreldre.
Med bakgrunn i nevnte vedtak er det nå igangsatt en administrativ utredning av
skolestrukturen i nordre Ringsaker slik at denne ventelig kan komme til politisk behandling i
forkant av rammekonferansen i juni. lden sammenheng vil det vaere naturlig å drøfte noen
av de forhold som du tar opp i din henvendelse, bl.a. om det fortsatt skal vaere garderober
og dusjanlegg i tilknytning til gymsalen dersom skolen legges ned, evt. kostnader ved deling
av gymsalen og modulbygget og fjerning av fundament/kjeller under modulbygget. l
rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det forutsatt at alle leide
moduler leveres tilbake. Evt. engangsutgifter utover demontering må en komme tilbake til.
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det innarbeidet utgifter
til demontering av modulene i henhold til kontrakt med utleier. Engangsbeløpet for dette er
avtalefestet til kr 1.081.000 eks. mva. I budsjett og økonomiplan er dette beløpet sett i
sammenheng med reduserte leieutgifter til modulskolen og reduserte øvrige driftsutgifter.
blå bok kapittel 2.2 Driftstiltak 2020-2023 er det under V0 81 Bygg og eiendom i 2021 ført

l

opp reduserte utgifter Fagernes skole på kr 820.000 som er nettobeløpet av de forhold som
er nevnt foran.
I leiekontrakt på modulskolen er det bestemmelser om opsjon på leie av modulene i 5 pluss
5 år. Månedlig leiepris i år 6-10 er kr 10.800 eks. mva. lavere enn gjeldende leiepris. lår 1115 er månedlig leiepris kr 34.300 eks. mva. lavere enn gjeldende leiepris. Leieprisen synker
med andre ord ikke trinnvis, men ved utløsning av opsjon på forlengelse av leieperioden.
Når en starter budsjettarbeidet for et nytt år, tas det bestandig utgangspunkt i gjeldende
økonomiplan. Leiesummen for modulene til Fagernes skole ligger i 2020 inne med kr
1.834.000, og det er da denne budsjetterte leiesummen som rent budsjetteknisk trekkes uti
sin helhet fra budsjett 2022. Det tas altså ikke hensyn til en evt. redusert leiepris fra år 6-10.
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