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Fylkestingets vedtak 22.06.2016: 

Følgende prinsipper er bærende for de endringene som gjøres i skolebruksplanen: 

 En forsterket satsning på yrkesfag. 

 Dimensjonere mer i takt med arbeidslivets behov og bidra til et større samsvar 
mellom lokalt næringsliv og tilbudsvifte.  

 En kostnadseffektiv drift av videregående opplæring. Dette er spesielt nødvendig 
fordi Østfold fylkeskommune må forholde seg til nedgangen i 16-18 åringer og 
mindre rammeoverføringer som følge av blant annet dette. 

 Det ønskes heller spissede valgfag enn dyre linjer på studiespesialisering 

 Sikre lokaliteter og utstyr for voksenopplæring på kveldstid 

 Sikre at skolene er tilrettelagt og tilgjengelig for lokalsamfunnet på kveldstid.  

 Det samarbeides tettere med næringslivet i forhold til moderne utstyr og praktisk 
tilrettelegging (jf. Kuben Yrkesarena)  

 
Fylkestinget vil ha fokus på lokalt samarbeid når det gjelder sammenheng mellom 
skoleplasser og læreplasser. Det er viktig at de elevene som begynner på en yrkesfaglig 
utdanning får muligheten til å komme ut i lære og få sitt fagbrev.  I denne sammenheng er 
det viktig å få vedtatt og gjennomført Østfoldkontrakten snarest mulig. 

 
Det søkes departementet om en forsøksordning med å kunne tilby valgfag/(programfag til 
valg) også utenfor den enkelte skoles utdanningsprogram. Eksisterende handlingsrom bør 
også kunne utnyttes bedre. 
 
Økt rekruttering til HO: 
I saken om økt rekruttering til Helse og oppvekst bes innspill fra rektor på Kalnes om 
synergier med sykehuset redegjort for. 
Det samme gjelder konsekvenser av en eventuell flytting av vg.3 Helsesekretær fra Mysen til 
Greåker. 
 
1. Prioritering av investeringsprosjekter 

1.1 Sarpsborg 

 Greåker videregående skole selges ikke. 

 Sarpsborg kommune tilbys ikke å legge den kommunale kulturskolen til St. 
Olavs nye skoleanlegg 

 Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Sarpsborg legges til Nye St. Olav  

 Det avsettes arealer på Nye St. Olav for en «kombinasjonsklasse» for 
grunnskole-opplæring for voksne mellom 16 og 20 år 

 Ny tannklinikk søkes innarbeidet som selvstendig bygg på St. Olav tomta. 

 Fremlagte kostnadsanslag og tentativ fremdriftsplan for ferdigstillelse av 
«Sarpsborg-pakka» i 2022 tas til orientering. Borg vgs avvikles når de nye 
skolebyggene er klare 

 Etter utarbeidede mulighetsstudier og forprosjekter basert på tilbudsstruktur-
avklaringene i denne Skolebruksplanen fremmes det sak for fylkestinget om 
bevilgning til gjennomføring.  

 
1.2 Fredrikstad 



 Fylkestinget tar til orientering den fremlagte statusbeskrivelse av arbeidet 
med ny tomt for Frederik II vgs.  

 Fylkesrådmannen får i oppdrag å fremme sak for fylkestinget om tomte-
erverv så snart som mulig – tentativt i oktober-møtet 

 Når fremtidig lokalisering av Frederik II med tilhørende kostnader er nærmere 
avklart fremmes det ny sak for fylkestinget med fremdriftsplan for 
gjennomføring av samordnet utbygging av Nye Frederik II og Glemmen 

 Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Fredrikstad legges til Nye Frederik 
II  

 Restaurant og matfag flyttes ikke til nye Fredrik II.  

 Design og Håndverk overføres nye Fredrik II. 

 
1.3 Halden 

 Fylkestinget godkjenner intensjonsavtalen med Halden kommune om videre 
arbeid med salg av eiendommen på Risum til Halden kommune og at 
fylkeskommunen inngår leieavtale for elever på Halden videregående skole i 
ny allbrukshall på Os. 

 Forutsatt at partene blir enige om kjøpesum, skal oppgjør og kommunens 
overtakelse av Risum senest finne sted 31.12.2018 

 Fylkesrådmannen fremmer ny sak for fylkestinget om samlet løsning for 
samling av skolen på Porsnes når mulighetsstudie og forprosjekt basert på 
fylkestingets tilbudsstrukturvedtak i denne skolebruksplanen er utarbeidet.  

 
1.4 Indre Østfold 

 Fylkestinget tar til orientering status i arbeidet med mulighetsstudiene for 
Askim og Mysen vgs, og fylkesrådmannen får i oppdrag å ferdigstille disse 
basert på tilbudsstrukturvedtakene i denne Skolebruksplanen 

 Fylkesrådmannen får i oppdrag å kommer tilbake til fylkestinget med sak om 
videre fremdrift når mulighetsstudiene er ferdigstilt 

 
1.5 Moss 

 Det er prioriteres ikke arbeid med nye løsninger for skoleanleggene i Moss i 
nærmeste fremtid. En eventuell bygging av tannklinikk på Malakoff følger 
fremdriften til tannklinikkprosjektet. 

 
1.6 Generelt til alle investeringsprosjekter 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til planlegging og dimensjonering av arealer til 
skolegård og parkering basert på de føringer som ligger beskrevet i 
Skolebruksplanens del 1. 

 
2. Elevtall pr klasse 

2.1  
Det innføres et normtall på inntil 20 elever pr klasse på utdanningsprogrammene 
Helse/oppvekst, Service/samferdsel og Design/håndverk. 
 
2.2 



Normtallene legges til grunn for planlegging av ny klasserom og innføres forøvrig 
gjennom inntaket etter hvert som det er praktisk mulig og pedagogisk forsvarlig.  
 
Fylkesrådmannen utarbeider og følger opp et system for vurdering av hva som er en 
pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse. 
 
2.3 
Fylkesrådmannen får etter behov fullmakt til å styrke tilpasset opplæring ved skolene 
med inntil 30% av den besparelsen som oppnås som følge av økt elevtall i klassene. 
 

3. Endringer i tilbudsstrukturen  
3.1 Helse/oppvekst 

 Tilbudene som i dag ligger på Borg fordeles slik: 

 Vg2 Helsearbeiderfag legges til St. Olav 

 Vg2 Barn/ungdom legges til St. Olav 

 Vg2 og vg3 Hudpleie legges til St. Olav 

 Vg3 Apotektekniker legges til Greåker 

 Det utsettes å ta stilling til spørsmålet om YSK Glemmen skal avvikles til 
varslet sak kommer høsten 2016.  

 Når det gjelder rekruttering til HO i fremtiden får fylkesrådmannen å komme 
tilbake med en nærmere utredning som legges fram for fylkestinget 

 
3.2 Service/samferdsel 

 Det utsettes å ta stilling til spørsmålet om YSK på Frederik II skal avvikles til 
varslet sak kommer høsten 2016.  

 
3.3 Teknikk/industriell produksjon 

 Vg2 Kjøretøy i Halden legges til Kalnes. Klassen i Halden erstattes av en klasse 
innen TIP hvor læreplasser er tilgjengelig.  

 Vg2 Kjøretøy i Nedre Glomma fordeles med to klasser på Glemmen og to 
klasser på Kalnes. 

 Vg2 Industriteknologi i Nedre Glomma fordeles med to klasser Glemmen og 
to klasser på Kalnes 

 Vg2 Kjemiprosess i Nedre Glomma legges til Kalnes 

 Vg2 Bilskade/lakk i Nedre Glomma legges til Kalnes 

 Vg2 Arbeidsmaskiner på Askim legges til Kalnes 
 
3.4 Bygg/anlegg 

 Vg2 Overflateteknikk opprettes på Greåker forutsatt tilstrekkelig med søkere 
til full klasse. 

 
3.5 Elektro 

 Utdanningsprogrammet flyttes fra Borg til Kalnes (ikke til St. Olav slik det 
ligger i Skolebruksplanen fra 2015). 

 Vg2 Data/elektronikk på Askim opprettholdes og konverteres således ikke til 
en klasse IKT-service innenfor SS på Mysen, men programområdet vurderes 
på nytt i forkant av skoleåret 2018/2019. Det forutsettes at skolen 



intensiverer arbeidet med rekruttering, forbedring av resultater og formidling 
av læreplasser i perioden.  

 Vg2 Data/elektronikk i Halden konverteres til en klasse IKT-service innenfor 
SS.  

 Vg2 og Vg3 Automatisering i Nedre Glomma legges til Kalnes dersom EL 
legges til Kalnes 

 Vg2 El-energi Nedre Glomma: En klasse flyttes fra Glemmen til Kalnes 
 
3.6 Naturbruk 

 Ingen endringer 
 
3.7 Design/håndverk 

 DH på Kalnes flyttes til St. Olav 

 Vg3 Interiør på Mysen legges til Glemmen 

 Vg2 Frisør på Kalnes gjøres søkbar et år til – vurderes deretter lagt ned. 
 
3.8 Restaurant/matfag 

 Restaurant og matfag i Halden opprettholdes.  

 En klasse kokk/servitør på Glemmen konverteres til en klasse Matfag på 
Glemmen 

 Det bes om en statusoppdatering på arbeidet med spesialisering i Restaurant 
og matfag på Mysen. 

 
3.9 Musikk/dans/drama 

 Musikk og drama opprettholdes i Halden. Det forutsettes at Halden 
kommune stiller sentrumsnære øvingslokaler til disposisjon. Lokalitetene må 
være tilgjengelig når nybygg for den samlede Halden v.g.s i sentrum er 
ferdigstilt. Det inngås en langsiktig leieavtale med Halden kommune. 
Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Halden kommune om lokaler og 
leieavtale.  

 Alternativt søkes det opprettet et 5 timers valgfag på studiespesialiserende 
ved Halden v.g.s fra samme tidspunkt i musikk og drama.  

 En kommer tilbake til endelig dimensjonering innen musikk, dans og drama 
ved neste rullering. 

 
3.10 Idrett 

Antall paralleller i idrett reduseres ikke.  Ved dimensjonering av 
studieforberedende program reduseres studiespesialisering ved behov.  

 
3.11 Kunst/design/arkitektur 

 Ingen endringer 
 
3.12 Medier/kommunikasjon 

 Ingen endringer 
 
3.13 Studiespesialisering 
Fylkestinget ber om en sak for opprettelse av fylkesdekkende tilbud på  



 IT i Halden 

 Internasjonalisering på Greåker og Malakoff 
 
3.14 Dimensjonering vg1 

 Fylkesrådmannen har fullmakt til å dimensjonere antall klasser på vg1-nivået i 
de årlige inntaksprosesser og får i oppdrag tilpasse vg1-nivået til vedtatt 
struktur på vg2/vg3 i denne rulleringen i inntaket og i forbindelse med 
planlegging av nye skolebygg. 

 
4. Gjennomføring av strukturendringene 

 Fylkesrådmannen får i oppdrag å gjennomføre de vedtatte 
strukturendringene i pkt 3 fortløpende etterhvert som bygningsmessige og 
andre praktiske forutsetninger ligger til rette for det. Økonomiske 
konsekvenser innarbeides i årsbudsjetter og økonomiplaner fortløpende.  

 
5. Videre utredningsoppdrag / neste rullering av Skolebruksplanen 

 Når resultatet av det pågående arbeidet i Kunnskapsdepartementet med 
vurdering av innhold og struktur på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
er kjent får fylkesrådmannen i oppdrag å legge frem sak for fylkestinget om 
mulige konsekvenser for Østfold. 

 
6. Ytterligere forslag for å holde den økonomiske rammen:  

1. For å kunne holde rammen må administrasjonen utnytte sin delegerte myndighet 
til å pakke klasser, redusere antall klasser eller innstille tilbud i enkeltår basert på 
mengden søkere.  

2. Byggeprosjektene må effektiviseres og slik at vi har større kontroll på 
investeringene og kan redusere kostnadene om mulig.  

3. Driftene av skolebygg effektiviseres blant annet ved hjelp av 
energiovervåkningssystemer. 

4. Det bes om en oversikt over administrative kostnader i Østfold sammenlignet 
med sammenlignbare fylker.  
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Forord 
 

Arbeidet med utarbeidelse av denne versjonen av Skolebruksplan for de videregående 
skolene i Østfold har vært koordinert og ledet av prosjektdirektør Egil Frode Olsen og 
rådgiver Yngve Dramstad. I tillegg har en rekke personer fra primært Opplæringsavdelingen 
og eiendomsseksjonen bidratt med del-leveranser og i arbeidsgruppe-diskusjoner underveis.  
 
Endringsforslagene på tilbudsstrukturen har vært forelagt ulike instanser med mulighet for å 
gi innspill i april måned, og det har vært informert om saken i fylkesrådmannens møter med 
de tillitsvalgte.  
 
Skolebruksplanen tar for seg de viktigste delene av strukturkvaliteten i den videregående 
skolen (bygg, tilbud, dimensjonering, økonomi) og i noen grad hvordan dette påvirker 
prosess- og resultatkvalitet. Arbeid med skolens innhold for øvrig, f.eks. behovet for å øke 
elevenes læringsutbytte og redusere frafallet, behandles primært på andre arenaer. Tiltak 
her har også gjennomgående større betydning for karakternivå og andelen elever som 
fullfører og består enn hvordan skole- og tilbudsstrukturen blir innrettet. 
 
Utarbeidelse og rullering av Skolebruksplanen er et tverrfaglig prosjekt der skolefaglige, 
økonomiske, eiendomsfaglige og samfunnsfaglige interesser har blitt avveid og 
kompromisser har blitt inngått. Mange av beslutningspunktene i denne rulleringen av 
Skolebruksplanen, f.eks. om et utdanningstilbud skal avvikles/flyttes eller hvilke investerings-
prosjekter som skal gjennomføres først, innebærer krevende dilemmaer. Begrepet 
«dilemma» stammer fra den greske retorikk og beskriver beslutningssituasjoner der en 
uansett hvilket alternativ en faller ned på også må godta ubehagelige konsekvenser av valget 
som gjøres. Det er ikke mulig å unngå de dilemmaene som finnes, men vi som har arbeidet 
med plandokumentet håper fylkestinget med dette har fått et godt beslutnings-grunnlag for 
viktige veivalg for de videregående skolene i Østfold.  
 
 

Sarpsborg 18/5-2016 

Egil F. Olsen  
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1. Innledning – sammendrag 
 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for arbeidet med denne rulleringen av Skolebruksplanen ligger i fylkestingets 
vedtak (punkt 8) i møte 26/2-2015 under sak 6/2015 «Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i 
Østfold fylkeskommune». Vedtaket lyder slik: 
 

Skolebruksplanen rulleres på nytt i 2016 med utgangspunkt i de føringer som ligger i 
denne saken, fastsatt fremtidig skolestruktur med tentative investeringsprogram per 
skole, samt vedtatte føringer for langsiktige endringer i tilbudsstrukturen. Til denne 
rulleringen får fylkesrådmannen i oppdrag å arbeide videre med kostnads-
effektiviserende tiltak for hele tilbudsstrukturen. 
 
Konsulentrapporten beskriver en vekst i Helse og oppvekst på 53 % (arbeidskraft-
behov). Fylkestinget bestiller en vurdering/sak på hvordan dette skal møtes i Østfold. 
Herunder bes vurdert et tilbud om Helse og oppvekst ved Kalnes for å utnytte 
synergieffekter med det nye Østfoldsykehuset. Dette kan inngå i rulleringen av 
skolebruksplanen 2016. 
 
Det bestilles en sak/vurdering av nye fylkesdekkende og søkbare tilbud: 
- IT i Halden og på ny skole i Fredrikstad 
- Internasjonalisering på Greåker og Malakoff 
- Spesialisering i restaurant og matfag på Mysen 
 
Mulige valgfagsmodeller i praktisk-estetiske fag bes vurdert. 
 
Ved rulleringene skal endringer til enhver tid vurderes opp mot arbeidslivets behov og 
tilgangen til læreplasser. I forkant av rulleringene søkes det å inngå mer forpliktende 
avtaler med kommunene og andre offentlige aktører når det gjelder lærlingeplasser i 
offentlig sektor.  
 
Musikk, dans og drama vurderes helhetlig ved rulleringen i 2016. 

 
Som et ledd i fylkesrådmannens arbeid med saken ble følgende instanser i april invitert til å 
gi innspill på aktuelle endringer i tilbudsstrukturen: 
 

 De videregående skolene v/ rektor 

 Østfold fagskole 

 Alle fagorganisasjoner som organiserer skole-ansatte 

 Elevorganisasjonen 

 Elev- og lærlingeombudet 

 Kommunene i Østfold 

 NHO Østfold 

 LO Østfold 

 Bransjeorganisasjonene og opplæringskontorene i Østfold 
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Det er mottatt ca 30 uttalelser som ligger som vedlegg til dokumentet.  
 
Den korte fristen for å gi innspill gjorde det vanskelig å forankre uttalelsene fra kommunene 
politisk, men det antas at det uansett bare er på et fåtall av temaene som tas opp i 
dokumentet at dette er aktuelt. De større temaene som behandles, som f.eks ny struktur for 
Musikk/dans/drama og eventuell flytting av Restaurant/matfag ut av Halden ble behandlet i 
forrige runde av Skolebruksplanen der kommunene avga høringsuttalelser – og disse vil 
fortsatt bli lagt til grunn.  
   
Det ble invitert til dialogmøter med interesserte instanser i løpet av høringsperioden, dette 
ble kun gjennomført med LO.  
 

Alternativ tilnærming til de økonomiske utfordringene 
Skolebruksplanens bidrag til å sikre fylkeskommunens investeringsevne og driftsmessige 
balanse i fremtiden er å legge grunnlaget for bedre bygningsløsninger (færre og mer 
driftseffektive m2 i nye skolebygg), optimalisert kapasitetsplanlegging (elevplasser tilnærmet 
likt elever som søker seg inn til enhver tid), en tilbudsstruktur med færre klasser (flere elever 
pr klasse) og en konvertering fra «dyre» til mindre kostnadskrevende tilbud (lavere 
enhetskostnader pr elev). 
 
I drøftingen av de ulike endringene er det som oftest økonomiske og skolefaglige hensyn 
som kan trekke i hver sin retning. Skolefaglige og samfunnsfaglige hensyn har måtte vike for 
økonomiske hensyn ved en rekke av de avveininger fylkesrådmannen har gjort. Dette gjelder 
f.eks forslagene om: 
 

- Avvikling av MD og RM i Halden 
- Overføring av tilbud fra Indre Østfold og Halden til Nedre Glomma 
- Reduksjon i antall elevplasser innenfor Musikk/dans/drama og Idrett 
- Avvikling av YSK-tilbudene 
- Beholde Greåker vgs  

 
Dersom gjeldende investeringsplaner skal realiseres må imidlertid denne type tiltak 
iverksettes – eventuelt veksles inn helt eller delvis i andre typer effektivisering i et betydelig i 
omfang.  
 
Alternative tiltak kan være innenfor de videregående skolenes budsjetter, f.eks reduserte 
ressurser til ledelse, administrasjon, vikarer, læremidler, spesialundervisning, 
satsningsområder som internasjonalisering, frukt/frokost, gratis elev-pc’er osv. Her kan også 
inngå betydelig innstramming på krav til elevtall i klassen for å tilby programfag på 
Studiespesialisering. De fleste av disse tiltakene kan gjøres gjennom økonomisk 
rammestyring og stor frihetsgrad for rektorene på tiltak/gjennomføring lokalt. 

 
Alternative tiltak til de grep som foreslås i Skolebruksplanen kan også ligge innenfor andre 
deler av opplæringsområdet; voksenopplæring, fagskolen, folkehøgskolen, grunnskolen, 
sentraladministrative funksjoner - eller innenfor andre deler Østfold fylkeskommunes 
virksomhet; samferdsel, kultur, næring m.v. 
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Det er likevel fylkesrådmannens vurdering at overfornevnte alternativer ikke er tilstrekkelige 
til å imøtekomme de økonomiske utfordringene knyttet til gjennomføring av 
investeringsprogrammene for de videregående skolene og at tiltakene som foreslås i denne 
planen derfor uansett – i hvert fall i noe omfang – må tas i bruk i årene som kommer. Dette 
er for øvrig en diskusjon som primært hører hjemme på økonomiplanarenaen.   
 

Endrede forutsetninger og usikkerhet ved denne rulleringen 
På flere områder har det den siste tiden kommet inn nye utfordringer og en diskusjon om 
hvilke premissene som bør gjelde for arbeidet med skole- og tilbudsstruktur. Dette dreier 
seg om våre økonomiske rammebetingelser/vår investeringsevne, samt hva som strukturelt 
kjennetegner en skole som presterer god kvalitet (har et godt skolebidrag til elevenes 
resultater). 
 
For det første er de økonomiske prognosene dårligere nå enn de var da Skolebruksplan-
arbeidet startet opp for 2-3 år siden. Inntekter fra statlig rammetilskudd og utbytte fra 
Østfold Energi er nedadgående og driften må strammes inn betydelig i årene som kommer – 
uavhengig av hvilke investeringsprogram som vedtas for skolene. Situasjonen for skolene blir 
da enda vanskeligere når opplæringssektoren også skal dekke inn kapitalutgiftene som følger 
av investeringsprogrammene. Når økonomien bindes opp til investeringer blir det på kort 
sikt mindre ressurser til arbeid med utfordringene knyttet til skolens innhold.  
 
På denne bakgrunn er det reist spørsmål om noen av de prinsippene for skole- og 
tilbudsstruktur som ble vedtatt i 2014, og som kan være kostnadsdrivende, bør vektlegges 
like sterkt fortsatt. Dette gjelder f.eks ønsket om kombinerte skoler og at skolene skal være 
lokalisert sentrumsnært i byene.  
 
Den andre mulige nye forutsetningen for arbeidet er knyttet til en rapport Senter for 
økonomisk forskning AS (SØF) i Trondheim har utarbeidet på bestilling fra 
Kunnskapsdepartementet: «Skolekvalitet i videregående opplæring» - SØF-rapport 01/16.  
Forenklet sagt gjøres det i rapporten en vurdering og rangering av fylkeskommunenes og 
skolenes kvalitetsmessige bidrag til elevenes gjennomføring og faglige resultater. SØF fant 
en tendens til at skoler som enten er rendyrkede yrkesfagskoler eller skoler med rendyrkede 
studieforberedende program i gjennomsnitt gjorde det noe bedre enn skoler med en jevn 
fordeling av yrkesfaglige og studieforberedende program. Blant skolene med best resultater 
var det praktisk talt ingen som hadde mer enn tre utdanningsprogram i sin portefølje.  
 
Dette kan tyde på en viss spesialiseringsgevinst der skoler profilert mot enten yrkes- eller 
studieforberedende tilbud på noen få utdanningsprogram har grunnlag for best kvalitet. 
Rangeringen av Østfold-skolene i undersøkelsen underbygger et slikt resultat til en viss grad, 
men bildet er ikke entydig, og også SØF sier samtidig at mer forskning er nødvendig for å 
bekrefte eller avkrefte en slik hypotese.  
 
Dersom SØF’s hypotese er riktig samsvarer dette bare delvis med de kriterier som er satt for 
endring i tilbudsstrukturen i Østfold. At skolestørrelse ikke har betydning for kvalitet er 
isolert sett gunstig. Vår skolebruksplan bidrar til større skoler, noe som gir bedre 
kostnadseffektivitet – da uten å gå ut over skolekvaliteten.  
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Når det gelder hypotesen om at spesialisering i retning av enten yrkesforberedende eller 
studieforberedende tilbud og at inntil tre utdanningsprogram pr skole virker positivt for 
kvalitet, passer det bare delvis med våre strategier. Vår Skolebruksplan gir færre 
utdanningsprogram pr skole i regionene Sarpsborg, Indre Østfold og Halden, men 
hovedregelen vil fortsatt være flere enn tre utdanningsprogram pr skole og en betydelig 
omlegging i retning av mer kombinerte skoler – særlig i Sarpsborg og Fredrikstad (og kanskje 
i Moss på sikt). Dette gir ingen økonomisk gevinst og kan heller være noe kostnadsdrivende 
avhengig av hvordan det gjennomføres, men har til nå vært antatt å være skolefaglig gunstig 
- særlig for de svakere elevgruppene.  
 
I tillegg til de økonomiske og skolefaglige utfordringene nevnt ovenfor er det også andre 
forhold av betydning for beslutningspunktene i Skolebruksplanen som er uavklarte p.t., men 
som vil bli avklart i løpet av relativt kort tid. Dette gjelder: 
 

 Regionreformen. Vedtak rundt årsskiftet om Østfold blir en del av en større region, 
som i tilfelle også sammen bør ta stilling til større investeringsprosjekter de nærmest 
forestående årene. 

 

 Endringer i Kunnskapsløftet. Utdanningsdepartementet og utdanningsdirektoratet 
holder i disse dager på med et arbeid knyttet til mulige endring i antall og innhold på 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Avklaring forventes våren 2017. 
 

I lys av de problemstillingene som er omtalt ovenfor mener fylkesrådmannen det er 
krevende å ta endelig stilling til investeringsprogram og tilbudsstruktur på nåværende 
tidspunkt. Flere forhold tilsier at et beslutningspunkt i 2017 isolert sett ville vært bedre 
egnet enn juni 2016 fordi flere forhold vil være bedre avklart om ett år.  
 
Argumenter for å utsette beslutninger kan være: 
 

 Tid til å få på plass forbedret økonomisk beslutningsgrunnlag for noen av 
strukturendringene som er oppe til behandling nå, inkludert sannsynlig midlertidig 
overtallighet som følge av endringene, direkte flyttekostnader m.v.  

 

 Få kunnskap om tomtekostnad for Nye Frederik II og med det et bedre bide av 
kostnadene ved hele Fredrikstad-pakka (oktober 2016), og hvordan en flytting av 
skolen eventuelt påvirker vår investeringsevne i andre regioner 
 

 Tid til å arbeide frem bedre anslag /avklaringer på salgssum for anlegg vi skal forlate; 
Borg, Risum, Frederik II, Lisleby, Fagskolebygget, slik at egenfinansieringsandelen av 
investeringer blir bedre avklart 

 

 Tid til å få på plass en bedre fundert tidsplan for realisering av noen av 
effektiviseringsgrepene – f.eks økt elevtall pr klasse eller reduksjon i elevplasser på 
Musikk 
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I tillegg vil også andre avklaringer kunne foreligge, som f.eks mulige strukturelle endringer i 
Kunnskapsløftet, analyse/konsekvenser av SØF-rapporten samt eventuell betydning av 
eventuell sammenslåing med Akershus og/eller andre fylker. 
 
Forhold som taler imot utsettelse er blant annet: 

 Mange ledere og ansatte venter på avklaringer – dette drar fokus bort fra viktigere 
temaer for elevenes resultater 

 

 St.-Olav’s midlertidige ordningen med elevplasser på Greåker vil bli forlenget 
 

 Løsningen for samling av Halden vgs i sentrum som nå avtegner seg blir satt på vent 
og kanskje mistes 

 

 «Gode penger» i form av vedlikehold, rehabiliteringer og midlertidige løsninger blir 
fortsatt brukt på dårlige bygg lenger enn nødvendig 

 
I tillegg kan det være slik at det neste år er det noe annet som er usikkert og at en bare må 
leve med å fatte beslutninger uten at alle relevante faktorer er kjente på 
beslutningstidspunktet. Dersom virkelig store nye forutsetninger skulle foreligge har 
fylkestinget uansett mulighet til å snu helt frem til det fattes bevilgningsvedtak etter 
gjennomførte forprosjekter og fylkesrådmannen har fått fullmakt til å inngå kontrakter med 
entreprenører. 
 
Østfold kan dessuten også sies å være tjent med å ha et best mulig avklart og utredet 
beslutningsgrunnlag for våre investeringer når eventuelt en ny region skal begynne å 
samordne sine planer fra 2017. Etter en samlet vurdering mener derfor fylkesrådmannen det 
beste er å gjøre vedtak nå på de temaene som er oppe til behandling. 
 
Det fremmes i denne saken ca 30 små og store forslag om endringer i tilbudsstrukturen. Det 
legges ikke opp til at fylkestinget i denne saken tar stilling til når strukturendringene skal 
gjennomføres. De mest omfattende endringsforslagene for tilbudsstrukturen forutsetter 
gjennomførte utbyggingsprosjekter, andre kan gjennomføres raskt ved mindre tilpasninger 
på de berørte skolene. Det kan i noen tilfeller også være rasjonelt å tidsplanlegge mindre 
endringer når det ut fra berørte personalgruppers alderssammensetting m.v. kan «times» 
slik at midlertidig overtallighet minimaliseres. 
 

Samlet økonomisk vurdering 
Det fremgår av plandokumentet et potensielt langsiktig investeringsbehov på i 
størrelsesorden kr 2-3 mrd – alt avhengig av hvilke løsninger og konsepter som legges til 
grunn. Dette vil gi betydelige kapitalutgifter, men også betydelig reduksjon i antall m2 
skolebygg, bortfall av leieforhold og effektivisering av virksomhetskostnadene på skolene.  
Av strukturtiltakene med økonomisk effekt vedtatt i Skolebruksplanen fra 2015, og som er 
foreslått fra fylkesrådmannens side i denne saken, er de viktigste følgende:  
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Tiltak Anslag besparelse virksomhetskostnader p.a. 

Avvikling av Borg vgs Kr 10,0 mill 

Samling av utdanningsprogrammene SS, TP, og BA IØ  Kr 3,0 mill 

Samling av BA og ID i Sarpsborg Kr 2,5 mill 

Avvikling av YSK på Glemmen og Frederik II Kr 2-6 mill 

Færre elevplasser på Musikk Kr 5,5 mill 

Økt elevtall på HO, SS og DH (bto før kompensasjon) Kr 30,0 mill 

 Kr 53-57 mill 

 
Det foreligger ikke godt nok grunnlag for å kunne kalkulere alle økonomiske netto-effekter 
på en god måte, men det må likevel gjøres noen valg nå for å få fremdrift i arbeidet i de ulike 
regionene. Fylkesrådmannen foreslår på denne bakgrunn følgende tilnærming: 
 

- Sarpsborg-pakka gjennomføres i tråd med anbefalt fremdriftsplan og ut fra de 
tilbudsstrukturvalg som tas i denne planbehandlingen 

 
- Lokalisering og eventuell samlokalisering av Nye Frederik II avklares så raskt som 

mulig og endelig standpunkt til gjennomføring og innhold i «Fredrikstad-pakka» tas 
så snart lokalisering med tilhørende kostnader er avklart. Det tas sikte på byggestart i 
2018 slik fylkestinget tidligere har lagt til grunn 

 
- «Halden-pakka» gjennomføres med det forbehold at alternativkostnaden vil være 

dyrere på kort sikt og at nye investeringer finansieres ved bortfall av reduserte 
leieutgifter og driftskostnader knyttet til avdeling Risum. 

 
- I Indre Østfold avventes resultatene av mulighetsstudiene før det tas stilling til videre 

fremdrift. 
  
Kommende rullering av økonomiplaner og resultatene av gjennomførte mulighetsstudier og 
forprosjekter vil endelige avgjøre hvilke av disse prosjektene som vil bli realisert når – og 
med hvilken innretning. 
 
- - - -  

 
Etter at det endelig vedtaket er gjort i fylkestinget vil fylkesrådmannen ivareta nødvendige 
drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene om gjennomføringen av vedtak og eventuelle 
konsekvenser for ansatte. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte plandokument og forslag til innstilling nedenfor når det gjelder 
temaer som f.eks eventuelt salg av Greåker vgs, elevtall pr klasse, tentative fremdriftsplaner 
for byggeprosjektene m.v. 
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Fylkesrådmannens forslag som fremmes for politisk avgjørelse 
 
1. Prioritering av investeringsprosjekter 
 
1.1 Sarpsborg 

 Greåker vgs selges ikke til Sarpsborg kommune 

 Sarpsborg kommune tilbys ikke å legge den kommunale kulturskolen til St. Olavs nye 
skoleanlegg 

 Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Sarpsborg legges til Nye St. Olav  

 Det avsettes arealer på Nye St. Olav for en «kombinasjonsklasse» for grunnskole-
opplæring for voksne mellom 16 og 20 år 

 Ny tannklinikk søkes innarbeidet som selvstendig bygg på St. Olav tomta. 

 Fremlagte kostnadsanslag og tentativ fremdriftsplan for ferdigstillelse av «Sarpsborg-
pakka» i 2022 tas til orientering. Borg vgs avvikles når de nye skolebyggene er klare 

 Etter utarbeidede mulighetsstudier og forprosjekter basert på tilbudsstruktur-
avklaringene i denne Skolebruksplanen fremmes det sak for fylkestinget om 
bevilgning til gjennomføring.  

 
1.2 Fredrikstad 

 Fylkestinget tar til orientering den fremlagte statusbeskrivelse av arbeidet med ny 
tomt for Frederik II vgs.  

 Fylkesrådmannen får i oppdrag å fremme sak for fylkestinget om tomte-erverv så 
snart som mulig – tentativt i oktober-møtet 

 Når fremtidig lokalisering av Frederik II med tilhørende kostnader er nærmere avklart 
fremmes det ny sak for fylkestinget med fremdriftsplan for gjennomføring av 
samordnet utbygging av Nye Frederik II og Glemmen 

 Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Fredrikstad legges til Nye Frederik II  
 

1.3 Halden 

 Fylkestinget godkjenner intensjonsavtalen med Halden kommune om videre arbeid 
med salg av eiendommen på Risum til Halden kommune og at fylkeskommunen 
inngår leieavtale for elever på Halden videregående skole i ny allbrukshall på Os. 

 Forutsatt at partene blir enige om kjøpesum, skal oppgjør og kommunens 
overtakelse av Risum senest finne sted 31.12.2018 

 Fylkesrådmannen fremmer ny sak for fylkestinget om samlet løsning for samling av 
skolen på Porsnes når mulighetsstudie og forprosjekt basert på fylkestingets 
tilbudsstrukturvedtak i denne skolebruksplanen er utarbeidet.  

 
1.4 Indre Østfold 

 Fylkestinget tar til orientering status i arbeidet med mulighetsstudiene for Askim og 
Mysen vgs, og fylkesrådmannen får i oppdrag å ferdigstille disse basert på 
tilbudsstrukturvedtakene i denne Skolebruksplanen 

 Fylkesrådmannen får i oppdrag å kommer tilbake til fylkestinget med sak om videre 
fremdrift når mulighetsstudiene er ferdigstilt 

 
1.5 Moss 
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 Det er prioriteres ikke arbeid med nye løsninger for skoleanleggene i Moss i 
nærmeste fremtid. En eventuell bygging av tannklinikk på Malakoff følger fremdriften 
til tannklinikkprosjektet. 

 
1.6 Generelt til alle investeringsprosjekter 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til planlegging og dimensjonering av arealer til 
skolegård og parkering basert på de føringer som ligger beskrevet i 
Skolebruksplanens del 1 

 

2. Elevtall pr klasse 
 
2.1 Det innføres et normtall på inntil 20 elever pr klasse på utdanningsprogrammene 

Helse/oppvekst, Service/samferdsel og Design/håndverk. 
2.2 Normtallene legges til grunn for planlegging av ny klasserom og innføres forøvrig 

gjennom inntaket etter hvert som det er praktisk mulig og pedagogisk forsvarlig  
2.3 Fylkesrådmannen får etter behov fullmakt til å styrke tilpasset opplæring ved skolene 

med inntil 30% av den besparelsen som oppnås som følge av økt elevtall i klassene   
 

3. Endringer i tilbudsstrukturen  
 
3.1 Helse/oppvekst 

 Tilbudene som i dag ligger på Borg fordeles slik: 

 Vg2 Helsearbeiderfag legges til St. Olav 

 Vg2 Barn/ungdom legges til St. Olav 

 Vg2 og vg3 Hudpleie legges til St. Olav 

 Vg3 Apotektekniker legges til Greåker 

 Vg3 Helsesekretær Mysen legges til Greåker 

 YSK Glemmen avvikles 

 Når det gjelder rekruttering til HO i fremtiden får fylkesrådmannen å komme tilbake med 
en nærmere utredning som legges fram for fylkestinget 

 
3.2 Service/samferdsel 

 YSK på Frederik II avvikles. 
 
3.3 Teknikk/industriell produksjon 

 Vg2 Kjøretøy i Halden legges til Kalnes. Klassen i Halden erstattes av en klasse 
Kjemi/prosess 

 Vg2 Kjøretøy i Nedre Glomma fordeles med to klasser på Glemmen og to klasser på 
Kalnes. 

 Vg2 Industriteknologi i Nedre Glomma fordeles med to klasser Glemmen og to 
klasser på Kalnes 

 Vg2 Kjemiprosess i Nedre Glomma legges til Kalnes 

 Vg2 Bilskade/lakk i Nedre Glomma legges til Kalnes 

 Vg2 Arbeidsmaskiner på Askim legges til Kalnes 
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3.4 Bygg/anlegg 

 Vg2 Overflateteknikk opprettes på Greåker forutsatt tilstrekkelig med søkere til full 
klasse. 

 
3.5 Elektro 

 Utdanningsprogrammet flyttes fra Borg til Kalnes (ikke til St. Olav slik det ligger i 
Skolebruksplanen fra 2015) 

 Vg2 Data/elektronikk på Askim konverteres til en klasse IKT-service innenfor SS på 
Mysen 

 Vg2 Data/elektronikk i Halden konverteres til en klasse IKT-service innenfor SS.  

 Vg2 og Vg3 Automatisering i Nedre Glomma legges til Kalnes dersom EL legges til 
Kalnes 

 Vg2 El-energi Nedre Glomma: En klasse flyttes fra Glemmen til Kalnes, 
 
3.6 Naturbruk 

 Ingen endringer 
 
3.7 Design/håndverk 

 DH på Kalnes flyttes til St. Olav 

 Vg3 Interiør på Mysen legges til Glemmen 

 Vg2 Frisør på Kalnes gjøres søkbar et år til – vurderes deretter lagt ned. 
 
3.8 Restaurant/matfag 

 RM i Halden avvikles. 

 En klasse kokk/servitør på Glemmen konverteres til en klasse Matfag på Glemmen 
 
3.9 Musikk/dans/drama 

 Opprettholdes som i dag i Askim og Moss. 

 Avvikles i Halden, elevplassene på Drama overføres til Greåker, mens elevplassene på 
Musikk avvikles. 

 Videreføres på Greåker, men antall plasser på musikk reduseres med 15 
 
3.10 Idrett 

 Antall paralleller på ID i Sarpsborg reduseres fra tre til to når utdanningsprogrammet 
samles på Kalnes. 

 Antall paralleller på ID i Fredrikstad reduseres fra to til en når Nye Frederik bygges og 
tas i bruk  

 Antall paralleller ID på Kirkeparken reduseres fra to til en.  
 
3.11 Kunst/design/arkitektur 

 Ingen endringer 
 
3.12 Medier/kommunikasjon 

 Ingen endringer 
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3.13 Studiespesialisering 

 Det opprettes ikke nye søkbare tilbud for regionen eller fylket på noen områder. 
 
3.14 Dimensjonering vg1 

 Fylkesrådmannen har fullmakt til å dimensjonere antall klasser på vg1-nivået i de 
årlige inntaksprosesser og får i oppdrag tilpasse vg1-nivået til vedtatt struktur på 
vg2/vg3 i denne rulleringen i inntaket og i forbindelse med planlegging av nye 
skolebygg. 

 

4. Gjennomføring av struktur-endringene 
 Fylkesrådmannen får i oppdrag å gjennomføre de vedtatte strukturendringene i pkt 3 

fortløpende etterhvert som bygningsmessige og andre praktiske forutsetninger ligger 
til rette for det. Økonomiske konsekvenser innarbeides i årsbudsjetter og 
økonomiplaner fortløpende.  

 

5. Videre utredningsoppdrag / neste rullering av Skolebruksplanen 
 Når resultatet av det pågående arbeidet i Kunnskapsdepartementet med vurdering 

av innhold og struktur på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er kjent får 
fylkesrådmannen i oppdrag å legge frem sak for fylkestinget om mulige konsekvenser 
for Østfold. 
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2. Rammebetingelser og føringer for rullering av skolebruksplanen 
 
 

2.1 Politiske vedtak 
 
Fylkeskommunen har tidligere hatt langsiktige planer for skolebygg i de ordinære 
økonomiplanene og i to versjoner av «Samlet plan for skolebygg» vedtatt i henholdsvis 2006 
(for perioden 2007-16) og i 2010 (for perioden 2011-20). Når det gjelder planer for 
tilbudsstrukturendringer er disse blitt behandlet i enkeltsaker/utredninger etter behov. De 
viktigste de siste årene har vært: 
 

• FT 89/05 Kunnskapsløftet 
• FT 28/08 Langsiktig tilbudsstruktur 
• FT 38/09 Effektivisering av tilbudsstrukturen 
• FT 27/11 Endringer i langsiktig tilbudsstruktur 

 
I 2004 ble det gjennomført en større utredning kalt «Østfoldskolen 2000+. Plan for den 
fremtidige videregående opplæringen i Østfold» (vedtatt i fylkestinget i sak 58/2004), samt 
at det i FT-sak 84/2006 ble gjort vedtak om «Skolepolitiske retningslinjer for videre utvikling 
av tilbudsstruktur og skolebygg i Østfold fylkeskommune». 
 
I tillegg har det vært enkeltsaker vedr nedleggelser av tilbud med dårlig søkning eller 
opprettelse av særskilte tilbud som f.eks. International Baccalaureate på Frederik II, Science-
linje på Greåker, eller TAF-tilbud på flere skoler. 
 
De viktigste føringene for tilbudsstruktur-temaene ved denne rulleringen ligger i 
fylkestingets tidligere vedtak om Skolebruksplanen: Fylkestinget 24/4-14 (Kunnskaps-
grunnlag & prinsipper for god skole/ tilbudsstruktur) og fylkestinget 26/2-15 (Fremtidens 
skolestruktur og fordeling av utdanningsprogram). 
 
I tillegg er det etter vedtaket 26/2-15 behandlet enkelte saker om tilbudsstrukturen som 
også legger føringer for denne Skolebruksplanen: 
 

 FT-sak 31/2015 (2/12-15) «Vurdering av YSK (yrkes- og studiekompetanse) tilbudet i 
fremtiden  

 

 OKH-sak 10/2015 (17/11-15) «Kostnadseffektivisering av tilbudsstrukturen skoleåret 
2016/17» 

 

 FT-sak 15/2016 (18/2-16) «Endringer i utdanningsprogrammet Medier og 
kommunikasjon, konsekvenser for tilbudsstrukturen» 

 

 FT-sak 25/2016 (21/4-16) «Prøveinntak – status og mulige konsekvenser skoleåret 
2016/17 

 
FT 24/4-14 Skolebruksplanens del 1 (Kunnskapsgrunnlag og prinsipper) 
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Skolebruksplanens del 1 hadde fem hovedtemaer: Rammer og føringer for utvikling av 
skolestruktur og skoleanlegg, kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur, utforming av 
skoleanlegg, elevtallsprognoser og dimensjonering og fremtidens utdanningsbehov og andre 
opplæringstilbud. Ut fra disse ble det i fylkestingets vedtak løftet frem følgende 
hovedpunkter som skal særlig fokuseres i arbeidet med de konkrete alternativene til 
fremtidens skole- og tilbudsstruktur: 
 

 Løsningene for skolestruktur, skolebygg og tilbudsstruktur skal understøtte fylkes-
kommunens overordnede målsetting om at flest mulig elever og lærlinger skal 
fullføre og bestå med best mulig resultat 
 

 Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i 
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av alle klasser, 
god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av den viktigste 
innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk.  Arealbruk pr elev/ansatt skal 
effektiviseres for å redusere investerings- og driftskostnader. 
 

 Våre videregående skoler skal være store, dvs. normalt i størrelsesorden 750-2000 
elever.  
 

 Våre videregående skoler skal primært ligge i sentrum i byene nær et 
kollektivknutepunkt slik at de bidrar til byutvikling og transporteffektivitet. 
 

 Det skal tilrettelegges for samlokalisering, sambruk og flerbruk mellom skolen andre 
fylkeskommunale virksomheter og mellom skolen og samfunnet rundt. 
 

 Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best tilgjengelighet for flest mulig. 
 

 Våre videregående skoler skal være kombinerte. Dette vil i praksis innebære en 
rimelig fordeling av yrkesforberedende og studieforberedende utdanningsprogram, 
sterke og svake elever, gutter og jenter. 
 

 Våre videregående skoler skal ha store fagmiljøer som legger til rette for både faglig 
dybde og kostnadseffektiv organisering av undervisningen.  
 

 Det skal legges til grunn en sterkere vektlegging av «arbeidsmarkedsstyrt» 
dimensjonering av tilbudsstrukturen og tilsvarende mindre vekt på elevenes 
førstevalg.   
 

 Det legges til grunn en fortsatt sterk satsing både på studie- og yrkesforberedende 
utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke ha alle 
utdanningsprogram.  
 

 Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket, men 
slik at alle skolenes mulighet til å gi et kvalitativt godt tilbud faglig og sosialt legges til 
grunn. I tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte elevgrupper, blant 
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annet for multifunksjonshemmende, autister, psykisk syke, blinde/svaksynte og 
minoritetsspråklige. 
 

 Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger på SSB’s forutsetning om 
middels vekst legges til grunn. Det tas høyde for en 3 % usikkerhet knyttet til en 
eventuelt sterkere vekst i perioden. 

 
FT 26/2-15: Skolebruksplanen – del 2 (Skolestruktur og fordeling av utdanningsprogram) 
I fylkestingets vedtak 26/2-2015 ble det bl.a. vedtatt følgende 
 

 En reduksjon fra 11 til 10 vgs (Borg avvikles) 
 

 ID og BA sentraliseres i Sarpsborg 
 

 SS, BA og TP sentraliseres i Indre Østfold 
 

 Omfordeling av utdanningsprogrammene i Fredrikstad slik at både Glemmen og 
Frederik II blir bedre kombinerte 

 

 Omfordeling av utdanningsprogrammene i Moss slik at både Malakoff og Kirkeparken 
ble bedre kombinerte (forbehold om nærmere utredning) 

 

 Generelt skulle nye byggene som oppføres gi lavere driftskostnader og grunnlag for 
flere elever pr klasse enn i gamle bygg 

 
Andre planer / vedtak 
Også andre planer/vedtak har betydning for de vurderingene som gjøres ved en rullering av 
Skolebruksplanen. Dette gjelder blant annet, fylkesplanen for Østfold, Regional 
kompetanseplan, Økonomiplanen for 2016-19, samt målsettinger og strategiske grep 
definert i omstillingsprogrammet «En fylkeskommune i endring» 
 
I det følgende gis det en nærmere beskrivelse av skolefaglige, økonomiske og 

samfunnsfaglige kriterier de ulike løsningene blir vurdert opp mot. 

2.2 Skolefaglige føringer og arbeidsmarkedets behov 

Innledning 
En avklaring av kvalitetsbegrepet er gjort i NOU 2002:10, «Førsteklasses fra første klasse». 
Her deles kvalitetsbegrepet inn i områdene struktur, prosess og resultat.  
 

Strukturkvaliteten beskriver virksomhetens ytre forutsetninger, og omfatter blant annet de 
fysiske forhold som bygninger og utstyr, økonomi, personaltetthet, personalets kompetanse, 
bemanning og klassestørrelser.  

Prosesskvaliteten er en betegnelse for kjennetegn ved arbeidet i skolen, innholdet i 
opplæringen, undervisningsmetoder, bruk av lærernes kompetanse og selve læringsmiljøet.  
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Resultatkvalitet er det en ønsker å oppnå med skoletilbudet. Dette handler om elevenes 
læringsutbytte, og resultatkvalitet omfatter både kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  
 
Resultatkvalitet blir gjerne sett på som det overordnete kriterium, der struktur og prosess er 
forutsetninger for resultatkvalitet. I denne utredningen kan man si at strukturkvalitet er det 
overordnete fokusområdet.  

 
Skolefaglige føringer 
Skolebruksplanens temaer har stor betydning for kommende årskull av ungdommer på 
15/16 år som skal gjøre viktige valg for å utvikle seg til gode samfunnsborgere og som skal 
tre inn i yrkesliv og studier slik at de kan bidra til fremtidig verdiskapning og vekst. 
Humankapitalen er den desidert viktigste ressursen Norge som nasjon råder over, og 
fylkeskommunens beslutninger om innhold og tilbudsstruktur i den videregående skolen er 
viktig i denne sammenheng.  
 
Så langt det har vært mulig har de aktuelle tilbudsstrukturendringene blitt vurdert opp imot 
følgende kriterier: 
 

 Vil endringene kunne påvirke fullført/bestått pga færre/flere førstevalg, lengre 
reisevei, flere skolebytter eller flere i større klasser? 

 

 Vil endringene gi mer robuste fagmiljøer på skolen for lærere og elever, bedre 
muligheter for spesialisering (flere paralleller åpner for flere valgmuligheter for 
eleven innenfor utdanningsprogrammet)? 

 

 Bidrar endringene til at skolen får en attraktiv profil/spesialisering som vil være 
positivt for rekruttering/samarbeid med andre? 

 

 Yrkesfaglige utdanningsprogram bør normalt ikke ha mer enn 180-200 elever pr 
skole. 

 

 Vil endringene ha betydning for tilgang på læreplasser? 
 

 Vil endringene påvirke bredden i fagtilbudet på den enkelte skole? 
 

 Vil endringene påvirke fordelingen av sterke/svake elever mellom skoler? 
 

 Vil endringene påvirke kjønnsbalansen, fordelingen YF/SF (minst 35% på minste 
område) og elevtallet på skolen? 

 
Østfold har en tallfestet målsetting om vekting av yrkesforberedende og studieforberedende 
ved sine skoler, men andre fylker har ikke dette. Man kan stille spørsmål om kombinerthet 
er tjenlig, når Falch, Bensnes og Strøm (SØF-rapport 01/16) ser en tendens til at skoler som 
er enten rendyrkede yrkesfagskoler eller rendyrkede skoler med studieforberedende 
program i gjennomsnitt gjør det litt bedre enn skoler som har om lag like store elevandeler 
på disse typer program.  
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I følge forskerne kan dette tyde på at en viss spesialisering i utdanningsprogram typisk er 
positivt for skolekvaliteten. Forskerne finner også at det er en negativ sammenheng mellom 
antall utdanningsprogram og skolekvalitet. Det ser derfor ut til at stor heterogenitet i 
skolenes tilbud er negativt relatert til skolekvalitet. Dette taler da imot kombinerte 
videregående skoler, men her er det viktig å understreke at det ikke er kausale relasjoner, og 
som forskerne selv poengterer er det behov for mer forskning for å bekrefte eller avkrefte 
hypotesene. 
 
I sin metastudie “Visible learning” fokuserer John Hattie på elevprestasjoner (achievement), 
og har stilt opp og rangert 138 kriterier for dette. Faktorer med dokumentert høy effekt på 
elevprestasjoner er klassemiljø, innflytelse fra andre elever og mangel på forstyrrende elever 
i klasserommet (Hattie 2009). Nivåtilpassede utfordringer for den enkelte elev samt tydelig 
skoleledelse gir også positiv effekt.  
 
Hattie konkluderer blant annet at mange faktorer som ofte vektlegges for å fremme elevens 
læring, har vist seg å ha tilnærmet ingen påvirkning. Relevant for skolebruksplanarbeidet 
gjelder dette for eksempel klassestørrelse og åpent læringsareal vs tradisjonelt klasserom. 
Klassestørrelse og utforming av arealene har et potensial for økt prestasjon, hevder Hattie, 
men har hittil ingen dokumentert effekt, og Hattie hevder at det er fordi lærerne underviser 
på samme måten, uansett elevgruppens størrelse eller sammensetning og uansett utforming 
av arealene. Faktorer med dokumentert negativ effekt er bl.a skolebytte. 
 
En rapport fra NIFU STEP (Helland og Støren 2004) viser at frafall i betydelig grad påvirkes av 
hvorvidt man får sitt førsteønske innfridd, men at effekten varierer med studieretningen: 
“Viktigere i denne sammenheng er forskjellene mellom de som får sitt første ønske innfridd 
og de som ikke får det. Forskjellen (i prosentpoeng) mellom de som fikk sitt førsteønske 
innfridd og de som ikke fikk det, er størst blant elevene på helse- og sosialfag og på 
allmennfag. Å havne på disse studieretningene mot sitt førsteønske, synes å medføre økt 
risiko for ikke å fullføre. Forskjellen er også meget stor blant elevene på hotell- og 
næringsmiddelfag.” (Helland og Storen 2004). 
 
Falch m.fl. (2010) analyserte årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av 
videregående opplæring, og fant blant annet at: «… nærhet til mange unike studieretninger 
har en positiv effekt på sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. Geografisk 
nærhet til skoler betyr noe bare i den grad det gir geografisk nærhet til studieretninger». 
Dersom lav fullføringsgrad for eksempel skyldes at mange av elevene i fylket har lang 
avstand til nærmeste skole eller ønsket studieretning og dermed må bo på hybel/ i internat, 
forventer man at den observerte forskjellen fra resten av landet forsvinner når man 
kontrollerer for variablene som beskriver tilgangen på studieretninger og skoler. Analysen til 
Falch m.fl. viser imidlertid at inntrykket av klart lavere fullføringsgrad i Nord-Norge 
opprettholdes når det kontrolleres for grunnskolekarakterer og individ og 
familiebakgrunnsvariabler.  
 
Korreksjon for innflytelsen fra regionale arbeidsmarkedsvariabler og tilgangen på 
studieretninger og skoler endrer heller ikke dette bildet i noen vesentlig grad: ”Hvis man 
sammenligner en elev i Finnmark og en elev i Østfold med samme karakternivå fra 
grunnskolen, samme foreldrebakgrunn, startet på samme studieretning og eksponert for 
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samme situasjon i arbeidsmarkedet og tilgang på skoler og studieretninger så har 
Finnmarkseleven fortsatt rundt 17 prosentpoeng (20 prosentpoeng) lavere sannsynlighet for 
å fullføre videregående skole fem år etter grunnskole (fullføre på normert tid)” (Falch 
m.fl.2010). Konklusjonen til Falch m.fl. er dermed at problemene rundt lav fullføringsgrad i 
liten grad ser ut til å skyldes lange avstander, mangel på utdanningstilbud i nærheten av 
bostedet eller regionale arbeidsmarkedsforhold. 
 
Fylkesrådmannen har i denne rulleringen holdt fast ved preferansen for store miljøer pr 
skole som ble vedtatt i Skolebruksplanens del 1. Bakgrunnen for dette er at store miljøer gir 
større stabilitet og mulighet for langsiktig planlegging for skolen, sterkere kompetansemiljø 
for lærerne og muligheter for spesialiseringer ovenfor elevene. Store fagmiljøer har 
økonomiske stordriftsfordeler. Det er flere å fordele faste kostnader på og et større budsjett 
gir virksomhetsleder større handlingsrom til å disponere midler der det trengs mest (f.eks til 
spesialundervisning). 
 
SØF-rapport 01/16 
På bestilling fra Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomisk forskning AS (SØF) i 
Trondheim utarbeidet en rapport kalt «Skolekvalitet i videregående opplæring» (SØF-
rapport 01/16).  Forenklet sagt gjøres det i rapporten en vurdering og rangering av 
fylkeskommunenes og skolenes kvalitetsmessige bidrag til elevenes gjennomføring og faglige 
resultater. Østfold kommer ikke godt ut sammenlignet med landet for øvrig.  
 
SØF fant en tendens til at skoler som enten er rendyrkede yrkesfagskoler eller skoler med 
rendyrkede studieforberedende program i gjennomsnitt gjorde det noe bedre enn skoler 
med en jevn fordeling av yrkesfaglige og studieforberedende program. Det ble ikke funnet 
sammenheng mellom skolestørrelse og skolekvalitet - og blant skolene med best resultater 
var det praktisk talt ingen som hadde mer enn tre utdanningsprogram i sin portefølje.  
 
Dette kan tyde på en viss spesialiseringsgevinst der skoler profilert mot enten yrkes- eller 
studieforberedende tilbud på noen få utdanningsprogram har grunnlag for best kvalitet. 
Rangeringen av Østfold-skolene i undersøkelsen underbygger et slikt resultat til en viss grad, 
men bildet er ikke entydig, og SØF sier samtidig at mer forskning er nødvendig for å bekrefte 
eller avkrefte en slik hypotese.  
 
Dersom SØF’s hypotese er riktig samsvarer dette bare delvis med de kriterier som er satt for 
endring i tilbudsstrukturen i Østfold. At skolestørrelse ikke har betydning for kvalitet er 
isolert sett gunstig. Vår skolebruksplan bidrar til større skoler, noe som gir bedre 
kostnadseffektivitet – da uten å gå ut over skolekvaliteten.  
 
Når det gelder hypotesen om at spesialisering i retning av enten yrkesforberedende eller 
studieforberedende tilbud, og at inntil tre utdanningsprogram pr skole virker positivt for 
kvalitet, passer det bare delvis med våre strategier. Det er lagt opp til bevisst omlegging mot 
mer kombinerte skoler i gjeldende Skolebruksplan – noe de fleste fylker har som hovedgrep 
(også f.eks Akershus). Dette gir ingen økonomisk gevinst (kan heller være noe 
kostnadsdrivende avhengig av hvordan det gjennomføres), men har til nå vært antatt å være 
skolefaglig gunstig (særlig for de svakere elevgruppene).  
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I den plan for fordeling av utdanningsprogram som ble vedtatt 26/2-15 ble det 
gjennomgående lagt opp til færre utdanningsprogram pr skole, særlig i Indre Østfold (TP, BA 
og SS), for Halden (dersom MD og RM avvikles) og i noen grad for Sarpsborg (BA og ID). Det 
vil likevel etter gjeldende Skolebruksplan på alle skoler være mer enn tre utdanningsprogram 
også i tiden fremover – med to mulige unntak; Greåker (dersom MD overføres til en annen 
skole) og Malakoff (dersom EL og TP i fremtiden overføres til Kirkeparken). 
 

Arbeidsmarkedets behov 
Målsettinger 
Fremtiden er usikker. Vi planlegger en tilbudsstruktur delvis for elever som skal ha jobber 
som ikke eksisterer pr i dag – og delvis med en teknologi som ikke er oppfunnet pr i dag. 
Skolebruksplanen skal likevel prøve å redusere den usikkerheten som finnes.  
 
Tilpasning av tilbudsstrukturen til arbeidsmarkedets behov anses å være en del av den 
politisk høyt prioriterte og vedtatte strategien for at flere elever på yrkesfag skal få læreplass 
og for å kunne skape nye arbeidsplasser i Østfold i årene som kommer. Det er udiskutabelt 
viktig å få til en god kopling mellom tilgangen på læreplasser og dimensjoneringen av fag- og 
yrkesopplæringen. Tilgang på læreplasser er avhengig av konjunktursvingningene i 
næringslivet og det er pr i dag behov for flere læreplasser innenfor de fleste program-
områder. Formidling til læreplass har de siste årene resultert i at ca 50% av søkerne har fått 
læreplass. Politikerne i Østfold har besluttet at innen 2016 så skal alle søkere få 
læreplass i fylket vårt. 
 
En sterkere vektlegging av arbeidsmarkedets behov vil kunne innebære at færre elever får 
plass på sitt førstevalg ved søkning til utdanningsprogram og programområder – og kan 
således utfordre målsettingene om fullført/bestått på kort sikt.  Dette er et dilemma ved 
endringer i strukturen da en vet det har stor betydning for den enkeltes etterfølgende 
livskvalitet å kunne fullføre videregående opplæring. Dette må i tilfelle motarbeides ved 
andre tiltak av skolefaglig art som det faller utenfor Skolebruksplanens rammer å ta stilling 
til. 
 
Arbeidsmarkedets behov endrer seg i tråd med konjunkturer, og ungdommens valg. Mange 
hopper av en yrkesfaglig utdanning og velger påbygg. Dette har ulike grunner: manglende 
læreplasser, for små stillingsprosenter i helsesektoren eller endring i ønsker underveis. Med 
alle disse variablene er det vanskelig å dimensjonere de yrkesfaglige utdannings-
programmene utelukkende etter behov i næringslivet. 
 
Prosjektet «Fremtidens kompetanse for Østfold» 
Prosjektet «Fremtidens kompetanse for Østfold» (behandlet i Opplæringskomiteen 12/4-16) 
har som oppdrag å analysere og utvikle kunnskapsgrunnlaget for i større grad å kunne mene 
noe om fremtidens behov for kompetanse. Dette er en kompleks og krevende øvelse med 
mange variabler, særlig om tidsperspektivet strekker seg over to-tre år. Mye tyder på at man 
må operere med ulike scenarier som beskriver mulige utfall av f.eks. uforutsette hendelser 
som det vi ser i olje-/gass-sektoren, nærings-/arbeidslivets omstillingsevne i.f.t. teknologiske 
trender, migrasjon m.m 
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Prosjektet har til formål å styrke fylkeskommunens grunnlag for en bedre balanse mellom 
tilbud og etterspørsel av kompetent arbeidskraft. En forutsetning for et slikt arbeid er et 
godt og helhetlig kunnskapsunderlag og et tett samarbeid mellom de som produserer og de 
som etterspør kompetansen. Kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig og benyttes i dag er 
varierende. Dette gjør det vanskelig å bruke underlaget systematisk. Første steg i prosjektet 
er derfor å samle de ulike aktørene og datagrunnlaget på feltet.  Videre er det knyttet 
usikkerhet til hvor god kvalitet det er på de data som finnes og i hvilken grad de metodene 
som er i bruk klarer å fange opp næringslivets behov – både på kort og lang sikt. 
Analysedelen vil derfor både se på datagrunnlaget, hvordan samspillet mellom tilbyder og 
etterspørrer fungerer og hvordan de systemer og metoder som brukes fungerer.  
 
Prognoser 
Arbeidsmarkedets fremtidige behov ble belyst i Skolebruksplanen 2015-2025 - del 1. Etter 
dette er det også gjort en drøfting av samme tema i Regional kompetanseplan. Noen av de 
viktigste konklusjonene herfra gjengis nedenfor, sammen med noen oppdaterte vurderinger.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsmarkedets behov i Oslo og hovedstads-
området kan være vel så viktig som i vårt eget fylke da Østfold her har landets største 
arbeidsmarked som nærmeste nabo og at det i fremtiden vil bli stadig mer effektivt å 
pendle. 
 
Behovet for arbeidstakere med høy utdanning vil fortsette å øke. Forskerne er imidlertid ikke 
like sikre på i hvilken retning behovet øke. Det er likevel noen trender som peker seg ut:j Ny 
teknologi vil komme, befolkningen eldes, petroleumsvirksomheten trappes ned og vi må 
tilpasse oss klimaendringene. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvordan disse 
endringene sammen påvirker arbeidslivet og nøyaktig hvilke kompetansebehov det 
innebærer for framtiden – og spesielt hvordan dette bør påvirke tilbudsstruktur og 
dimensjonering i de videregående skolene. 
 
Nasjonale beregninger fra 2013 viser at det fram til 2030 vil bli et underskudd i 
arbeidsstyrken av folk med fagutdanning og kortere utdanninger innen realfag, mens det 
etter hvert vil bli et overskudd i arbeidsstyrken av folk med lang ingeniør- og 
teknologiutdanning. I sin nasjonale prognose for framtidas kompetansebehov 2013-2030 
konkluderte Statistisk sentralbyrå med følgende: 
 

 Det vil være klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med utdanning fra 
universitet og høyskole 

 

 Det vil være klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med videregående 
fagutdanning 

 

 Den største utfordringen består i at for få gjennomfører videregående fagutdanning 
 

 Det vil være knapphet på lærere, og spesielt økende mangel på sykepleiere 
 

 Det vil etter hvert trolig blir mindre mangel på ingeniører og andre med 
realfagsbakgrunn 
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 Det vil være overproduksjon i mange universitets- og høyskoleutdanninger, spesielt 
for utdanninger innen økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, jus og 
humanistiske fag 

 

 Behovet for ufaglært arbeidskraft vil gå ned 
 
Anbefalinger i gjeldende Skolebruksplan 
Innenfor studieforberedende utdanningsprogram 

 Legge til rette for volumvekst på Studiespesialisering og realfagstilbud, videreføre 
satsningen på Science-linjen.  

 

 Musikk, dans, drama, Idrettsfag og eventuelt nye studieforberedende tilbud som 
Formgivningsfag og Medier/kommunikasjon bør få mindre prioritet.  

 

 Det kan også argumenteres for fortsatt satsning på International Baccalaureate - gitt 
at søkningen forsvarer det og fylkeskommunens økonomiske rammer tillater det. 

 
Innenfor yrkesforberedende utdanningsprogram 

 Legge til rette for volumvekst og gode læringsarenaer for Helse- og oppvekstfag 
(særlig å få flere ferdig kvalifiserte helsefagarbeidere) og utvikle tilbud/kvalitet 
innenfor Teknikk og industriell produksjon og Bygg/anleggsfag rettet mot særlige 
behov og satsningsområder i Østfold. 

 

 Det kan også argumenteres for å utvikle tilbud/kvalitet innenfor Service og 
samferdselsfag rettet mot særlige behov og satsningsområder i Østfold.  

 

 Det blir på alle fagområder viktig å ha fleksible tilbud tilpasset utdanningens 
særegenheter og arbeidslivets behov. 

 
I forhold til prioritering av byggeprosjekter tilsier ovenfornevnte at særlig nye 
undervisningsarealer knyttet til realfag innenfor studiespesialisering og nye spesialrom og 
verksteder for Teknikk/industriell produksjon, Bygg/anleggsfag og helsearbeiderfag bør 
prioriteres i tiden fremover. 
 
Det må arbeides videre, i samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringslivet i Østfold, med 
hva det konkrete innholdet i satsningsområdene særskilt for Østfold skal bestå av og 
hvordan det konkret skal påvirke innholdet i opplæringen på vgs-nivå i Østfold. I arbeidet 
med Regional kompetanseplan arbeides det for å etablere nye møteplasser for å 
systematisere og formalisere denne kontakten og dimensjoneringsarbeidet. 
 

2.3 Økonomiske føringer  
 

Historisk utvikling 
Det er i senere år gjort en rekke vedtak om effektivisering av skole- og tilbudsstrukturen i 
Østfold. Herav kan nevnes: Avvikling av Mosseporten vgs, avvikling av Naturbruk Mysen, 
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avvikling av Dans Halden, avvikling av ST-formgivning St. Olav, Mysen og Halden, større 
undervisningsgrupper på MK og MD-Musikk, sammenslåing av undervisningsgrupper i 
fellesfag og delvis på programfag (f.eks innenfor HO). I tillegg er diverse vg2/vg3-tilbud med 
dårlig søkning over tid blitt avviklet – noe som har gitt bedre oppfylling av rest-tilbud og 
færre ledige elevplasser totalt i fylket. Innenfor spes.ped-området er det strammet betydelig 
inn på antall år elevene har gått i skolen.  
 
Alle disse tiltakene har gjort at Østfold har gått fra å ha hatt en av landets dyreste skoletilbud 
målt i kostnader pr elev til å ligge under landsgjennomsnittet på studieforberedende tilbud 
og noe over landsgjennomsnittet på yrkesfaglige tilbud.  
 
 Østfold Landssnitt uten Oslo 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Økonomisk belastning 
studieforberedende  

59 867 60 033 63 294 62 487 63 903 66 697 

Økonomisk belastning 
yrkesforberedende  

89 908 91 794 97 054 87 158 89 573 94 562 

(foreløpige KOSTRA-tall for 2015) 

 
Gjennomgang av sammenligningstall med andre fylkeskommuner viser likevel at det fortsatt 
er et betydelig potensiale for kostnadseffektivisering av videregående opplæring i Østfold. 
Basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2015 vil en tilpasning av Østfolds netto driftsutgifter til 
utgiftsnivået i Vestfold gi en potensiell besparelse på kr 151 mill p.a. De største forskjellene i 
enhetskostnader mellom de to fylkene ligger på områdene Yrkesfaglige utdanningsprogram 
og Pedagogisk ledelse. PÅ øvrige områder er differansen liten og på Studieforberedende 
utdanningsprogram har Østfold lavere kostnader enn Vestfold. Antall elever pr lærerårsverk 
er betydelig flere i Vestfold enn i Østfold.Som figuren under viser er elevkostnadene i vgs i 
Østfold nå under landsgjennomsnittet, men betydelig høyere enn i Vestfold: 
 

 
 
I skolebruksplanen fra 2015 gjorde fylkestinget flere vedtak som vil gi strukturelle 
effektiviseringsgevinster for både virksomhetskostnader og FDV på noe sikt: 
 

 Reduksjon fra 11 til 10 skoler (Borg avvikles om 6 år) 
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 Utdanningsprogrammene Idrett og Bygg/anlegg samles på færre skoler i Sarpsborg.  
 

 Service/samferdsel, Bygg/Anlegg og Teknikk/Industriell produksjon sentraliseres i 
Indre Østfold når de bygningsmessige forutsetningene for det er gjennomført. 

 
I tillegg ble det i gjeldende Skolebruksplan forutsatt at antall elever pr klasse på 
Helse/oppvekst og Service/samferdsel skulle økes fra 15 til 20 noe som ga noen færre 
klasseressurser i den nye strukturen. Dette følges opp i denne rulleringen av 
Skolebruksplanen. 
 

Målsettinger for økonomiarbeidet 
Østfold fylkeskommune har fortsatt, tross betydelig kostnadseffektivisering de siste årene, 
høyere utgifter på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn landsgjennomsnittet. 
Det er en definert målsetting for arbeidet med Skolebruksplanen å bidra til å øke 
fylkeskommunens økonomiske handlingsfrihet gjennom økt kostnadseffektivitet. Det betyr 
ikke nødvendigvis billigst mulig drift, men riktig/god nok kvalitet til lavest mulig kostnad.  
 
Tiltakene er økt kostnadseffektivitet i tilbudsstrukturen ved reduksjon i antall «dyre» 
elevplasser og ved bedre klasseoppfylling. Av de direkte utgifter til utdanningsprogrammene 
utgjør lønnsutgiftene utgjør mer enn 90%. Økt kostnadseffektivitet må derfor nødvendigvis 
innebære reduserte lønnsutgifter. Dette er nødvendig både for å kunne finansiere 
kapitalkostnader ved de nye skolebyggene som skal komme, og for å møte forventet 
reduksjon i fylkeskommunens inntekter fra rammetilskudd og utbytte fra Østfold Energi. I 
økonomiplanen som legges fram samtidig med denne Skolebruksplanen er det lagt til grunn 
et effektiviseringsbehov kommende fire år slik: 
 
2017: kr 30 mill 
2018: kr 75 mill 
2019: kr 85 mill 
2020: kr 95 mill 
 
Noe av dette salderingsbehovet kan føres tilbake til reduksjon i rammetilskuddet pga 
forventet reduksjon i aldersgruppen 16-18 år på 2,8% i perioden fram til 2020. 
Effektiviseringsbehovet vil øke videre i årene etter 2020 etter hvert som andel 16-18-åringer 
fortsatt forventes å bli mindre og kapitalutgiftene som følge av skoleinvesteringene 
begynner å slå inn. Det er i fylkesrådmannens økonomiplanforslag ikke definert hvor stor 
andel av dette effektiviseringsbehovet de videregående skolene skal bære, men det er 
naturlig å forvente at det vil være en vesentlig andel - antakelig minst 65%.  
 
De økonomiske målsettingene for Skolebruksplanarbeidet har hele tiden vært sentrale, men 
ikke enerådende. I mandatet for arbeidet har det vært forutsatt at de økonomiske 
hensynene skulle veies opp mot skolefaglige og samfunnsfaglige hensyn. Hadde økonomi 
vært eneste kriterie for endring av skole- og tilbudsstrukturen ville f.eks en opprettholdelse 
av Borg og en avvikling av St. Olav med fordeling av elevmassen på de øvrige skolene gitt 
lavere investeringskostnader i mange av de nærmeste årene som kommer enn den valgte 
løsning. 
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Sammenhengen mellom Skolebruksplanen og økonomiplanen 
Skolebruksplanen skal behandles samtidig med økonomiplanrulleringen og valget vil da for 
opplæringsområdet ikke være om det skal iverksettes kostnadseffektiviserende tiltak i 
betydelig omfang, men hvilke tiltak som skal iverksettes. Effektivisering av tilbudsstrukturen 
og økt elevtall i klassene må på et skolefaglig grunnlag veies opp mot andre mulige 
alternativer for kostnadseffektivisering og redusert ressursinnsats innenfor skolenes 
budsjetter, opplæringsområdet generelt eller for den saks skyld hele fylkeskommunens 
budsjett.  
 
I skolebruksplanens del 2 ble det gjort beregninger for livssykluskostnader (LCC) av ulike 
struktur- og bygningsmessige endringer. Som fremholdt tidligere er LCC-beregninger og 
fylkeskommunens budsjetteringssystem basert på ulike forutsetninger, og et lønnsomt grep i 
en LCC-analyse (typisk i et langsiktig perspektiv) kan vise seg umulig å håndtere økonomisk 
innenfor kommunelovens krav til løpende driftsbalanse i årlige budsjetter og økonomiplaner  
 

Potensialet for effektivisering 
I gjeldende Skolebruksplan ble det gjort analyser av økonomiske konsekvenser av ulike 
veivalg når det gjaldt skolestruktur og investeringsstrategi. Denne viste at det dyreste 
alternativet på sikt ville vært å beholde dagens skole- og tilbudsstrukturstruktur (alternativ 
1).  
 
Fylkestingets vedtak (alternativ 2 med noen modifikasjoner) ga samlet sett en reduksjon av 
de s.k. livssykluskostnadene (LCC) på kr 10 mill og en reduksjon av virksomhets-kostnadene 
på kr 29 mill p.a. når alle tiltakene er implementert. Tabellene som disse hovedtallene 
bygger på  i gjeldende skolebruksplan (s. 126-127) gjengis her: 
 
LCC-kostnader i mill kr pr år Alt-0 Alt-1 Alt-2 Alt-4 

11 Tomt 0.0 1.1 1.1 1.1 

12 Nybygg 57.5 51.3 59.0 73.1 

14 Restkostnad 4.6 4.0 4.6 4.4 

2 Forvaltning 13.7 12.3 11.6 11.6 

3 Drift og vedlikehold 24.5 21.9 20.7 20.7 

41 Utskifting 90.8 80.4 67.9 64.4 

42 Utvikling 0.0 6.8 7.5 7.2 

51 Energi 21.6 19.3 18.2 18.2 

52 Vann og avløp 9.8 8.8 8.3 8.3 

53 Avfallshåndtering 2.9 2.6 2.5 2.5 

6 Renhold 49.0 43.9 41.3 41.4 

8 Virksomhetskostnader 14.7 6.9 6.9 6.9 

92 Restverdi -4.4 -4.6 -4.2 -3.5 

93 Salgsverdi 0.0 -2.9 -4.3 -4.7 

SUM 284.7 252.0 241.1 251.6 

 
Differansen mellom beste og dårligste løsning for fremtidens skole- og tilbudsstruktur fremkom 
slik i prosjektgruppas rapport (se kap 12.4.2): 
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(mill kr)  Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 4 

Virksomhetskostnader (ledelse/stab/støtte, lærerlønn m.v.)  0 -12 -29 -40 

LCC-kostnader (forvaltning/drift/vedlikehold & finanskostnad.)  0 -33 -44 -33 

Sum  0 -45 -73 -73 
Alt 0: Uendret skole- og tilbudsstruktur – ingen areaeffektivisering 
Alt 1: Uendret skole- og tilbudsstruktur, men arealeffektivisering 
Alt 2: 10 vgs, Borg avvikles 
Alt 4: 9 vgs, Borg og Greåker avvikles 

 
Imidlertid vil utgiftene til renter og avdrag til skolebygg i fremtiden øke mer enn utgiftene til 
forvaltning, drift og vedlikehold og virksomhetskostnader kan bli redusert.  Bakgrunnen for 
dette er at det er dokumentert store behov for nybygg og rehabiliteringer i bygningsmassen. 
 
Skole- og tilbudsstrukturen og de bygningsmessige løsningene som etter hvert kommer i nye 
bygg skal bidra til å redusere presset i fylkeskommunens driftsøkonomi på følgende måte: 
 
Bedre bygningsløsninger: færre og mer effektive m2 i nye bygg enn i de gamle, optimalisere 
løsningene for drift og FDV i byggets livsløp (eiendomsstrategien)  
 
Mer kostnadseffektiv tilbudsstruktur (færre og større klasser): god oppfylling av klasser & 
effektiv bruk av lærerårsverk (den største innsats-faktoren i skolen) 
 
Kapasitetsplanlegging: antall elevplasser harmonisert med antall elever til enhver tid 
 
Enhetskostnader (særlig på yrkesfag) skal (fortsatt) reduseres. 
 
Utfordringen blir å finne riktig balanse mellom kapitalkostnader på investeringer i bygninger, 
forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, samt nødvendig drift til vanlig skoledrift og 
skolens innhold. 
 
De aktuelle endringene i tilbudsstrukturen har så langt mulig vært vurdert opp mot følgende 
kriterier: 
 

 Gir endringene grunnlag for stordriftsfordeler (færre/ større klasser/bedre oppfylling – 
dvs færre lærer-ressurser, mer mindre ledelse/stab/støtte, mer intensiv utnyttelse av 
verksteder, spesialrom og utstyr? 

 

 Innebærer endringene store investeringskostnader (nybygg, ombygging), endring i 
arealbehov flyttekostnader etc? 

 

 Innebærer endringene økte skysskostnader? 
 

 Vg1 YF bør ha minst fire vg1-klasser og det totale antall klasser pr trinn bør være delelig 
med to av hensyn til utnyttelse av utstyr/arealer og sammenslåingsmuligheter 
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2.4 Samfunnsfaglige føringer 
 
I Skolebruksplanens del 2 ble de ulike aktuelle endringene i skole- og tilbudsstruktur vurdert 
opp mot følgende samfunnsfaglige kriterier: 
 
• Steds-, by- og regionutvikling  
• Tilgjengelighet 
• Verdiskaping/næring 
• Kultur/idrett 
• Folkehelse 
• Miljø 
 

Disse temaene har ikke vært så fremtredende i diskusjonen i denne rulleringen av 
Skolebruksplanen og blir heller ikke drøftet systematisk i teksten i dette dokumentet når 
aktuelle strukturendringer presenteres. Disse hensynene er likevel relevante for flere av 
temaene som behandles; f.eks MD-strukturen, avvikling/konvertering av programområder, 
eventuell satsning på større flerbrukshaller etc. 
 

2.5 Personalfaglige føringer 
 
Omfattende endringer i skole- og tilbudsstruktur innebærer betydelige omstillinger. Et stort 
antall ansatte kan bli berørt og det kreves ressurser og kompetanse både i virksomhetenes 
ledelse og i sentraladministrasjonen for å kunne gjennomføre endringene på en god måte. 
Arbeidet med gjennomføring må derfor skje i tett samarbeid med arbeidstaker-
organisasjonene og i tråd med det lov- og avtaleverk som gjelder for slike omstillinger. 
 
Generelt gir samling av tilbud på færre skoler redusert behov for lederressurser, stabs- og 
støttefunksjoner. Skolebruksplanen vil også redusere behovet for lærerårsverk ved at en kan 
tilrettelegge for større klasser. Dette inngår også som nødvendige grep for å oppnå den 
kostnadseffektiviseringen som ligger i mandatet for arbeidet.  
 
Skolebruksplanen skal redusere usikkerheten for ansatte i fremtiden ved at det foreligger en 
langsiktig plan med en tentativ tidslinje for gjennomføring av endringer i tilbudsstrukturen. 
 
Fundamentet for det endringsarbeidet fylkeskommunen står ovenfor ved gjennomføring av 
skolebruksplanen skal være våre felles verdier og prinsipper for godt lederskap og 
medarbeiderskap, og det skal legges til rette for god dialog og involvering hele veien.  
 
Både sentraladministrasjonen, skoleledelsen på berørte skoler, tillitsvalgte og 
hovedverneombud vil bli sterkt berørt og noen vil antakelig trenge ekstra ressurser i 
forbindelse med de konkrete omstillings- og endringsprosessene. Dette gjelder eksempelvis 
HR-seksjonen, eiendomsseksjonen og Opplæringsavdelingen i sentraladministrasjonen, og 
kan også gjelde skoleledelsen ved skoler i store endringsprosesser. Det må sikres god 
kommunikasjon mellom berørte skoler og mellom berørte skoler og HR-seksjonen i 
sentraladministrasjonen i perioden fram til en vedtatt omlegging av tilbudsstrukturen er 
gjennomført slik at nye ansettelser kan styres stramt. 
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I perioden fra vedtak er fattet og fram til endelig gjennomføring, vil det sannsynligvis oppstå 
utfordringer med å beholde og stabilisere fagmiljøene ved den/de skolene som berøres 
mest. Det kan tenkes at enkelte ansatte vil tilpasse seg ved å slutte eller bytte jobb før de 
ellers ville gjort – og at rekrutteringsutfordringene således vil øke. Det kan også tenkes at det 
vil være vanskeligere å rekruttere til et miljø som skal endres om noen år enn til et miljø der 
fremtiden er mer forutsigbar. 
 
På den annen side legges det generelt til grunn at store fagmiljøer er mer attraktive enn små 
for arbeidssøkere og at rekrutteringsarbeidet i fremtiden derfor vil bli lettere etter hvert som 
de nye og større yrkesfaglige miljøene er etablert rundt om på skolene. 
 
Konsekvensene (og den økonomiske målsettingen) knyttet til mange av endringene som 
foreslås i Skolebruksplanen er personaleffektivisering; færre ansatte enn vi har i dag. Mye av 
dette kan tenkes løst ved naturlig avgang og frivillige flyttinger, men noe overtallighet må 
også påregnes – og omfanget vil bli større jo større endringer som vedtas. 
 
Ved bemanningsoverskudd vurderes i prioritert rekkefølge disse tiltakene: 

 Naturlig avgang  

 Omplassering, jf. HTA, innenfor styringsretten 

 Omplassering utenfor styringsretten – frivillighet, alternativt endringsoppsigelse 

 Opphør av arbeidsforhold – sluttpakker, oppsigelser. 
 

Når det gjelder nedbemanning i administrative stillinger legger fylkesrådmannen til grunn at 
reduksjoner skal gjøres gjennom naturlig avgang, dvs pensjonering eller ved at stillinger blir 
ledige. Det legges til grunn at nedbemanningen kan gjøres uten oppsigelser. Imidlertid vil 
omstillingen kunne føre til at ansatte vil kunne få nye eller endrede oppgaver, herunder også 
omplasseringer, jfr. pkt 2 ovenfor. 
 
Det vises forøvrig til fylkeskommunens utarbeidede retningslinjer for fremgangsmåte i 
saksbehandling i slike saker. Disse retningslinjene sikrer arbeidstakernes rettigheter og 
ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret på en god måte. Kostnader til prosesser i rettsapparatet 
som følge av at enkeltpersoner motsetter seg endringer kan heller ikke utelukkes. 
 
En del av omstillingene må antas også å bli løst ved den turnover som hele tiden kjer på 
store arbeidsplasser, samt ved at en del lærere hvert år pensjonerer seg. Ifølge siste 
tilstandsrapport for Østfold er ca 19% av lærerne over 60 år og ca 47% over 50 år.  
 
Etter at det endelig vedtaket er gjort i fylkestinget vil fylkesrådmannen ivareta nødvendige 
drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene om gjennomføringen av vedtak og eventuelle 
konsekvenser for ansatte. 
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3. Elevtallsprognose 
 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
En god prognose for utviklingen av elevtallet ved våre skoler er avgjørende for å sikre 
rasjonell planlegging og dimensjonering av våre skoleanlegg. Det er viktig å ha et mest mulig 
riktig antall elevplasser til enhver tid – ikke for mange (uøkonomisk) og ikke for få (som 
tvinger frem midlertidige, dårlige og ofte også dyre løsninger). På bakgrunn av en forventet 
vekst er det viktig å treffe tidspunkt og omfang av denne så godt som mulig slik at 
planlegging, bygging og ferdigstillelse sammenfaller med behovsutviklingen. 

 
Elevtallene som er benyttet til å dimensjonere skole- og tilbudsstrukturen i skoleåret 
2025/26 baserer seg på elevtallsprognoser fra Østfold Analyse, som igjen bygger på SSBs 
forutsetning om middels vekst. Det er lagt på en sikkerhetsmargin på +3 % på 
elevtallsprognosene. Det gjøres oppmerksom på at det allerede i juni 2016 kommer nye 
nasjonale prognoser fra SSB (disse oppdateres hvert annet år). 
 

 
Befolkningsprognose for aldersgruppen 16-18 år. Skolebruksplanens del 1 s. 67 

 
Befolkningsutviklingen påvirkes av hvor mange som blir født, hvor mange som dør og hvor 
mange som flytter inn og ut av området det gjelder. Fødselsoverskuddet (hvor mange som 
blir født minus hvor mange som dør) er viktigst på lang sikt, mens nettoflyttingen (innflytting 
minus utflytting) har stor effekt på kort sikt. Fødselsoverskuddet i en kommune varierer 
normalt lite fra år til år, mens nettoflyttingen kan variere relativt mye fra år til å.r 
 
Antall elever i skolen pr 1. oktober danner grunnlaget for fordelingen av antall elever pr 
utdanningsprogram og skole. Sikkerhetsmarginen legges inn for å sikre seg mot at prognosen 
kan slå feil, fordi ikke alle klasser nødvendigvis vil bli fylt opp og fordi inntak må kunne 
justeres i forhold til søkning m.m.  
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For å legge opp til en mer arbeidsmarkedsstyrt struktur, har Studiespesialisering fag (ST) og 
Helse- og oppvekstfag (HO) blitt tillagt en større volumvekst (tilsvarende 0,8 % vekst per år 
over 12 år) i beregningene av nye elevtall.  De andre utdanningsprogrammene, med unntak 
av Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL), Restaurant og matfag (RM) og Teknikk og 
industriell produksjon (TIP), har blitt redusert proporsjonelt for å ivareta veksten på de to 
nevnte utdanningsprogrammene. 
 
Prognosene for elevtallsutvikling som ble benyttet i Skolebruksplanens del 1 endres ikke ved 
denne rulleringen. Prognosen er usikker som følge av bl.a. svingninger i arbeidsmarkedet, 
innvandring m.m. Usikkerheten i prognosen er større jo lenger ut i prognoseperioden en 
kommer. Hovedtrekkene som legges til grunn er følgende: 
 

- Noe synkende elevtall fram til ca 2019/2020, deretter en svak vekst 
- Østfold vil ha omtrent det samme elevtall i 2022/2023 som i dag (2015/2016). 
- Fra ca 2022/23 vil det bli en relativt sterk elevtallsvekst i årene som kommer. I 

antall elevplasser forventes veksten å bli sterkest i Nedre Glomma og svakest i 
Halden. 

 

 
 

 
Elevtallsprognose 2015-2039. Skolebruksplanens del 1 s. 72 

 
De siste årene har det til enhver tid vært flere hundre elever med rett som ikke har vært i 
videregående opplæring. Økt arbeidsløshet har medført at flere har søkt seg inn i videre-
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gående opplæring, og antallet elever i skolen har derfor økt til tross for mindre ungdomskull. 
Dette skaper en ekstra usikkerhet når det gjelder forutsetningene om fremtidig elevtall. 
 
I gruppen 16-18-år er det alltid en utfordring å forutsette hvor mange som til enhver tid vil 
være i de offentlige videregående skolene i Østfold. Ikke alle søker vgo, noen er i jobb, tar 
seg fri-år, er i privatskoler, tar utdanning i utlandet, gjør omvalg etc. Med strammere 
arbeidsmarked vil antakelig en større andel av 16-18-åringenekomme til skolen i tiden 
fremover. En utvidelse av retten til å velge om /fullføre vgs vil trekke i samme retning.  
Antall innvandrere i Østfold vil fordobles fra 2011 til 2040 og utgjøre om lag 28% av 
befolkningen (to generasjoner; innvandre og deres barn i første generasjon). Andelen med 
innvandrerbakgrunn vil være mye større. 
 
Den forventede reduksjonen i elevtallet nærmeste 8-10 år for deretter å få en vekst i elev-
tallet er krevende å forholde seg til planmessig. Det bør til enhver tid være et best mulig 
samsvar mellom skolenes kapasitet og behovet for god oppfylling av alle klasser. På kort sikt 
forsterkes behovet for samling av fagmiljøer (tilbud/klasser) på færre skoler, mens det på 
lengre sikt, etter hvert som elevtallet igjen stiger, blir lettere å få god oppfylling med en mer 
desentralisert struktur. Fylkesrådmannen mener uansett at det skal arbeides for, i tråd med 
føringene fra gjeldende Skolebruksplan, større fagmiljøer da det gir bedre muligheter for 
langsiktig planlegging/stabilitet i tilbudet og skolene blir mindre sårbare ved endringer. 
 
I forrige økonomiplan (2016-19) ble det lagt til grunn at befolkningsgruppen 16 til 18 år vil bli 
redusert med 3,9% i Østfold i perioden 2015-19 (-3,5% for landet). Dette vil gi en forventet 
reduksjon i rammetilskuddet fra staten som er forutsatt utlignet av tilsvarende reduksjon av 
budsjettene for videregående opplæring. I økonomiplanen som legges fram samtidig med 
denne økonomiplanen er det forventet reduksjon i aldersgruppen 16-18 år på 2,8% i 
perioden fram til 2020. Denne utviklingen forventes da å fortsette fram til ca 2022/2023. 

 
Noe av inntektsreduksjonen fra staten vil bli håndtert ved fortløpende tilpasning med 
redusert klasseantall og reduserte utgifter til gjennomføring av undervisning (i hovedsak 
lærerårsverk). Det vil imidlertid i praksis bli et visst etterslep i tilpasningen på utgiftssiden 
fordi lærerårsverkene ikke kan fases ut synkront med årlig endring (nedgang) i klassetall pga 
elevtallsreduksjon. Det må derfor samtidig gjennomføres planlagte aktive endringer i 
tilbudsstrukturen (hvor mange tilbud og klasser skal tilbys på hvilke skoler) for å kunne 
oppnå den nødvendige tilpasningen til redusert rammetilskudd som følge av 
befolkningsnedgang i gruppen 16-19 år. Noen av disse grepene (de langsiktige) blir håndtert i 
denne rulleringen av Skolebruksplanen, mens noen må håndteres i det årlige arbeidet med 
inntaket etter at elevenes søkning er klar og eventuelt i egne saker til fylkestinget om 
kortsiktige tilpasninger; jfr flere saker om dette den senere tid knyttet til tilpasninger i 
tilbudsstrukturen for kommende skoleår (2016/17).  
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4. Elevtall pr klasse 
 

Bakgrunn 
Østfold fylkeskommune har fortsatt høyere utgifter på de yrkesfaglige utdannings-
programmene enn landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for å vurdere om forutsetningene for 
elevtall pr klasse i bør økes i forhold til dagens situasjon er at dette kan anses som en bedre 
skolefaglig anvendelse av de til enhver tid tilgjengelige ressursene i skolen enn andre 
alternative måter å tilpasse driftsutgiftene på.  Noen av skolene bruker allerede i dag denne 
muligheten i en viss utstrekning 
  
Opplæringslovens § 8-2 omhandler organisering av elevene i klasser eller basisgrupper. Det 
heter her at «Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er 
pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig». Dette skal selvfølgelig fortsatt legges til grunn ut 
fra rektors vurdering hvert enkelt skoleår - og må sees i forhold til det elevgrunnlaget som 
det til enhver tid planlegges for når klassene settes opp den enkelte skole.  

 
Ved endringen i 2003 presiserte Stortingets flertall at lovendringen ble gjort for å gi skolene 
handlingsrom til å organisere effektivt og ut fra kunnskap om lokale forhold. Det er presisert 
at ”fjerningen av klassedelingstallet ikke skal være et sparetiltak når det gjelder ressurs-
tildeling.”  Dette mener fylkesrådmannen er ivaretatt ved at kostnadseffektiviseringen ikke 
benyttes til å tilføre andre sektorer midler, men for å unngå tiltak som vil være skolefaglig 
mer utfordrende, samt til finansiering av sektorens egen investeringer (nye skolebygg). 
 

Skolefaglige vurderinger 
Økt elevtall kan gå ut over elevenes læringsutbytte og trivsel og medføre økt frafall. Flere 
elever i klassen medfører også fare for at den enkelte lærer bruker forholdsmessig mer av 
sin tid på administrasjon og til å holde orden og ro i klasserommet. Flere sammenslåtte 
klasser kan også gjøre det vanskeligere å nå målsettingen om sterkere yrkesretting av 
fellesfagene. 
 
Meningene om dette temaet er imidlertid delte blant fagfolk/forskere og et hovedinntrykket 
er at lærertettheten isolert sett har liten effekt på elevenes prestasjoner. Dette tas blant 
annet opp i en av verdens største studier på skole og læringsresultater, Visible Learning, av 
John Hattie. Han skriver at av de rundt hundre studiene som er gjort på klasseromsstudier og 
resultater, så er det ingen som viser en sammenheng mellom de to. 
 
Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl har uttalt at «Økning av 
lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som 
har dårligst effekt». Det høres i utgangspunktet riktig ut at flere lærere vil gi flinkere elever, 
men dette er ikke dokumentert i praksis. Det er en rekke andre forhold som spiller inn, og 
det viktigste er kvaliteten på læreren; «det er bedre å ha én god lærer enn to dårlige.» 
Nordahl uttaler også at Norge har blant verdens høyeste lærertettheter i utgangspunktet, og 
mener det er et viktig poeng at elevgrupper er av en viss størrelse, fordi elever også skal ha 
faglig støtte av hverandre» 
 
Flere av instansene som har gitt innspill til forslagene i Skolebruksplanen er skeptiske til 
forslaget om økt elevtall i klassene. F.eks viser Utdanningsforbundet til at OECD har pekt på 
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at store klasser i betydelig grad fører til redusert tid til undervisning og læring, og mer tid til 
administrasjon og til å holde orden i klasserommet. De viser til at en ekstra elev i en 
gjennomsnittlig klassestørrelse innebærer 0,5 prosentpoengs redusert tid til 
undervisningsrelatert arbeid (Education at a Glance 2015). Utdanningsforbundet viser til at 
skolen allerede i dag har store utfordringer knyttet til å følge opp enkeltelever, være tett på 
og gi en god tilpasset undervisning slik samfunnsmandatet tilsier, og mener økt elevtall vil 
føre til et merarbeid for lærere og til et mer utforende læringsmiljø for elevene.  
Utdanningsforbundet problematiserer også forholdet til pedagogisk forsvarlighet og 
sikkerhet, og ber politikerne etterspørre hvordan § 8-2 i Opplæringsloven forvaltes i Østfold 
fylkeskommune, særlig i forhold til hvem som skal definere pedagogisk forsvarlighet og 
sikkerhet. 
 
Når det gjelder mulig økt behov for tilpasset opplæring for enkelte elever i større klasser 
legger fylkesrådmannen til grunn at det kan avsettes noe midler til dette. I gjeldende 
skolebruksplan er denne problemstillingen drøftet for utdanningsprogrammene 
Helse/oppvekst og Service/samferdsel og det ble her beregningsmessig lagt til grunn at inntil 
30% av forutsatt besparelse ved dette grepet etter behov kunne tilbakeføres skolene. Dette 
må vurderes nærmere dersom tiltaket iverksettes. Økt behov for tilpasset opplæring vil 
naturligvis variere mye mellom utdanningsprogram og fra år til år. 
 
Når det gjelder spesielle tilbud, f.eks to-årige løp på vg1 for fremmedspråklige bør det 
fortsatt være adgang for lavere elevtall pr klasse ut fra lokale vurderinger. 
 

Økonomiske vurderinger 
Ved gjennomgående å dimensjonere for 20 elever i klassen på utdanningsprogrammene 
Elektro, Helse/oppvekst. Design/Håndverk, Restaurant/matfag og Service/samferdsel ligger 
det en potensiell brutto besparelse på i overkant av kr 45 mill. p.a. Den økonomiske 
gevinsten blir imidlertid redusert noe ved økt ressursbehov for tilpasset opplæring på 
enkelte områder, samt at muligheten for sammenslåing i fellesfag (som brukes til en viss 
grad i dag) i praksis blir borte. En klasseutvidelse kan også gjøre det nødvendig å utvide 
kontaktlærer-ressursen. Det vil også ta tid å oppnå denne kostnadseffektiviseringen da det 
forutsetter utvidede klasserom og verksteder på en god del skoler.  
 
Gjennom dagens budsjettfordelingsmodell får skolene en kompensasjon dersom det tas inn 
flere enn 15 elever på yrkesfag. Denne kompensasjonen faller bort der nye normtall 
innføres. Skolene som allerede bruker dette grepet i en viss utstrekning må da balansere 
sine budsjetter på andre måter dersom nye normtall gjøres obligatorisk/gjennomgående 
med tilhørende redusert ressurstildeling via fylkesrådmannens budsjettfordelingsmodell.  
 
Det er også i bygningsmessig sammenheng rimeligere med færre større klasserom enn flere 
små. Dette gjelder selv om totalarealet skulle være uendret da besparelsene ligger på færre 
tekniske installasjoner (færre vegger, ventilasjonsuttak, strømtilkoplinger m.v.). Færre 
klasser som gir færre lærere medfører også arealmessige gevinster i form av færre 
lærerarbeidsplasser og andre arealbehov som følger antall ansatte. 
 

Ulike modeller for økt elevtall 
Økt elevtall pr klasse kan i hovedsak gjøres på to alternative måter: 
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• Økt elevtall i fellesfagundervisning (inkludert kroppsøving); dvs at ordinære klasser 

slåes sammen til større klasser i enkelte fag 
• Økt elevtall på ordinære klasser i inntaket og for undervisning i alle fag 

 
Økt elevtall i fellesfagundervisning 
Med fellesfag menes obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, 
f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. 
 
Store fellesfagklasser på yrkesfag (ca 30 elever) utfordrer både lærernes arbeidssituasjon og 
elevenes muligheter til å fullføre/bestå på en mer krevende måte enn å ha 20 elever 
gjennomgående i både programfag og fellesfag. Utstrakt bruk av sammenslåtte klasser i 
fellesfag forutsetter dessuten partall i antall klasser pr tilbud – noe som ofte ikke vil være 
tilfelle (eller uhensiktsmessig) i praksis. 
 
Dette grepet vil være hensiktsmessig å bruke også i fremtiden, men fylkesrådmannen vil ikke 
anbefale å sette dette som en systemisk standard for alle yrkesfag da dette antas i særlig 
grad å kunne medfører at færre oppnår kompetanse i fellesfag og således ikke oppnår 
fullført/bestått. 
 
Økt elevtall i all ordinær klasseundervisning 
Det er skoler som allerede i dag organiserer sin undervisning i klasser på 20 elever på noen 
av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for å utnytte sine tilgjengelige ressurser best 
mulig (gjelder særlig innenfor Helse/oppvekst). Dette gjøres ved at de f.eks. har slått 
sammen 4 klasser til 3 klasser, eller 3 klasser til 2 klasser.  
 

Vurdering av de ulike utdanningsprogrammene 
Fylkesrådmannen har vurdert på hvilke utdanningsprogram utvidet elevtall kan 
gjennomføres med ulike skolefaglige og økonomiske konsekvenser. Det er også gjort en 
enkel vurdering av på hvilke utdanningsprogram og skoler det kreves endringer av 
eksisterende undervisningsrom - og i hvilken grad økt elevtall vil medføre økt ressursbehov 
for tilpasset opplæring. Vurderingene varierer fra skole til skole, men fylkesrådmannens 
hovedinntrykk er følgende: 
 
Studiespesialisering, Idrett, Kunst/design, Medier/kommunikasjon, Musikk/dans/drama 
På disse studieforberedende utdanningsprogrammene er det fylkesrådmannens inntrykk at 
det arealmessig vil gå rimelig greit med økt elevtall. Rent praktisk kan dette også tilpasses 
med noe mindre pult-størrelser o.l. En økning til f.eks 32 elever vil naturligvis være mindre 
krevende enn en økning til f.eks 34 elever – både arealmessig og pedagogisk. Noen skoler 
mener de ikke har fysiske forutsetninger for noen flere elever enn de har i dag (Halden, St. 
Olav, Malakoff). 
 
Helse/oppvekst 
Her er det allerede (delvis) gjennomført økt elevtall ved noen av skolene (f.eks Halden og 
Greåker), og det kan utvides til flere skoler ved ny planlegging og(eller ny møblering av 
klasserommene (Mysen, Malakoff). Noen skoler mener økt elevtall forutsetter omfattende 
grep fysisk og planmessig (Glemmen, Askim, Borg).  
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Service/samferdsel 
De fleste skolene mener det vil gå rimelig greit å øke til 20 elever i klassen – f.eks fra høsten 
2017.  
 
Design/håndverk 
Det bør kunne innføres økt elevtall her da det ikke er tunge sikkerhetshensyn involvert og 
tilpasning av rom/yutstyr antas å kunen gjennomføres uten omfattende utgifter. 
 
Elektro, Teknikk/industriell produksjon, Bygg/anlegg, Restaurant/matfag 
Innspill fra flere av skolene, lærerorganisasjonene og bransjeorganisasjonene viser at det vil 
være store praktiske, pedagogiske og sikkerhetsmessige utfordringer (særlig på EL) knyttet til 
økt elevtall på disse utdanningsprogrammene, og fylkesrådmannen vil ikke anbefale å 
arbeide videre med dette temaet nå som et felles fylkeskommunalt grep.  
 
Innenfor RM vil det antakelig koste uforholdsmessig mye å tilpasse til økt elevtall – og det 
utfordringer allerede må å fylle opp klassene til den dimensjonering som gjelder i dag. I 
tillegg kan det ligge noe sikkerhetsmessige utfordringer også på RM. 
 
Enkelte skoler melder imidlertid om muligheter også innenfor disse utdannings-
programmene (f.eks Greåker på BA og Glemmen på EL) og det kan da gjennomføres her 
etter lokale forhold knyttet til sikkerhet og pedagogisk forsvarlighet. 
  

Størrelsen på normtallene 
Det er også mulig å tenke seg et noe lavere plantall enn 20 eller at man differensierer 
plantallet mellom utdanningsprogrammene nevnt ovenfor, men fylkesrådmannen mener 20 
elever gjennomgående på HS, SS og DH er det mest hensiktsmessige. Tatt i betraktning av at 
det normalt også er et visst fravær av ulike grunner i de fleste klasser vil også det faktiske 
elevtallet være lavere enn de normerte. Et gjennomsnittlig fravær på i overkant av 5% er 
vanlig på yrkesfagene og innebærer at minst en elev i snitt er borte fra hver klasse hver dag. 

 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Etter en samlet vurdering vil fylkesrådmannen anbefale at det innføres et normtall på 20 
elever i klassen innenfor HO, SS og DH og at det videreføres et normtall på 15 elever på 
øvrige yrkesfaglige utdanningsprogram. Begrunnelsen for at økt elevtall begrenses til disse 
tre utdanningsprogrammene er det på de øvrige utdanningsprogrammene anses mer 
utfordrende både sikkerhetsmessig og pedagogisk å finne forsvarlige og økonomiske 
løsninger for 20 elever i klassen. Potensialet for økonomisk effektivisering er også størst 
innenfor HO og SS som har fleste elever og klasser. Normtallet på 15 for øvrige yrkesfag 
hindrer ikke at enkeltskoler etter lokal vurdering kan ha et høyere elevtall. Dette kan skje 
ved bruk av sammenslåtte klasser også på disse øvrige utdanningsprogrammene - når det 
vurderes forsvarlig og mest hensiktsmessig ut fra en samlet vurdering av bruken av 
tilgjengelige ressurser. Dagens praksis med at skoler i enkelt-tilfeller tar imot flere elever enn 
normtallet - mot en økonomisk kompensasjon gjennom budsjettfordelingsmodellen - 
videreføres også. 
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Når det gjelder økt elevtall innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene (ST, ID, 
MK, KD og MD) finner fylkesrådmannen etter en samlet vurdering ikke å lunne anbefale 
dette. Bakgrunnen for det er delvis skolefaglig; de pedagogiske utfordringene det medfører 
og økt for- og etterarbeid for lærerne, men først og fremst at mulighetene for økonomisk 
gevinst i form av færre klasser er begrenset. Det legges imidlertid til grunn at alle nye 
klasserom i nye skolebygg skal dimensjoneres for minst 30 elever. Også her kan det etter 
avtale med tas inn flere elever mot en økonomisk kompensasjon definert i 
budsjettfordelingsmodellen 
 
Når det gjelder økt behov for tilpasset opplæring som følge av normert økt elevtall i klassen 
(f.eks ved deling av klasser eller bruk av ekstra lærer i noen timer/fag) legger 
fylkesrådmannen til grunn at det må avsettes noe midler til dette. I gjeldende skolebruksplan 
er denne problemstillingen drøftet for utdanningsprogrammene Helse/oppvekst og 
Service/samferdsel og det ble her beregningsmessig lagt til grunn at inntil 30% av forutsatt 
besparelse ved dette grepet etter behov kunne tilbakeføres skolene. Dette må vurderes 
nærmere dersom tiltaket iverksettes. 
 
Brutto gevinst i forhold til redusert antall klasser som følge av 20 elever på HO, SS og DH er 
beregnet til ca kr 33 mill – før kompensasjon til skolene for økt behov for tilrettelagt 
opplæring og eventuelle bygningsmessige tilpasninger.  
 
Fylkesrådmannen anser det som viktigst nå å skissere gevinsten og gjennomføringsmodell og 
få politisk aksept for hovedgrepet om økt normtall, og at det deretter må arbeides videre 
med den praktiske gjenomføringen. 

 
Praktisk gjennomføring 
Generelt bør de nye normtallene for elevtall pr klasse innføres fortløpende der de 
arealmessige forutsetningene er tilstede pr i dag, og etter hvert som nye skolebygg 
dimensjoneres etter de nye forutsetningene. Det er nødvendig med en slik suksessiv 
innføring for å kunne ta ut den økonomiske effekten innen rimelig tid, selv om dette vil 
kunne medføre ulike klassestørrelser på samme utdanningsprogram mellom skoler og 
kanskje også innad på enkeltskoler. 
 
Endringene bør primært gjøres gjeldene fra høsten 2017 da det blir for krevende med 
omfattende og obligatoriske krav til nye elevtall fra høsten 2016. 
 
Det er i dag en del klasser som også har færre elever enn gjeldende normtall pga 
arealknapphet, innredninger, lys/luft-forhold eller mer uskrevne standarder/praksiser som 
har festet seg lokalt over tid. Parallelt med innføring av nye normtall vil fylkesrådmannen 
derfor også prioritere å få elevtallet pr klasse opp til normtallene der forhold som nevnt over 
har hindret det til nå. Tilpasning av møbler og utstyr kan være grep for å få til økt elevtall 
uten arealutvidelser av klasserommene.  
 
De nye normtallene legges til grunn for nye planlagte skolebygg og vil få direkte 
konsekvenser for f.eks Nye St. Olav som settes opp med både SS og HO – og eventuelt også 
DH dersom fylkesrådmannens forslag får tilslutning. 
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5. Salg av Greåker vgs – utredning og anbefaling 
 

Bakgrunn 
På bakgrunn av en henvendelse fra Sarpsborg kommune i brev av 12/1-16 ble det igangsatt 
en vurdering av et mulig salg av Greåker vgs til kommunen (for konvertering til en 
grunnskole). Det har etter dette vært avholdt flere møter på administrativt nivå med 
Sarpsborg kommune om mulige forutsetninger og betingelser knyttet til et eventuelt salg. 
Gjennomført utredning og sonderinger med Sarpsborg kommune på mulig salgssum 
innebærer at fylkesrådmannen ikke kan anbefale at en går videre med et salg av Greåker 
vgs.  
 
Det redegjøres kort nedenfor om de ulike elementer som er vurdert. 
 

Tilbudsstruktur 
Alternativ 4 i prosjektgruppas utredning i Skolebruksplanens del 2 var basert på at Greåker 
vgs avvikles på sikt (i løpet av 10-15 år). Tilbudsstrukturen (fordelingen av utdannings-
program) i Nedre Glomma vil da bli annerledes enn lagt til grunn i fylkestingets vedtak om 
Skolebruksplan fra februar 2015. Endringene i forhold til fylkestingets vedtak 26/2-15 vil 
eventuelt bli som følger 
 

 Helse/oppvekst (HO) og Bygg/anlegg (BA) overføres fra Greåker til Nye Frederik II 
(noe BA var også tenkt overført Kalnes). Innebærer i tilfelle at Glemmen beholder sin 
avdeling for HO slik at det blir to HO-skoler i Fredrikstad og en i Sarpsborg (St. Olav). 

 

 Musikk/dans/drama (MD) overføres fra Greåker til St. Olav. 
 

 Studiespesialisering på Greåker fordeles mellom de to Fredrikstad-skolene og St. Olav 
vgs. 

 
I tillegg inngikk det i alternativ 4 fra utredningen at Design/håndverk var tenkt flyttet fra 
Kalnes til St. Olav, og det ble også drøftet om Elektronikk (EL) på Borg burde vært flyttet til 
Kalnes istedenfor til St. Olav slik at det der ble samlokalisert med Teknikk/industriell 
produksjon. Også andre endringer kan tenkes vurdert på nytt ved et Greåker-salg; f.eks 
plassering av MD i Fredrikstad istedenfor Sarpsborg, men dette går en ikke nærmere inn på 
her. Et eventuelt salg ville også medført flytting av skolens knutepunkt-tilbud for 
synshemmede, antakelig til den skolen i Nedre Glomma som fikk MD fra Greåker. 
 
En slik løsning ville økt elevtallet på alle de fire gjenværende skolene i Nedre Glomma 
omtrent slik (prognose skoleåret 2025726 forutsatt inegn endringer i vg2/vg3-struktur fra i 
dag): 
 

 St. Olav:  øker fra ca   950 elever til ca 1200 elever 

 Kalnes:  øker fra ca   700 elever til ca   750 elever 

 Frederik II: øker fra ca 1250 elever til ca 1650 elever 

 Glemmen: øker fra ca 1400 elever til ca 1600 elever  
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Isolert sett mener fylkesrådmannen at dette ville gitt en bedre tilbudsstruktur i Nedre 
Glomma enn det som ligger inne fra vedtaket 26/2-15.  
 

Overdragelsestidspunkt 
I henhold til gjeldende fremdriftsplan for Sarpsborg-pakka (primært nye St. Olav) er det mest 
sannsynlige tidspunktet for ferdigstillelse sommeren 2022 – dvs at Greåker ikke kan 
fraflyttes før dette tidspunktet. Når det gjelder muligheten for ferdigstillelse av «Fredrikstad-
pakka» foreligger det ikke noen spesifikk tidsplan for dette p.t., men det er neppe realistisk 
at ferdigstillelse her kan komme tidligere enn sommeren 2022. Kommunens har ønske om 
tidligere overdragelse og ville også trengt tid til ombygginger og tilpasninger av 
skoleanlegget før det kunne vært tatt i bruk. 
 
Disse utfordringen kan antakelig løses dersom begge parter setter mye inn på det, ved å 
finne overgangsløsninger og eventuelt justere noe på overtagelsestidspunktet slik at det 
passer begge parter. 
  

Økonomi 
I prosjektgruppas rapport i Skolebruksplanens del 2 (se s. 150-152) ble en fremtidig 
avhending av Greåker vurdert økonomisk. Det ble her anslått at om 10-15 år ville det være 
like god langsiktig økonomi i å rive og bygge ny skole / eventuelt selge skolen som å beholde 
den og fortsette rehabilitering og vedlikehold. Livssykluskostnadene (LCC) ville rktignok bli 
noe høyere som et gjennomsnitt over 60 år, men virksomhetskostnadene ville bli tilsvarende 
lavere og samlet ville effekten bli omtrent nøytral økonomisk set og undervisningsarealene 
ville blitt betydelig bedre. En avvikling ville likevel medført høyere kapitalutgifter enn 
effektiviseringsgevinster på kort og mellomlang sikt – noe som hindret at fylkesrådmannen 
anbefalte å gå videre med et slikt grep. 
 
En ny LCC-analyse nå tilsier at et salg av skolen for et relativt lavt beløp ville vært økonomisk 
gunstig på lang sikt, men igjen ville den likviditetsmessige og driftsmessige belastningen på 
årsbudsjettene i tiden fremover bli meget høy.  Nødvendig salgssum for å utligne denne 
belastningen slik at lånebelastningen kan reduseres ligger antakelig på mer enn kr 200 mill 
over det som er mulig å tenke seg at Sarpsborg kommune kan være villig til å betale for 
eiendommen (basert på administrative sonderinger). Fylkesrådmannen finner på denne 
bakgrunn at det ikke er økonomisk realistisk med et salg nå. 
 
Med en forutsetning om at alternativ 4 for tilbudsstrukturen skal realiseres ved en avviking 
av Greåker ville et salg i tillegg forpliktet fylkeskommunen til å realisere «Fredrikstad-pakka» 
samtidig med «Sarpsborg-pakka». Dvs at Nye Frederik II og nybygg for ST på Glemmen må 
stå ferdig samtidig med Nye St. Olav og utvidelsene på Kalnes – slik at elever/tilbud på 
Greåker kan fordeles som forutsatt i alternativ 4. Det innebærer en forpliktelse på 
investeringer på i størrelsesorden kr 1 mrd i Fredrikstad i tillegg til Sarpsborg-pakka som nå 
anslås til ca kr 0,7 - 1 mrd, tilsammen ca kr 1,6 mrd.  
 
Et eventuelt salg medfører også problemstillinger knyttet til mulig krav om tilbakeføring til 
staten av mva-refusjon som fylkeskommunen har fått i tidligere år ved investeringer på 
skolen. Hvor stort dette beløpet blir vil være avhengig av bl.a. salgsår, men det kan dreie seg 
om flere millioner kroner. 
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Skolefaglige og samfunnsfaglige forhold 
Disse temaene ble behandlet i prosjektgruppas rapport som lå til grunn for Skolebruksplanen 
fra 2015. Denne konkluderte med at det skolefaglig sett vil virke omtrent nøytralt å å avvikle 
Greåker og overføre elever og tilbud til andre skoler. Skolene i Nedre Glomma vil uansett ha 
gode fagmiljøer og være rimelig store og kombinerte. Greåker vgs fungerer godt i dag, og det 
isolert sett ingen skolefaglig grunn til å avvikle den.  
 
Når det gjelder samfunnsfaglige forhold ble det ved forrige runde konkludert med at en 
avvikling og overføring av elever/tilbud til øvrige skoler ville være positivt; samlet 
transportbehov ville netto bli noe redusert et slikt grep ville styrket sentrumsutviklingen ii 
både Sarpsborg og Fredrikstad. Dersom Greåker beholdes og Sarpsborg kommune bygger en 
ny grunnskole på nabotomta vil det medføre en ganske voldsom konsentrasjon av 
arbeidsplasser samt trafikk av ansatte og elever til dette området på dagtid og til begge 
skolenes idrettshaller også på kveldstid. Dette er i sum en samfunnsfaglig lite ønskelig 
utvikling. Arbeidsplassene, trafikken og kveldsaktiviteten ville vært bedre å ha lokalisert 
sentrumsnært, men kan dette kan likevel nå se ut til å bli resultatet.  

 
Andre forhold 
Det kan være aktuelt å samarbeide med Sarpsborg kommune om idrettshall på Greåker 
dersom den nye grunnskolen bygges på nabo-eiendommen slik det foreligger planer om. 
Greåker vgs sin idrettshall er i våre gjeldende planer tenkt avviklet. 
 
Når det gjelder Borg vgs vil fylkesrådmannen gå i dialog med kommunen om mulig 
salg/etterbruk av dette skoleanlegget i løpet av høsten 2016, jfr fylkestingets vedtak fra 
februar 2015 om dette. 
 
Når det gjelder mulig lokalisering av kommunens kulturskole til Nye St. Olav vises det til 
drøftingen i kapitlet om musikk/dans /drama i kapittel 6.10 
 

Oppsummering – fylkesrådmannens anbefaling 
Samfunnsfaglig vil en avvikling av Greåker vgs være gunstig, skolefaglig vil det virke rimelig 
nøytralt, og samlet sett ville tilbudsstrukturen i Nedre Glomma bli noe bedre dersom 
tilbudene på Greåker blir fordelt på de øvrige fire skolene. Et overtakelsestidspunkt i 2022 vil 
være utfordrende men kan antakelig praktisk la seg gjøre dersom man setter nok inn på det. 
Det er derfor økonomiske forhold som hindrer et salg. Det er antakelig en avstand på i 
overkant av ca kr 200 mill mellom salgs- og kjøps-posisjonene til fylkeskommunen og 
kommunen. I tillegg er det investeringsvolumet øfk forplikter seg til i løpet av de neste 5-7 
årene, som gjør at fylkesrådmannen nå ikke kan anbefale å binde seg til en avvikling av 
Greåker vgs. 
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6. Endringer i tilbudsstrukturen  
 
6.1 Innledning - bakgrunnsdata 
Tabellen under viser situasjonen i henhold til fylkestingets vedtak 26/2-15 - uten endringer 
på MD fra dagens situasjon og med uendret fordeling av vg2/vg3-tilbudene.  
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Greåker  ■     ■         ■       ■   ■   ■ ■  1250 

Kalnes  ■ ■     ■     ■      ■             ■  700 

St. Olav      ■  ■    ■           ■     ■     ■  950 

Frederik II       ■    ■ ■    ■   ■       ■ ■   ■  1250 

Glemmen   ■ ■       ■ ■ ■       ■ ■     ■  1400 

Kirkeparken     ■      ■ ■ ■      ■   ■ ■ ■     ■  1000 

Malakoff ■    ■                    ■     ■  850 

Halden ■   ■ ■   ■ ■ ■     ■   ■   ■     ■  1100 

Askim    ■ ■      ■     ■   ■   ■     ■  1050 

Mysen ■ ■   ■   ■ ■    ■         ■     ■  900 

Antall elever                                      10430 

Elevtallene er satt opp uten korreksjon for klassestørrelser a 15 eller 30 og er heller ikke 
korrigert for endelig valg av antall paralleller på de ulike tilbudene. Elevtallene må derfor 
brukes med varsomhet og som en illustrasjon. Fram til 2035 er elevtallet ved de to skolene i 
Fredrikstad forutsatt å øke ytterligere ved at fremtidig elevtallsvekst på ST og HO i Nedre 
Glomma er fortsatt kanalisert til Fredrikstad. Det vil da på sikt gi et elevtall på ca 1500 elever 
på både Glemmen og Frederik II. 
 
Østfold har i dag – som et gjennomsnitt – landets største videregående skoler: 

 
Snitt antall elever per fylkeskommunal skole, 2015 (Kilde: SSB/KOSTRA). 

 
Denne situasjonen vil antakelig bli forsterket når Borg avvikles ca 2022. 
 
I skolebruksplanens del 1 ble det beskrevet som et kjennetegn på en god skolestruktur at 
den bør ha et elevtall på mellom 750 og 2000 elever. Når Borg avvikles vil alle skoler ligge i 
dette intervallet – unntatt Kalnes som vil ha noe færre elever. Det vil derfor – isolert sett – 
være et poeng å bidra til flere elever på Kalnes gjennom endringer i vg2/vg3-strukturen. Det 
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er imidlertid utfordrende å finne gode løsninger for Kalnes uten samtidig å svekke 
sammensettingen ved andre skoler. 
 
De fleste av skolene har en sentrumsnær lokalisering. Unntakene er i Sarpsborg, hvor Kalnes 
Greåker og Borg ligger utenfor gangavstand fra sentrum av byen. I tillegg ligger Haldens 
avdelinger på Risum og Tosterødberget og Glemmens avdeling på Lisleby utenfor 
bysentrum. 
 

  
Bilde 1: Plassering av de videregående skolene i Østfold 
Bilde 2: Plasser av de videregående skolene i Nedre Glomma 
 

Regionsbetraktninger 
Dagens regioner/skoler med viktigste inntakskommuner kan forenklet fremstilles slik slik: 
Region  Kommuner  Skoler  

Moss  Våler, Moss, Rygge og Råde (50%)  Malakoff og Kirkeparken  

Nedre 
Glomma  

Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Råde (50%)  Fredrik II, Glemmen, Borg, 
St.Olav, Greåker og Kalnes  

Indre Østfold  Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad, Askim, Eidsberg, Hobøl 

 
Askim og Mysen  

Halden  Aremark og Halden  Halden  

 
Tabellen nedenfor viser fra hvilke kommuner skolene henter de fleste elevene sine fra  
(tallene er hentet fra skoleåret 2013/14): 
Askim Askim 49%, Spydeberg 15%, Hobøl 10%, Eidsberg 7% 

Mysen Eidsberg 37%, Rakkestad 19%, Trøgstad 14%, Marker 11%, Askim 8%, Spydeberg/Skiptvet 7% 

Kirkeparken Moss 72%, Rygge 9%, Våler 9%, Råde 4%, Fredrikstad 3% 

Malakoff Moss 61%, Rygge 24%, Våler 6%, Råde 3%, Fredrikstad 2% 

Halden Halden 89%, Aremark 4%, Sarpsborg 2% 

Borg Sarpsborg 72%, Fredrikstad 10%, Halden 6%, Rakkestad 4% 

St. Olav Sarpsborg 85%, Fredrikstad, 10%, Halden 2% 

Kalnes Sarpsborg 44%, Fredrikstad 22%, Moss 7%, Halden 7%, Rakkestad 4% 
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Greåker Fredrikstad 50%, Sarpsborg 42% 

Glemmen Fredrikstad 70%, Sarpsborg 13%, Hvaler 6%, Halden 4%, Råde 2% 

Frederik II Fredrikstad 90%, Hvaler 4%, Sarpsborg 2% 

 
Fylkesdekkende tilbud kan prinsipielt sett behandles på to ulike måter: Det ene perspektivet 
innebærer å samle fylkesdekkende tilbud i Nedre Glomma for lettere å oppnå fulle klasser og 
best tilgjengelighet for flest mulig elever. Dette følger best opp prinsippet i 
Skolebruksplanens del 1  om at «Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best 
tilgjengelighet for flest mulig.» 
 
Det andre perspektivet innebærer å «spre godene» rundt på de ulike regionene ut fra 
geografiske «rettferdighetsbetraktninger» i et fylkesperspektiv - selv om klassene da blir 
vanskeligere å fylle opp og nærmest helt utilgjengelige for elever i «motsatt ende» av fylket. 

F.eks vil elever i Indre Østfold kunne oppleve at reisevei er en avgjørende faktor for deres 
valg av utdanningsprogram og valg i vg2/vg3. Forbindelsen mellom Indre Østfold og de ytre 
delene av fylket gjør at det for mange ikke er aktuelt å pendle, til det er det for tidkrevende å 
bevege seg med offentlig kommunikasjon. Det kan være enklere å bevege seg mot Follo-
regionen, noe som også gjenspeiles i elevenes valg av praksisbedrifter og også senere 
jobbalternativer.  

Fylkesrådmannen har ikke valgt en konsekvent linje i forhold til denne problemstillingen, 
men vurdert ulike hensyn fra sak til sak. Noen tilbud er foreslått «sentralisert» til Nedre 
Glomma (f.eks Arbeidsmaskiner på Askim og Apotek-tekniker på Halden), mens andre tilbud 
etter en samlet vurdering er foreslått opprettholdt der de er (f.eks Tannhelsesekretær i 
Moss). 

 

Mulige endringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
Både regjeringen og Østfold fylkeskommune har som målsetting at de som velger yrkesfag 
skal få en opplæring som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet.  Kunnskaps-
departementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten og relevansen 
til fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå 
nødvendige endringer. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier 
som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og 
verdsetting på arbeidsmarkedet. I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur 
samarbeider Utdanningsdirektoratet med partene i arbeidslivet.  
 
I begynnelsen av 2015 fikk ni faglige råd (ett for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram) i 
oppdrag å vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag som inngår i dagens tilbud. 
Utdanningsdirektoratet har også opprettet fem yrkesfaglige utvalg som skal delta i 
gjennomgangen. I utvalgene sitter personer fra næringslivet, fylkeskommunene, forskere og 
øvrige ressurspersoner. De har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet 
påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi 
fremtidsrettede opplæringstilbud. De yrkesfaglige utvalgene har levert sine rapporter som er 
tematisk inndelt slik: 
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- Bygg, industri og elektro 
- Helse, oppvekst og velvære 
- Immateriell kulturarv og verneverdige fag 
- Kontor, handel og service 
- Reiseliv, matproduksjon og primærnæring 

 
I forhold til den prosessen Østfold fylkeskommune nå har med rullering av Skolebruksplanen 
der vår fremtidige vg2/vg3-struktur endres, er det uheldig at det kan komme betydelige 
endringer i sammensettingen av utdanningsprogrammene som ikke vil være kjent før i løpet 
av 2017.   

Det er imidlertid så langt ganske få og vage forslag til konkrete endringer i tilbudsstrukturen 
fra utvalgene (med et visst unntak for området «Reiseliv, matproduksjon og 
primærnæring»). Utdanningsdirektoratets anbefalinger vil ikke være klare før september 
2016 – dvs etter vårt vedtak om rullert skolebruksplan i juni 2016. Deretter skal det 
gjennomføres en offentlig høring før vedtak om hvilke endringer som faktisk skal komme og 
til sist fra når de skal begynne å gjelde. 

Fylkesrådmannen mener på denne bakgrunn at det inntil videre må sees bort fra dette 
arbeidet og at tilpasninger får komme ved en senere rullering av Skolebruksplanen. Generelt 
kan det imidlertid anbefales at en er noe tilbakeholden med for store endringer for 
yrkesfagene til resultatet av arbeidet foreligger. Dersom endringene blir betydelige kan det 
på bakgrunn av disse være aktuelt å foreta neste rullering av Skolebruksplanen noe tidligere 
enn forutsatt så langt (hvert 4. år fra og med 2016). 
 

Drøfting av endringer 
Denne Skolebruksplanen tar i hovedsak for seg elevenes tilbud i det andre (Vg2) og eventuelt 
tredje året (Vg3) de går på skolen; dvs når de skal spesialisere seg på ulike programområder 
innenfor det utdanningsprogrammet de har valgt. 
 
For flere av de aktuelle endringsforslagene kan det anføres ulemper knyttet til forhold som 
f.eks lengre reisevei for elever, færre som får sitt førstevalg innfridd og (midlertidig) 
overtallighet blant undervisningspersonalet på tilbud som blir avviklet eller foreslått flyttet.  
For å unngå for mange gjentakelser i teksten nedenfor gjentas ikke disse ulempene 
gjennomgående ved omtalen av hver aktuell endring. Omtalen begrenses som hovedregel til 
å angi hovedbegrunnelsen for å gjøre endringen (som regel arbeidsmarkedets behov/tilgang 
på læreplasser og kostnadseffektivitet). 
 
For nærmere omtale av innholdet i de enkelte programområdene som behandles i dette 
høringsdokumentet vises det til nettstedet «vilbli.no» der det er angitt hvilke fag som inngår 
og mer om hvilke yrker programområdene skal kvalifisere til.  
 
I lys av de endringene som blir foreslått og til slutt vedtatt i Skolebruksplanen kan det være 
aktuelt å endre antall klasser på vg1 på utdanningsprogrammet på enkelte skoler for å få en 
rimelig balanse mellom klassetallene på vg1 og vg2-nivå slik at ikke flere elever enn 
nødvendig skifte skole etter vg1 – jfr her at forskning viser økt fare for frafall ved skolebytte.  
Det legges opp til at fylkesrådmannen får fullmakt til å dimensjonere antall klasser på vg1-
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nivået i de årlige inntaksprosesser (dvs som i dag) og i forbindelse med planlegging av nye 
skolebygg slik det faller naturlig etter at vg2 og vg3-strukturen er vedtatt. 
 
Det er usikkerhet knytte til forutsetningene for de endringene som foreslås. Dette gjelder 
f.eks. elevtallprognosene og mulige sentralt bestemte endringer i struktur/læreplaner, 
økonomisk utvikling, konsekvenser av en eventuell regionreform m.v. Generelt tilsier dette 
forsiktighet i YF-endringer nå. 
 

 
6.2 Helse/oppvekstfag (HO) 
 

Fakta 
HO rekrutterer til helseinstitusjoner, hjemmetjeneste, barnehager, SFO, apotek, 
lege/tannlegekontor, fot- og hudpleiesalonger m.v. HO i Østfold tilbys i alle regioner, har 
gjennomgående relativt robuste fagmiljøer og det er god søkning til utdanningsprogrammet. 
1114 av elevene i Østfold (11%) går på HO inneværende skoleår, 82% av de som får 
læreplass er jenter. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 96,1 mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 HO flyttes fra Borg til St. Olav vgs og Greåker vgs. 

 HO flyttes fra Glemmen til Frederik II vgs. 

 For å møte etterspørselen etter mer arbeidskraft i årene som kommer skal det særlig 
tilrettelegges for volumvekst på HO (med vekt på helsefagarbeidere) 

 Fylkestinget bestiller en vurdering/sak på hvordan rekrutteringsbehovet til HO skal 
møtes i Østfold. Herunder bes vurdert et tilbud om Helse og oppvekst ved Kalnes for å 
utnytte synergieffekter med det nye Østfoldsykehuset. Dette kan inngå i rulleringen av 
skolebruksplanen 2016. 

 
Det er i gjeldende Skolebruksplan lagt til grunn en forventet og ønsket vekst i elevvolumet på 
HO, særlig knyttet til behovet for flere helsefagarbeidere i fremtiden. I tillegg ble det 
forutsatt at den på sikt forventede veksten på HO i Nedre Glomma i det vesentligste skulle 
kanaliseres til Glemmen vgs (eventuelt også Frederik II vgs dersom Greåker blir nedlagt).  
 
I fylkestinget 21/4-16 under sak 25/2016 er det vedtatt at vg2 Helseservice og vg3 
Apotekteknikk flyttes fra Halden vgs til Borg vgs. 
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Fordeling av HO i gjeldende skolebruksplan  
           
Vg1 

Borg/ 
  St. Olav 

 
   Greåker  

Glemmen/ 
Frederik II 

  
Halden  

 
Malakoff 

   
Mysen 

  
Askim 

Helse og oppvekst      5 kl.      4 + 2       7 kl.     4 kl.    7 kl.    4 kl.   3 kl. 

           
Vg2 

Borg/ 
St. Olav 

 
 Greåker  

Glemmen/ 
Frederik II 

  
Halden  

 
Malakoff 

   
Mysen 

  
Askim 

Helseservicefag           2 kl.      1 kl.     1 kl.     1 kl.  

Barn- og ungdom    2 kl.      2 kl.     3 kl.     1 kl.     2 kl.    2 kl. 

Helsearbeiderfag    3 kl.      2 kl.     4 kl.     2 kl.     2 kl.     1 kl.   2 kl. 

Ambulansefag         1 kl.   

Hudpleie    1 kl.       

 
Vg3 

Borg/ 
 St. Olav 

  
Greåker 

Glemmen/ 
Frederik II 

 
Halden 

 
Malakoff 

 
  Mysen 

  
 Askim  

Helsesekretær          1 kl.   

Apotekteknikk       1 kl.      

Hudpleier    1 kl.       

Tannhelsesekretær         1 kl.    

*1 klasse YSK 

 

Bakgrunn – overføring av tilbud fra Borg vgs 
I gjeldende Skolebruksplan ble det i anslagene for elevtall gjort en overføring av hele 
elevvolumet på Borg til St. Olav. Dersom Greåker beholdes er det viktig å fylle 
elevkapasiteten på skolen og å redusere nybyggkostnadene på St. Olav. I denne forbindelse 
er det vurdert å flytte noen av Borgs tilbud til Greåker istedenfor til St. Olav. Det er mest 
aktuelt å flytte ett eller to programområder da vg1-tilbudet på St. Olav i tilfelle ellers blir for 
stort i forhold til vg2/vg3-tilbudet, eventuelt at antall vg1-klasser også tas noe ned på St. 
Olav. 
 

Vurdering av de enkelte programområdene 
Hudpleie 
Fylkesdekkende tilbud på vg2 og vg3 som i dag ligger på Borg. Det kan argumenteres for at 
hudpleie bør ligge sammen med Service/samferdsel (St. Olav) får å f.eks kunne drive en 
hudpleiesalong på gateplan i Sarpsborg sentrum. Rektor på Greåker vgs er enig i en slik 
vurdering.  
 
Apotektekniker 
I april 2016 ble vg3 Apotekteknikerlinjen vedtatt overflyttet fra Halden til Borg vgs. 
Bakgrunnen for dette var at en stor del av elevene over tid kommer fra Nedre Glomma, og at 
en overføring vil gjøre behovet for nye investeringer i sentrum mindre ved en kommende 
samling av skolen. Samtidig ble også vg2 Helseservicefag flyttet fra Halden til til Borg.  
 
Når Borg nedlegges kan tilbudet flyttes til både Greåker og St. Olav. St. Olav vil være best 
tilgjengelig for flest søkere, men bygningsøkonomiske forhold / plassutnyttelse kan tilsi at 
det isteden legges til Greåker. Rekruttering fra Helseservice tilsier plassering på Greåker. 
 
 
 
 



45 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

Barn/ungdom og Helseservicefag 
Det har vært vurdert å samle Barn/ungdom i Sarpsborg på en skole og helse-servicefag på en 
annen skole der sistnevnte kunne rekruttere til apotekteknikk, tannhelsesekretær og 
helsesekretær lagt til samme skole.  
 
Rektor på Halden påpeker behovet for bredde i vg2 tilbudet innenfor HO og regner med at 
helseservicefag kan komme tilbake når elevsøkningen tilsier det. 
 
Tannhelsesekretær 
Vg3-tilbudet Tannhelsesekretær i Moss (Malakoff) har ofte ikke full oppfylling av klassen av 
primærsøkere med ungdomsrett. Tilbudene er fylkesdekkende. Dette kan isolert sett tilsi en 
plassering på HO mer sentralt i fylket – f.eks til Greåker som har to klasser helseservice på 
vg2 og som også ligger nærmere de største praksis-/arbeidsplassene. 
 
Rektor på Malakoff er sterkt imot en flytting av tilbudet og henviser bl.a. til at linjen har godt 
utstyrte lokaler og spesialiserte lærerkrefter i dag, og mener det økonomisk og faglig ikke er 
tilrådelig å flytte tilbudet.  
 
Helsesekretær 
Vg3-tilbudet Helsesekretær (Mysen) har ofte ikke full oppfylling av klassen av primærsøkere 
med ungdomsrett. Tilbudet er fylkesdekkende. Dette kan isolert sett tilsi en plassering på HO 
mer sentralt i fylket – f.eks til Greåker som har to klasser helseservice på vg2 og som også 
ligger nærmere de største praksis-/arbeidsplassene. 
 
Rektor på Mysen henviser til at skolen over år har bygget opp en god kompetanse innenfor 

dette tilbudet, og har et godt samarbeid med tilsvarende tilbud i Oslo. Skolen har også 

tradisjon for å gjennomføre voksenopplæringstilbud innenfor faget og utnytter på den 

måten kompetansen hos de ansatte og spesialrom på en god måte.  

Fylkesrådmannens anbefalinger 
Plassering av Hudpleie, Apotektekniker, Tannhelsesekretær og Helsesekretær gjelder en 
avveining av behovet for å ha et best mulig rekrutteringsgrunnlag til de små fylkesdekkende 
tilbudene satt opp i mot tanken om en «rettferdig» fordeling av fylkesdekkende tilbud 
mellom regionene. For øvrig gjelder temaene en intern fordeling på skolen i Nedre Glomma. 
Fylkesrådmannen har etter en samlet vurdering kommet fram til følgende: 
 

 Hudpleie flyttes til St. Olav når Borg nedlegges. 

 Apotektekniker flyttes til Greåker når Borg nedlegges. 

 Øvrige vg2-tilbud på Borg (Barn/ungdom og Helsearbeiderfag) overføres til St. Olav 

 Tannhelsesekretær på Malakoff videreføres på skolen 

 Helsesekretær på Mysen legges til Greåker 

 
YSK på Glemmen 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
I fylkestinget 2/12-15 ble det behandlet sak om vurdering av YSK-tilbudene i Østfold i 
fremtiden (PS 31/2015). Tilbudet på Glemmen startet opp skoleåret 2012/13 og har hatt god 
søkning og gjennomføring i form av fullført/bestått. Tilbudet profilerer yrkesfagene godt, 
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men det er problematisert at YSK-ordningen har en fortrengningseffekt i forhold til ordinære 
lærlinger. I tillegg er tilbudet dyrere enn ordinære tilbud. Fylkesrådmannen anbefalte 
imidlertid en videreføring og fylkestinget gjorde vedtak om videreføring innenfor rammer av 
nye retningslinjer og økonomiske betingelser som skal revideres og gjøres gjeldende i løpet 
av 2016.  
 
Dagens YSK-tilbud på HO på Glemmen vgs fungerer godt på et prioritert utdanningsprogram, 
men det er mer kostnadskrevende enn alternativene som er: 

 ST (som 90% av elevene har som 2. ønske) 

 HO ordinært (2+2-modellen) 

 HO inkludert fagbrev + Påbygning 
 
I tillegg kommer det hensyn at en del av elevene på YSK-HO opptar praksisplasser selv om 
mange av de senere ikke går inn i yrket som fagarbeider (men går videre til høyere studier).  
Litt avhengig av hva elevene alternativt begynner på (vanlig HO eller ST) kan en avvikling 
anslås å gi en årlig besparelse på i størrelsesorden kr 1-3 mill. Differansen vil bli mindre 
dersom det vedtas normtall på 20 elever pr klasse på HO. 
 
Rektor på Glemmen skriver i sitt innspill at YSK-modellen har vist seg bærekraftig med høye 
søkertall og positivt bidrag til å øke mangfoldet i elevmassen og å øke graden av gjennomført 
og bestått innen fagområdet totalt sett i ØFK. YSK gir HO som helhet økt status. Skolens 
erfaring gjennom YSK-tilbudet er at det bidrar til et faglig og pedagogisk løft for skolen som 
helhet. Det er viktig at den kompetanse, erfaring og nettverk som er bygget opp på dette 
området forblir på avdelingen og i Fredrikstad. 
 
Rektor skriver videre at skolen kan utfordres på grep for å få redusert kostnadene knyttet til 
tilbudet. Konkret er det nevnt at det vil være mulig å kople realfagene mot andre grupper og 
dermed redusere antall læretimer. Dette forutsetter en kopling mellom YSK-HO og ST – noen 
Glemmen ikke har i dag, men en overføring til nye Frederik II slik det er forutsatt gir denne 
muligheten.  
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
På bakgrunn av potensialet for økonomisk besparelse anbefaler fylkesrådmannen å avvikle 
tilbudet. 
 

Samle YSK SS og YSK HO på en skole i Østfold? 
Dersom YSK SS og YSK HO opprettholdes i Østfold kan det være hensiktsmessig å samle 
begge tilbudene på en «spesialisert YSK-skole». Det er i tilfelle Nye Frederik II eller Nye St. 
Olav som da peker seg ut da begge disse skolene ligger sentralt i fylket og har begge 
utdanningsprogram. Fordelen ved å legge det til Frederik II er at tilbudene ligger på denne 
skolen / i denne byen fra før – noe som kan gjøre det enklere å videreføre et godt 
fungerende tilbud. Fordelen ved å legge det til St. Olav vil være at det som et fylkesdekkende 
tilbud blir bedre tilgjengelig for elever fra alle andre regioner i fylket enn Fredrikstad. 
 
Dersom tilbudene opprettholdes anbefaler fylkesrådmannen at de videreføres på skolene i 
Fredrikstad og samles på Nye Frederik II når HO overføres dit. Bakgrunnen for dette er at 
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tilbudene fungerer godt i Fredrikstad og at skolene har fått til et nært samarbeid med 
bedrifter og arbeidsgivere.   
 

Rekruttering til HO i fremtiden 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
Fylkestinget vedtok i februar 2015 at fylkesrådmannen skulle legge frem en vurdering av 
hvordan behovet for økt rekruttering til dette utdanningsprogrammet kan nås, herunder en 
vurdering av om et tilbud om Helse og oppvekst på sikt bør legges til Kalnes for å utnytte 
synergieffekter med det nye Østfoldsykehuset.  
 
En økning av elevvolumet på HO blir utfordrende hvis det viser seg som en varig trend at 
mange elever ikke får læreplasser og fulle stillingsprosenter i yrkeslivet. Søkningen og 
tilgangen på læreplasser er liten i forhold til det totale antall elever på utdannings-
programmet. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom de videregående skolene og 
kommunene ytterligere. Kommunene er den absolutt største arbeidsgiveren for elever som 
gjennomfører HO og skal ut i lære, og de er også eiere av ungdomsskolen. Det er en 
utfordring å få kommunene til å forplikte seg til praksisplasser og lærlingeavtaler slik at 
elevene får et helhetlig utdanningsløp. Det er av begge parters interesse at «de rette» 
elevene søker seg til denne utdanningen og kvalifiserer seg for yrker det vil bli stor 
etterspørsel etter.  
 
For det volumet som tar påbygning (PB) og senere begynner på f.eks sykepleie kan det 
argumenteres for at de burde gått sin videregående opplæring på Studiespesialisering 
isteden. Eneste måte å "sluse" flere HO elever som skal gå denne veien over til ST (for å få 
ned antallet elever på HO som velger PB) er mer fokusert rådgivningstjeneste og færre 
plasser på PB. Det vil likevel være slik at de elevene med best karakterer fra grunnskolen 
uansett vil komme inn på HO dersom de ønsker det – også om motivasjonen er en 
oppfatning av at dette i kombinasjon med PB er en lettere vei til generell studiekompetanse. 
 
Det kan også vurderes innenfor ST å utvikle programfag på Vg2/Vg3 som f.eks psykologi, 
biologi, kommunikasjon/kultur som kan «skreddersys» og tilpasses for en «sykepleielinje».. 
 
Selv om noen av HO-elevene med fordel kunne gått på ST som følge av sine videre 
utdannings- og yrkesplaner, mener fylkesrådmannen at det fortsatt er riktig å arbeide for økt 
rekruttering til HO; da spesifikt rettet mot de som går ut som fagarbeidere og tar seg jobb i 
helse/oppvekstsektoren som fagarbeidere.  
 
Søkningen til HO på vg1 har på landsbasis økt kraftig for skoleåret2016/17, og det er også en 
vekst i Østfold fra 2015 til 2016. Fylkesrådmannen foreslår å utrede nærmere modeller for 
økt rekruttering til HO, og en eventuell tilpassing av ST til elever som kan være interessert i 
høyere helsefaglig utdanning senere.  Det tas sikte på å fremme egen sak for fylkestinget i 
løpet av høsten 2016 om dette temaet. 
 
Når det gjelder en eventuell etablering av HO på Kalnes mener fylkesrådmannen fortsatt at 
det ikke er grunnlag for det på kort/mellomlang sikt. Forutsatt at Greåker videreføres vil det 
være to HO-skoler i Sarpsborg fra før, og ikke elevmessig grunnlag for ytterligere en HO-
skole i Sarpsborg. Tilbudsstrukturen på St. Olav og Greåker er nå satt opp med HO etter en 
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helhetlig vurdering og det vil innebære for store konsekvenser å bryte opp disse pakkene for 
å flytte tilbudet fra en av skolene til Kalnes. 
 
Når det gjelder synergier mot det nye sykehuset på Kalnes har fylkesrådmannen ikke funnet 
tungtveiende argumenter for en flytting av utdanningsprogrammet fra en av de andre 
skolene i Sarpsborg til Kalnes. Den fysiske avstanden mellom Kalnes vgs og sykehuset er 4-5 
km kortere enn avstanden fra Greåker vgs og St. Olav vgs. Det må likevel legges til grunn at 
elevtransport mellom skolene og sykehuset i forbindelse med besøk/praksis vil skje med bil 
eller buss i løpet av en skoledag, og da vil reisetiden en vei ikke skille mer enn ca 5 minutter i 
Kalnes vgs sin favør. 
 
Rektor på Kalnes skriver i sitt innspill at: «For å få til en økt rekruttering til HO, bør sykehuset 

benyttes som «lokomotiv» for å vise arbeidets art og gi inspirasjon til forskjellige yrkesveier. I 

et slikt bilde er en nær lokalisering viktig. Rektor mener at plasseringen av det nye sykehuset 

åpner for nye synergieffekter.  Skolen ser noen sambruks- og samarbeidsmuligheter, 

eksempelvis samarbeid om utearealer, herunder skjøtsel og rekreasjon, bruk av skolen til 

øvelses- og storkursvirksomhet, beredskapsarealer mm.» 

Fylkesrådmannen mener det ikke bør planlegges for en etablering av HO på Kalnes i 
overskuelig fremtid, men situasjonen kan vurderes på nytt på et senere tidspunkt dersom 
rekrutteringen til HO blir betydelig høyere enn det som er forutsatt i gjeldende 
Skolebruksplan 
 
 

6.3 Service/samferdsel (SS) 
 

Fakta 
Utdannede fra dette utdanningsprogrammet er ment å rekruttere til bransjer som samlet 
sett utgjør et av landets største arbeidsmarkeder, men hvor fagarbeidere utgjør en liten del 
av den totale sysselsettingen. Mange elever på SS går videre til Påbygning til generell 
studiekompetanse etter avsluttet vg2. Det arbeides for tiden aktivt for å øke andelen elever 
som fullfører og består dette utdanningsprogrammet. 546 av elevene i Østfold (5,4%) går på 
SS inneværende skoleår, 63% av de som får læreplass er gutter. SS rekrutterer til offentlige 
og private kontorer, vekterselskap, reisebyrå, salgs- og IT-bedrifter, vare- og 
transportbedrifter m.v. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 46,1 mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Service og samferdsel flyttes på sikt fra Askim og samles på Mysen vgs, for øvrig 
opprettholdes utdanningsprogrammet på de skolene de ligger i dag. 

 Service og samferdsel er ett av utdanningsprogrammene der antallet elevplasser skal 
reduseres noe til fordel for vekst på HO og ST.  

 
I PS 6/2015 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i øfk ble det vedtatt å neddimensjonere 
tilbudet innen SS på Kirkeparken og Mysen med 15 plasser på hver skole. Det ble 
gjennomført fra høsten 2015 ved at vg1-tilbudet på begge skoler ble redusert. Vg2 Reiseliv 
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er vedtatt nedlagt på Kirkeparken og Mysen fra høsten 2016 (OKH 17/11-15). Bakgrunnen 
for dette var mangel på læreplasser i reiselivsbransjen. 
 

Fordeling av SS i gjeldende skolebruksplan 
  
 Skole 

 
 Frederik II 

 
   St. Olav 

  
  Halden 

 
Kirkeparken 

Askim/ 
Mysen 

 Vg1 SS 4 kl.* 3 kl.       2 kl.       3 kl.    1+2 kl** 

  
 Skole 

 
 Frederik II 

 
   St. Olav 

  
    Halden 

 
Kirkeparken 

Askim/ 
Mysen 

 Vg2       

IKT- service  1 kl. 1 kl.       1 kl.  + 1 kl** 

Reiseliv  1 kl.    

Salg /service/sikkerhet 3 kl. * 2 kl. 1 kl.       2 kl.     2 kl. 

Transport/logistikk       1 kl.       + 1 kl.** 

 *   1 klasse YSK. ** + klassene er overført fra Askim 
 

Samling av SS i Indre Østfold 
Det er ønskelig at den vedtatte samlingen av SS i Indre Østfold på Mysen skjer så raskt som 
mulig. Bakgrunnen for det er at miljøene allerede nå er små på begge skoler, det er uheldig 
for miljøene å arbeide under usikkerhet for når samlingen vil finne sted, og det er også 
ønskelig å oppnå den kostnadseffektiviseringen på skolenes driftsbudsjetter en samling vil gi 
så raskt som mulig. Særlig tilbudet på Mysen har hatt høye enhetskostnader (driftsutgifter pr 
elev) på SS de siste årene.  
 
Hvis nybygg for SS på Mysen ikke kan påbegynnes raskt og realiseres i løpet av et par år er 
det vurdert om en bedre løsning ville vært å samle tilbudet på Askim - hvis det her kan 
realiseres raskere/billigere enn på Mysen. Fylkesrådmannen anbefaler at imidlertid det 
arbeides for en rask sammenslåing av SS i Indre Østfold på Mysen. 
 

Avvikle YSK SS på Frederik II? 
Skolefaglige og økonomiske temaer ved YSK-tilbudet på Frederik II ble behandlet i 
fylkestingsak 31/2015. Tilbudet startet opp i 2012/13 og har hatt god søkning. Første 
avgangselever vil inneværende år avlegge fagprøve og få vitnemål. Tilbudet har fungert godt 
ved skolen og fylkestinget vedtok- videreføring under forutsetning av at det ble utarbeidet 
nye retningslinjer og reviderte økonomiske rammer for tilbudet i løpet av 2016. 
 
Selv om tilbudet fungerer godt kan det allikevel være aktuelt å avvikle for å oppnå 
kostnadseffektivisering. Litt avhengig av hva elevene alternativt begynner på (vanlig SS eller 
ST) kan en avvikling anslås å gi en årlig besparelse på i størrelsesorden kr 1-3 mill. 
Kostnadsbesparelsene blir noe mindre ved en gjennomført økning av elevtallet til 20 på SS. 
Skolen bestrider i noen grad at merkostnadene ved SS er så stor og viser til at de også kan 
jobbe med muligheter for å oppnå kostnadsbesparelser innenfor YSK-systemet – f.eks ved å 
slå sammen klasser i noen fellesfag og ved å flytte noe mer ressurser ut i bedrift. 
 
Hovedorganisasjonen Virke sier i sitt innspill sterkt imot en avvikling av tilbudet på Frederik II  
da det fungerer godt her og det er stort behov for denne kompetansen i arbeidsmarkedet. 
Rektor på Frederik II har i sitt innspill også fremholdt de gode resultatene så langt. Rektor 
mener også at tilbudet ikke tar opp praksisplasser, men tilfører heller nye praksis/-
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læreplasser fra bedrifter som tidligere ikke tok inn lærlinger. Skolen mener flere av elevene 
vil fortsette som fagarbeidere og at tilbudet treffer et behov hos næringslivet og hos 
elevene.  
 
På bakgrunn av potensialet for økonomisk besparelse anbefaler fylkesrådmannen å avvikle 
YSK-tilbudet på Frederik II.  
 

Samle YSK SS og HO på en skole i Østfold? 
Dersom YSK SS og YSK HO opprettholdes i Østfold kan det være hensiktsmessig å samle 
begge tilbudene på en «spesialisert YSK-skole». Det er i tilfelle Nye Frederik II eller Nye St. 
Olav som da peker seg ut da begge disse skolene ligger sentralt i fylket og har begge 
utdanningsprogram. Fordelen ved å legge det til Frederik II er at tilbudene ligger på denne 
skolen / i denne byen fra før – noe som kan gjøre det enklere å videreføre et godt 
fungerende tilbud. Fordelen ved å legge det til St. Olav vil være at det som et fylkesdekkende 
tilbud blir bedre tilgjengelig for elever fra alle andre regioner i fylket enn Fredrikstad. 
 
Dersom tilbudene opprettholdes anbefaler fylkesrådmannen at de videreføres på skolene i 
Fredrikstad og samles på Nye Frederik II når HO overføres dit. Bakgrunnen for dette er at 
tilbudene fungerer godt i Fredrikstad og at skolene har fått til et nært samarbeid med 
bedrifter og arbeidsgivere.   

 
Øvrige skoler 
Det er forøvrig ikke vurdert aktuelle endringer i vg2/vg3-strukturen innenfor SS. 
 

6.4 Teknikk/industriell produksjon (TP) 
 

Fakta 
TP er det utdanningsprogrammet som kvalifiserer til flest yrker og rekrutterer til bl.a. 
teknisk- og elektromekanisk industri, skips- og bilindustri, kjemisk industri, bilbransjen, 
oljebransjen m.v.. Det er derfor behov for store fagmiljøer med varierte fagkunnskaper hos 
lærerne for å møte læringsmålene i vg1. TP er svært arealkrevende med behov for store 
verksteder og mye utstyr. 517 av elevene i Østfold (4,2%) går på TP inneværende skoleår, 
92% av de som får læreplass er gutter. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 51,2 
mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Når Borg avvikles overføres TP til Kalnes vgs.  

 TP flyttes på sikt fra Mysen og samles på Askim vgs. 

 På sikt utredes om TP skal flyttes fra Malakoff til Kirkeparken. 

 TP er ett av utdanningsprogrammene der elevgrunnlaget skal opprettholdes omtrent på 
dagens nivå. 
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YSK kjemiprosess på Borg vgs ble vedtatt innstilt fra høsten 2016 i OKH 17/11-15 og etterpå 
nedlagt i fylkestinget 2/12 i forbindelse med YSK-saken (PS 31/2015). Hovedårsaken til at 
tilbudet er nedlagt er mangel på praksisplasser innen fagområdet. 
 
Det er relativt stor nedgang i søkertallet til TP for skoleåret 2016/17. I sak til fylkestinget 
21/4-16 ble det vedtatt opprettet en klasse vg1 for minoritetsspråklige over 2 år ved 
Glemmen vgs. 
 

Fordeling av TP i gjeldende skolebruksplan  
 
Vg1 

 
 Glemmen 

 Borg/ 
 Kalnes 

   
  Halden 

 Malakoff/ 
 Kirkeparken 

 Askim/ 
 Mysen 

Tek. og industriell pro.       6 kl.     3 kl.      3 kl.        3 kl.      5 kl. 

 
Vg2 

 
Glemmen 

 Borg/ 
 Kalnes 

   
Halden 

Malakoff/ 
Kirkeparken 

Askim/ 
Mysen 

Arbeidsmaskiner       1 kl. 

Bilskade og lakk      1 kl.    

Industriteknologi      3 kl.     1 kl.      1 kl.        1 kl.   2 kl.* 

Kjemiprosess      1 kl.      1 kl.   

Kjøretøy      3 kl.     1 kl.      1 kl.        1 kl.   1 kl. 

  * 1 klasse fra Mysen 

 

Alternative fordelinger av TP i Nedre Glomma / Halden 
Ulike kombinasjoner av TP-tilbudet i Nedre Glomma/Halden innebærer store forskjeller i 
arealbehov og dermed investerings- og FDV-kostnader på sikt. Det mest arealeffektive ville 
vært å hatt kun en TP-skole i Nedre Glomma/Halden, mens det minst arealeffektive er å 
beholde dagens struktur uendret (ved at dagens tilbud på Borg flyttes uendret til Kalnes og 
beholdes i Halden).  
 
Det anses uaktuelt å avvikle TP-tilbudet på Halden (der det også drives kostnadseffektivt pr i 
dag sammenlignet med andre skoler) og det er derfor kun en eventuell flytting av 
elevplassene på kjøretøy fra Halden til Nedre Glomma og endringer internt i Nedre Glomma 
som drøftes her. 
 
Innenfor Nedre Glomma ville det vært mest arealbesparende i forhold til investerings- og 
driftskostnader å kun hatt en TP-skole i regionen Dette ville i tillegg gitt et meget slagkraftig 
og robust miljø på denne skolen, men fylkesrådmannen har ikke fått analysert alle sider ved 
denne saken godt nok til å kunne forslå noen endring i fordeling av TP i Nedre Glomma / 
Halden nå. 
 

Særskilt om Halden 
Kjøretøy i Halden kan avvikles som følge av at det ikke er læreplasser nok til en hel klasse i 
regionen. Opplæringskontoret for Bilfag skriver i sitt innspill at det ikke er nok læreplasser til 
elever på kjøretøy i Halden hvert år.  
 
Dagens kjøretøyhall er dårlig og må erstattes. Det vil lette arbeidet plassmessig og 
økonomisk med å samle skolen i sentrum dersom kjøretøy avvikles. Kjøretøy (og eventuelt 
hele TP) kan legges til leide lokaler hos Norske Skog for å ta ned investerings-kostnadene, 
men innebærer uansett en økonomisk belastning da det er plasskrevende.  
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Hvis kjøretøy i Halden avvikles kan dette tilbudet erstattes med en klasse industriteknologi 
som da øker fra 1 til 2 klasser, eller med en klasse kjemi/prosess som også i tilfelle vil øke fra 
1 til 2 klasser. Eventuelt kan også det sannsynligvis kommende faget «produksjons-
teknikker» være aktuelt.  
 
Opplæringskontoret for Bilfag mener at et eventuelt bortfall av tilbudet bør erstattes av en 
kombinasjonsklasse med andre mekaniske fag i samarbeid med bransjen og 
opplæringskontoret. Behovet i arbeidsmarkedet ser for øvrig ut til å være størst for en klasse 
kjemi/prosess. 
 
Fylkesrådmannen foreslår å erstatte kjøretøy med en klasse kjemi/prosess i Halden og legger 
det til grunn for videre drøfting av løsninger for Nedre Glomma nedenfor. 
 

Kjøretøy 
Samtlige TP-skoler har tilbudet i dag, Glemmen med tre klasser – de øvrige skolene med en 
klasse hver. Tilbudene må Malakoff og i Indre Østfold (skal samles på Askim etter hvert) 
foreslås uendret. Tilbudet i Halden foreslås avviklet – se ovenfor. 
 
TP på Borg vgs er i gjeldende Skolebruksplan i sin helhet forutsatt overført fra Borg til Kalnes. 
Kjøretøy ligger i dag med tre klasser på Glemmen og en klasse på Borg (Kalnes i fremtiden). 
Det er vurdert å overføre en klasse fra Glemmen til Kalnes for å gjøre miljøet her større og 
mer robust, samt å gi Kalnes mulighet for sammenslåtte fellesfagklasser som gir bedre 
kostnadseffektivitet. Rektor på Glemmen skriver i sin høringsuttalelse at en overføring av 
klasser fra Glemmen til skoler i Sarpsborg kan vurderes på bakgrunn av antall og fordeling av 
lærlingeplasser i regionen og i samråd med Bilfag Østfold og OK-Industri. Her må også PTF 
tas med i vurdering. Praksisplasser og lærlingeplasser bør ligge så nært som mulig elevens 
skole for å sikre elevens relasjon til begge.  
 
Det er også mulig å tenke seg en flytting andre veien, dvs. å flytte Borg sitt tilbud til 
Glemmen for å etablere et stort slagkraftig miljø her der også fire klasser gir gode muligheter 
for gjennomgående sammenslåing i fellesfag når det anses forsvarlig. Ulempen ved dette 
grepet er at elever fra Sarpsborg vil få lengre reisevei med større fare for frafall for svakt 
motiverte elever, samt at det er et godt bedriftsmarked også i Sarpsborg. 
 
OK Industri skriver i sitt innspill at de fraråder på det sterkeste en rendyrking av en 
«kjøretøyskole» i Nedre Glomma.  
 
Opplæringskontoret for bilfag mener at Glemmen bør ha et vg2-tilbud på kjøretøy også i 
femtiden (to klasser) pga nærhet til bedrifter / lærebedrifter (for både bil og båt) og mange 
elever i nærområdet, men at det kan være riktig å overføre en klasse til Kalnes.  
 
Opplæringskontoret mener at Kalnes bør ha tilbud om kjøretøy (to klasser) og bilskade/lakk 
og karosseri (en klasse) som en fylkeslinje der Kalnes kan rekruttere bredere fra hele fylket. 
Opplæringskontoret for bilfag mener den ene klassen for kjøretøy på Kalnes bør ha en 
dreining mot fordypning i bilfaget, tunge kjøretøy og at disse lokalene da kan sees i 
sammenheng med vg2 Arbeidsmaskiner hvis det flyttes til skolen. 
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Industriteknologi 
Samtlige TP-skoler har tilbudet i dag, Glemmen med tre klasser – de øvrige skolene med en 
klasse hver. 
 
TP på Borg vgs er i gjeldende Skolebruksplan i sin helhet overført fra Borg til Kalnes. 
Industriteknologi ligger i dag med tre klasser på Glemmen og en klasse på Borg (Kalnes i 
fremtiden). Det er vurdert å overføre en klasse fra Glemmen til Kalnes for å gjøre miljøet her 
større og mer robust, samt å gi Kalnes mulighet for sammenslåtte fellesfagklasser som gir 
bedre kostnadseffektivitet. Rektor på Glemmen skriver i sin høringsuttalelse at en overføring 
av klasser fra Glemmen til skoler i Sarpsborg bør kun vurderes på bakgrunn av antall og 
fordeling av lærlingeplasser i regionen og i samråd med Bilfag Østfold og OK-Industri. Her må 
også PTF tas med i vurdering. Praksisplasser og lærlingeplasser bør ligge så nært som mulig 
elevens skole for å sikre elevens relasjon til begge.  
 
Det er også mulig å tenke seg en flytting andre veien, å flytte Borg sitt tilbud på 
industriteknologi til Glemmen for å etablere et stort slagkraftig miljø her der også fire klasser 
gir ønsket mulighet for gjennomgående sammenslåing i noen fellesfag når det anses 
forsvarlig. Ulempen ved dette grepet er at elever fra Sarpsborg vil få lengre reisevei med 
større fare for frafall for svakt motiverte elever, samt at det er et godt bedriftsmarked også i 
Sarpsborg. 
 
OK Industri skriver i sitt innspill at fire vg2 Industriteknologiklasser er et minimum av 
behovet i Nedre Glomma, og de fraråder på det sterkeste en rendyrking av en 
«industriteknologiskole» i Nedre Glomma. De mener primært det er grunnlag for tre klasser 
industriteknologi i Fredrikstad (Glemmen) og en klasse i Sarpsborg (Kalnes på sikt). 
 

Kjemi/prosess 
Tilbudet ligger i dag på Borg og i Halden.  Når Borg avvikles er det naturlig å flytte det til 
enten Kalnes (som skal få TP) eller Glemmen som har og skal beholde TP.  
 
OK Industrier anbefaler ikke å flytte kjemiprosess til Glemmen, da dette programområdet 
også rekrutterer til Moss og Askim. En flytting til Fredrikstad vil medføre at søkere fra 
Sarpsborg og nordover vil falle fra noe prosessindustrien ikke vil være tjent med. OK 
Industrier anbefaler imidlertid å samlokalisere automasjon og kjemiprosess da disse fagene 
har mye til felles. 
 
Automasjon ligger i dag på EL, på Borg og Glemmen, men tilbudet på Glemmen er nylig 
vedtatt nedlagt pga mangel på læreplasser. Rektor på Glemmen skriver i sin høringsuttalelse 
at fjerningen av Automasjon fra Glemmen er «svært uheldig» og vil «begrense den videre 
utviklingen av TP og Elektrofag. Det er et kryssløp fra Vg1 TP til Automasjon. 
 

Bilskade/lakk 
Tilbudet ligger i dag kun på Borg. 
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Rektor på Glemmen skriver i sitt innspill at Bilskade/lakk bør også kunne flyttes fra Borg vgs 
til Kalnes vgs. Bilskade/lakk bør antakelig legges til den skolen som får tyngst miljø på 
kjøretøy i Nedre Glomma, eventuelt der investeringskostnadene ved etablering blir lavest.  
Opplæringskontoret mener at Kalnes bør ha tilbud om bilskade/lakk og karosseri (en klasse) 
som en fylkeslinje der Kalnes kan rekruttere bredere fra hele fylket 
 

Arbeidsmaskiner 
Tilbudet ligger i dag kun på Askim. Det er aktuelt å flytte Arbeidsmaskiner til Kalnes fordi det 
er synergier til BA Anleggsteknikk ved denne skolen. Dette er dessuten et fylkesdekkende 
tilbud som kan få bedre rekruttering mer sentralt plassert i fylket. 
 
Rektor på Askim skriver i sitt innspill til dette temaet blant annet følgende: «Vi forstår at 
Kalnes kan få synergier ved dette forslaget, men for Askim vil dette få motsatt effekt da 
dette tilbudet har en lang historie i Indre Østfold. Rektor fremhever at man da ikke bare et 
tilbud, men alt rundt slik som fagpersoner, samarbeidende aktører i næringslivet osv. I følge 
Traktorbransjens opplæringskontor har man flere aktører i bransjen som tar inn lærlinger i 
Indre Østfold enn i Nedre Glomma. I tillegg har man også importører og større bedrifter med 
behov av kvalifisert arbeidskraft i Indre som vil få en noe mer fragmentert stilling til tilbudet 
dersom dette flyttes. Når det gjelder rekrutteringen så har vi sett at den ikke har vært 
tilfredsstillende når det gjelder elevenes førsteønske, men tar vi med andre og tredjeønske 
er bildet et annet. Men vi kan se at det kan være lettere å rekruttere til dette fylkesdekkende 
tilbudet hvis det er mer sentralt plassert i fylket. Hvis arbeidsmaskiner flyttes så er det viktig 
at det etableres et annet Vg2-tilbud i Askim og Indre Østfold. Det mest nærliggende er da å 
tenke på en klasse til med Kjøretøy eller Produksjon og industriteknologi.» 
  

På bakgrunn av synergier med andre tilbud og grunnlag for bedre rekruttering mer sentralt i 
fylket anbefaler fylkesrådmannen å overføre arbeidsmaskiner fra Askim til Kalnes. Eventuell 
erstatning av tilbudet med et annet programområde på Askim blir en dimensjoneringssak 
etter nærmere vurdering av elevenes søkning og arbeidsmarkedets behov /tilgang på 
læreplasser – og kan avgjøres av fylkesrådmannen etter gjeldende fullmakter dersom det blir 
behov for det.  
 

Fylkesrådmannens anbefalinger 
 Det anses ikke å være aktuelle endringsforslag for Mosse-regionen. 

 Arbeidsmaskiner overføres fra Askim til Kalnes. 

 Kjøretøy avvikles i Halden og erstattes av en klasse kjemi/prosess (som da øker fra 1 til 2 
klasser. Kjøretøy dimensjoneres med to klasser i på Glemmen og to klasser på Kalnes for 
fremtiden. En klasse på Kalnes rettes inn mot tunge kjøretøy. 

 Industriteknologi dimensjoneres med to klasser i på Glemmen og to klasser på Kalnes for 
fremtiden. For øvrig ingen endringer 

 Kjemi/prosess overføres fra Borg til Kalnes. YSK-tilbudet anses varig avviklet jfr PS 
31/2015. 

 Bilskade/lakk overføres fra Borg til Kalnes. 
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6.5 Bygg/anleggsteknikk (BA) 
 

Fakta 
BA rekrutterer til store og små håndverksbedrifter, industri- og entrepenørbedrifter m.v.. 
Utdanningsprogrammet har behov for store og gode verksteder, stort lagerareal og bred 
fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i vg1. Fagmiljø med få elever gir 
dårlig utnyttelse av verkstedarealene. 423 av elevene i Østfold (4,2%) går på BA 
inneværende skoleår, 96% av de som får læreplass er gutter. Utdanningsprogrammet har et 
budsjett på kr 43,5 mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Bygg og Anleggsteknikk overføres til Greåker vgs, det tas stilling til noe overføring også til 
Kalnes vgs i forbindelse med forprosjektet for alle løsninger i Sarpsborg. 

 Bygg og anleggsfag flyttes på sikt fra Askim og samles på Mysen. 

 Bygg og anleggsteknikk er ett av utdanningsprogrammene der elevgrunnlaget skal 
opprettholdes omtrent på dagens nivå. 

 
YSK på Greåker vedtatt innstilt fra høsten 2016 i OKH 17/11-15, og vedtatt endelig nedlagt i 
«YSK-saken» i FT 2/12-15 (PS 31/2015). Hovedårsaken til at tilbudet er nedlagt er mangel på 
praksisplasser innen fagområdet. 
 
I sak til fylkestinget 21/4-16 gjøres det følgende endringer for skoleåret 2016/17: 

 vg1 BA på Halden reduseres fra to til en klasse 

 vg1 BA på Malakoff reduseres fra tre til to klasser 

 vg2 byggteknikk på Malakoff økes fra en til to klasser 

 vg2 byggteknikk på Mysen  reduseres fra to til en klasser 

 vg1 BA på Mysen økes fra 2 til 3 klasser 
 

Fordeling av BA i gjeldende skolebruksplan  
 
Vg1 

 
  Greåker 

Borg/ 
Kalnes 

  
  Malakoff 

Askim/ 
Mysen 

 
  Halden 

Bygg og anleggsteknikk       3 kl.  3 kl.        3 kl.      3 kl.       2 kl. 

 
Vg2 

 
  Greåker 

Borg/ 
Kalnes 

  
Malakoff 

   Askim/ 
   Mysen 

 
  Halden 

Anleggsteknikk      2 kl.    

Byggteknikk    4 kl.         1 kl.       3 kl.      1 kl. 

Klima og energi     2 kl.         1 kl. 1 kl.  

Overflateteknikk      

 
Byggebransjen har de siste åene rekruttert en betydelig andel av arbeidskraften fra 
arbeidsinnvandring, spesialt fra Polen og baltiske land. På bakgrunn av søkerutviklingen de 
siste årene bør elevtallsprognosen for BA justeres ned. For «Sarsborg-pakka» innebærer det 
den fordel at en kan prøve å overføre tilbudene på Borg til Greåker og Kalnes uten å øke 
totalt areal, men klare seg med mindre ombygginger, tilpassing av utstyr m.v. Dette vil 
redusere investeringskostnadene til «Sarpsborg-pakka».  
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Programområdet overflateteknikk 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
Eneste tema som tas opp er en eventuell gjenopprettelse av tilbudet Overflateteknikk. 
Overflateteknikk har lærlingeplasser, men få søkere. Tilbudet har tidligere vært på Borg.  
 
Hvis det startes opp igjen anses Greåker vgs som beste plassering av følgende grunner: 
- Det har faglige synergier med klima/energi som skolen har fra før og ifølge skolen kan 

tilbudet her enkelt startes opp uten særlige bygningsmessige tilpasninger. 
- Greåker anses å ha best rekrutterings-muligheter til dette tilbudet pga sitt store 

nedslagsfelt, mange vg1-klasser som gir godt grunnlag for å tilby prosjekt til fordypning. 

Det er også – hvis behov – mulig å redusere med en klasse byggteknikk på Greåker for å få 
riktig antall elevplasser totalt. 

Hvis Greåker avvikles anses det mest naturlig å legge overflateteknikk til den nye BA-
avdelingen på Frederik II.  

Fylkesrådmannens anbefalinger 
Igangsettes på Greåker hvis søkere nok pga arbeidsmarkedets behov. 
 
YSK på Greåker anses varig avviklet, jfr PS 31/2015. 
 

 
6.6 Elektro (EL) 
 

Fakta 
EL rekrutterer til prosess og elektronikkindustrien, mekanisk industri, energiverk, 
jernbanedrift, data-, fly- og oljebransjen. Dagens struktur gir relativt god dekning i alle 
regioner og det kan sies å være en viss overdimensjonering i forhold til antall 
lærlingeplasser. 578 av elevene i Østfold (5,7%) går på EL inneværende skoleår, 96% av de 
som får læreplass er gutter. Det er relativt stor nedgang i søkertallene til vg1 Elektrofag for 
skoleåret 2016/17. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 51,8 mill i 2016. 

 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Elektro overføres fra Borg til St. Olav, for øvrig opprettholdes Elektro på de skolene de 
ligger i dag. 

 På sikt utredes om Elektro skal flyttes fra Malakoff til Kirkeparken. 

 Elektro er ett av utdanningsprogrammene der elevgrunnlaget skal opprettholdes 
omtrent på dagens nivå. 

 
Vg2 Automatisering ved Glemmen er vedtatt lagt ned fra høsten 2016 (OKH 17/11-15 og FT 
21/4-16 PS25/2016) 
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Fordeling av EL i gjeldende skolebruksplan  
           
Vg1 

Borg/ 
    St. Olav 

 
   Glemmen 

 
  Halden 

 Malakoff/  
 Kirkeparken 

  
   Askim  

Elektrofag       4 kl.          6 kl.       2 kl.       4 kl.      4kl. 

           
Vg2 

Borg/ 
    St. Olav 

 
   Glemmen 

 
  Halden  

 Malakoff/  
 Kirkeparken 

  
   Askim 

Automatisering        1 kl.                  

Data/elektronikk        1 kl.        2 kl.       1 kl.       1 kl.      1 kl. 

El-energi        1 kl.        3 kl.       1 kl.       2 kl.      2 kl. 

Kulde/varmepumpe.          1 kl.      

 
Vg3 

Borg/ 
    St. Olav 

  
    Glemmen 

 
   Halden 

 Malakoff/  
 Kirkeparken 

  
    Askim 

Automatisering        1 kl.     

Dataelektroniker        1 kl.         1 kl.    

 
I Skolebruksplanens del 2 (ble det også drøftet alternativer for plassering av EL i Sarpsborg 
(på Kalnes eller på St. Olav) – blant annet ut fra ønsket om å holde disse to 
utdanningsprogrammene med et faglig fellesskap på samme skole (slik det er gjort på 
Malakoff, Halden, Askim og Glemmen fra før). Ut fra andre hensyn ble tilbudene valgt å ligge 
på hver sin skole; EL på St. Olav og TP på Kalnes. Det vises til begrunnelsene for dette i 
Skolebruksplanens del 2 s. 165. 
 
Fylkesrådmannen har vurdert dette temaet på nytt og fremmer nå forslag om å endre 
beslutningen om å legge Elektro til St. Olav. Ulempen med dette er at det innebærer en 
netto økning i investeringskostnadene da DH i dag har arealer på Kalnes som funger (selv om 
de ikke er gode) og disse må bygges på nytt på St. Olav, mens fordelen er knyttet til det 
faglige og praktiske fellesskap EL har med de to andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
som skal ligge på Kalnes (TP og BA). Dette faglige fellesskapet kan antas å bli forsterket i 
tiden som kommer, bl.a. som følge av økt satsning på temaer som f.eks 
energiøkonomisering. Programområdene innenfor DH passer godt på en skole lokalisert i 
bysentrum  - i tillegg kan det være grunn til å tro at rekrutteringen til DH blir bedre på St. 
Olav enn på Kalnes, med større muligheter for god klasseoppfylling.  
 
Det var i forrige runde en bekymring for at Kalnes skulle bli for «guttedominert» og St. Olav 
for «jentedominert» dersom EL ble lagt til Kalnes og DH til St. Olav - sammen med de øvrige 
endringene det er lagt opp til.  Kjønnsdelt undervisning har vært studert i flere tiår. Her 
konkluderer både eldre og nyere forskning med at resultatene om kjønnsdelt undervisning 
eller kjønnsdelte skoler ikke er entydige, og at det å dele inn elevene på denne måten ikke 
gjør noe med andre, fundamentale skillelinjer i klassen som for eksempel er knyttet til etnisk 
eller sosial tilhørighet. Det ser heller ikke ut som om kjønnsdelte undervisningsopplegg i seg 
selv har positive eller negative virkninger (Backe-Hansen m/fl. 2014). 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Fylkesrådmannen har etter en samlet vurdering kommet til at EL bør tilføres Kalnes og DH St. 
Olav. 

 
Indre Østfold: Data/elektronikk / EL-energi 
I Indre Østfold er det vurdert å bytte ut en klasse Data/Elektronikk på Askim vgs med en 
klasse IKT-service på Service/Samferdsel (SS skal samles på Mysen i fremtiden). 
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Hovedbegrunnelsen er at det er få læreplasser innenfor Data/elektronikk og IKT-service 
fungerer godt for mange. 
 
Rektor i Askim har gitt følgende innspill på dette: «Askim vgs har god søkning til elektrofag 
og de aller fleste som ønsker å gå ut i lære får læreplass i distriktet. Det fremkommer at det 
kan være aktuelt å bytte ut en klasse data og elektronikk med en klasse IKT-servicefag. Disse 
utdanningsprogrammene kan nok ha noe til felles, men rekrutterer til helt ulike yrker. Data 
og elektronikk rekrutter bl.a til Telekommunikasjonsfaget, et fag hvor det ifølge fagmiljøet 
her på skolen er høy gjennomsnittsalder på de aktive fagarbeiderne. Dette betyr at det vil bli 
et større behov for lærlinger i framtida og følgelig behov for elever fra dette 
utdanningsområdet. Det er også stor utvikling i samfunnet innenfor fagkretsen og behovet 
for kompetanse innenfor området vil mest sannsynlig være økende.» 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Fylkesrådmannen anbefaler å bytte ut en klasse Data/Elektronikk på Askim vgs med en 
klasse IKT-service på Service/Samferdsel (SS skal samles på Mysen i fremtiden). 
 
Halden: Data/elektronikk / EL-energi 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
I Halden er det vurdert å bytte ut en klasse Data/Elektronikk til El-energi (slik at dette blir to 
klasser), eventuelt med en klasse IKT-servicefag. Data/elektronikk er dårlig søkt og det er få 
læreplasser. EL i Halden har hatt høye enhetskostnader de siste to år (2013 og 2014). 
 
Rektor i Halden har gitt følgende innspill på dette: «Det foreslås at linje for Data/elektronikk 
konverteres til elenergi. Det er ikke uten videre sannsynlig at det vil være et tilstrekkelig 
antall læreplasser tilgjengelig for elenergi, og de fleste elever på Data/elektronikk velger Vg3 
Data- og elektronikk etter Vg2 året. Elever som gjennomfører fagprøven etter vg3 i skole, har 
svært lav strykprosent. For øvrig er det viktig med et bredt tilbud i Halden dvs. både 
data/elektronikk og elenergi. På den annen side ser skolen at en konvertering i retning av en 
klasse IKT-servicefag kan være en vei å gå.» 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Fylkesrådmannen er i tvil om hva som er den beste løsningen her, men velger å anbefale at 
det foretas en konvertering til IKT-servicefag innenfor SS. 
 

Automatisering 
I skoleåret 2015/16 ligger dette tilbudet ved Glemmen og Borg (totalt 27 elevplasser), men 
det er ikke gitt tilbud om læreplass til mer enn 5-8 lærlinger pr år. Etter dialog med bransjen 
foreslo derfor fylkesrådmannen i PS 10/2015 å legge ned tilbudet på Glemmen. Isolert sett 
ga dette en besparelse på kr 1,4 mill (da ikke medregnet overtallighet og alternative 
elevplasser). Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt i OKH 17/11-15 og bekreftet av 
fylkestinget 2/12-15.  
 
Når Borg nedlegges er det aktuelt å flytte Automatisering til Glemmen istedenfor til St. Olav 
da Glemmen har hatt det før og har best rekrutteringsgrunnlag. Rektor på Glemmen har gitt 
innspill på ønske om gjenopprettelse av tilbudet på Glemmen av hensyn til videre utvikling 
av både EL og TP på skolen i fremtiden. Rektor på Kalnes har i sitt innspill uttalt at dersom 
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automatisering legges til Glemmen vil det likevel være behov for kompetanse og øving innen 
automatisering på Kalnes som må hensyntas når det skal bygges for TP på skolen. 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 

 Tilbudet legges til Kalnes dersom EL legges til Kalnes. Blir EL i Sarpsborg lagt til St. 
Olav mener fylkesrådmannen at tilbudet bør legges til Glemmen. 

 Vg2 og Vg3 Automatisering i Nedre Glomma legges til Kalnes dersom EL legges til 
Kalnes 

 

El-energi 
I Nedre Glomma er det vurdert å flytte en klasse El-energi fra Glemmen til St. Olav (når Borg 
nedlegges) for å få 2+2 klasser som er mer kostnadseffektivt og gir et mer robust fagmiljø 
enn 3+1 klasse.   
Dersom Greåker selges – og St. Olav tilføres et større volum på MD og ST – er det aktuelt å 
overføre EL fra Borg til Kalnes istedenfor til St. Olav. En overføring til Kalnes gir synergier 
med TP som skal etableres der, en slik «samlokalisering» av EL og TP er gjort i de øvrige 
regionene i fylket. 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
En klasse El-Energi overføres fra Glemmen til den skolen i Sarpsborg som får EL. 
 

Mosse-regionen 
Ingen aktuelle endringsforslag for Mosse-regionen. 
 

 
6.7 Naturbruk (NA) 
 

Fakta 
NA rekrutterer til landbruk og skogbruk, anleggs- og vedlikeholdsvirksomhet i offentlig og 
privat sektor, gartnerier, hagebruk m.v. 175 av elevene i Østfold (1,7%) går på NA 
inneværende skoleår. Kalnes tilbyr på vg2 Anleggsgartner/idrettsanleggsfag, heste- og 
hovslagerfag og Landbruk/gartnernæring, og på vg3: Landbruk og Naturbruk 
(studieforberedende). Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 19,9 mill i 2016. 
 

Fylkesrådmannens anbefalinger 
Det er ikke vurdert å være aktuelle endringsforslag innenfor dette utdanningsprogrammet. 
 
 

6.8 Design/håndverk (DH) 
 

Fakta 
DH rekrutterer til håndverksbedrifter, forretninger, industri- og servicebedrifter, skoler, 
mediebedrifter m.v. Utdanningsprogrammet har behov for gode verksteder og bred 
fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i vg1. Noen av fagmiljøene er svært 
små og har få elever – dette gir dårlig utnyttelse av verkstedene. 262 av elevene i Østfold 
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(2,6%) går på DH inneværende skoleår, 94% av de som får læreplass er jenter. 
Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 30,1 mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Design og håndverk skal ligge på følgende skoler: Kalnes, Mysen vgs, Glemmen vgs.  

 Design og håndverk er ett av utdanningsprogrammene der antallet elevplasser skal 
reduseres noe til fordel for vekst på HO og ST.  

 
Kalnes: Vg2 aktivitør Kalnes ble vedtatt lagt ned fra høsten 2016 (OKH 17/11-15, PS 
10/2015). I fylkestinget 21/4-16 (PS 26/2016) innstilles vg2 frisør ved Kalnes for skoleåret 
2016/17. Med bakgrunn i mange søkere til DH i Nedre Glomma opprettes en ny klasse på 
Kalnes (fra 3 til 4 klasser). 
 
Mysen: Som følge av vedtak i fylkestinget 18/2-16 (PS 2016/15) reduseres det med en klasse 
på DH Mysen fra kommende skoleår.  
Glemmen: I fylkestinget 21/4-16 (PS 26/2016) reduseres interiør- og utstillingsdesign på 
Glemmen fra to til en klasser fra 2016/17.  
 

Fordeling av DH i gjeldende skolebruksplan  
Vg1      Glemmen        Kalnes       Mysen 

Design og håndverk           5 kl.         3 kl.          3 kl. 

Vg2       Glemmen        Kalnes       Mysen 

Blomsterdekoratør         1 kl.  

Design og tekstil       1 kl.   

Frisør       2 kl.        1 kl.        1 kl. 

Interiør og utst.design       2 kl.         1 kl. 

Vg3 Interiør          1 kl. 

 
Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon blir lagt til 
utdanningsprogrammet Design og håndverk.  
 
Fylkestinget vedtok 18/2-16 (PS 15/2016) følgende når det gjelder fylkeskommunens 
tilpasning til denne reformen: 
 
1. Medier og kommunikasjon etableres som et studieforberedende løp ved Glemmen 

videregående skole og Mysen videregående skole.  Elevtallet søkes redusert med 30. 

2. Glemmen videregående skole gis tillatelse til å veksle inn 1 klasse fra design og 

håndverk til vg1 medieproduksjon under forutsetning av at avtaler om 

lærlingeplasser foreligger. Skolegangen gjennomføres da som et vekslingsløp. 

3. Mysen videregående skole gis samme mulighet som Glemmen med de samme 

forutsetninger, men med ordinær modell. 

4. Hvilket tilbud som veksles inn fra design og håndverk ved Mysen vgs. må godkjennes 

av inntak. 
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5. En forutsetning for opprettelsen av medieproduksjon høsten 2016 som yrkesløp er at 

fagplan foreligger. 

 
Mysen: overføring av Vg3 Interiør til Glemmen og reduksjon i antall vg1-
klasser 
 
Reduksjon i antall vg1-klasser  
Tilbudet drives ikke kostnadseffektivt på Mysen pr i dag (betydelig høyere enhetskostnader 
enn på Glemmen) og fylkesrådmannen mener det er aktuelt å redusere antall klasser på vg1 
pga generelt dårlig søkning og at en reduksjon her kan bidra til noe bedre søkning til f.eks HO 
og RM ved skolen.  

 
Rektor på Mysen skriver følgende om dette i sitt innspill: «Dette utdanningsprogrammet har 
over år hatt lave søkertall, og Mysen har gjennom de siste årene avviklet flere klasser. Som 
den eneste av skolene som tilbyr DH vg1, har Mysen for kommende skoleår flere 
primærsøkere til vg1 enn hva vi kan tilby av elevplasser. (…) I høringsbrevet fastslås det at 
tilbudet innenfor DH på Mysen er dyrt sammenliknet med Glemmen. Dette er skolen klar 
over, og for 2016 er det allerede iverksatt betydelige tiltak for å kutte kostnader. Disse vil bli 
fulgt opp og vurderes fram mot nytt budsjett for 2017.» 
 
Overføring av Vg3 Interiør til Glemmen? 
Vg3 interiør kan flyttes fra Mysen til Glemmen da det som et fylkesdekkende tilbud vil ligge 
mer sentralt og bedre posisjonert for rekruttering der. Tilbudet blir imidlertid da svært 
utilgjengelig i praksis for de fleste elever fra Indre Østfold pga lite effektive kollektive 
løsninger, men bedre tilgjengelig enn i dag for mange elever fra de øvrige regionene i fylket. 
Siden det er det første året Mysen vgs har tilbud om vg3 Interiør har vi ingen erfaringstall å vise til. 

 
Rektor på Mysen skriver følgende om dette i sitt innspill: «Vi har et godt fagmiljø med god 
kompetanse på området. Denne kompetansen benyttes også i vg2 Interiør og 
utstillingsdesign samt på Medieproduksjon. Reduksjon av en klasse vg3 Interiør vil derfor få 
konsekvenser også for de øvrige tilbudene.». Virksomhetsleder for skole i Eidsberg 
kommune skriver i sitt innspill at «Sentralisering av fylkesdekkende tilbud blir en direkte 
belastning for ungdom fra Eidsberg og indreregionen grunnet dårlig bussforbindelse til 
Nedre Glomma». 
 
Generelt til begge temaer skriver rektor på Mysen at «Når det gjelder det fremtidige tilbudet 
på DH, vurderes det i høringsbrevet at det kan gjennomføres ytterligere innskrenkinger og 
overføring elever til HO og RM. Slik jeg kjenner elevgrunnlaget per i dag tror jeg at det vil 
føre til økt frafall. Det er relativt ulike egenskaper hos elevene som skal utvikles hos elever 
på HO eller RM og DH. DH skiller seg på vesentlige områder fra de øvrige 
utdanningsprogrammene med sin vekt på kreative fag, og er et viktig tilbud til den 
elevgruppen som ønsker dette. De opplever ikke at andre alternativer er tilpasset deres 
ønsker og behov. 
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Design og håndverk tilbys nå på 3 skoler. En videre nedbygging på Mysen vil svekke 
fagmiljøet og tilbudet ytterligere, og det kan stå i fare for å ikke ha livets rett dersom det 
reduseres til et minimum. Elevenes gjennomføringsevne vil svekkes tilsvarende.» 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Fylkesrådmannen anbefaler både en reduksjon i antall vg1-klasser og en overføring av vg3 
Interiør fra Mysen til Glemmen.  
 

Videreføring av frisør på Kalnes? 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
I FT-sak 26/2016 ble det på bakgrunn av få søkere vedtatt å innstille tilbudet for kommende 
skoleår. Spørsmålet i Skolebruksplanen blir om dette også blir en varig nedleggelse. 
Opplæringskontoret for frisørfag sier i sitt innspill at de anser det uheldig å avvikle tilbudet 
ved Kalnes da de mener undervisningen på Kalnes har vært god og dette er det best 
tilgjengelige miljøet fra Mosseregionen som trenger et slikt tilbud. Opplærings-kontoret er 
også negative til å eventuelt flytte tilbudet fra Kalnes til St. Olav (som er aktuelt dersom 
Greåker avvikles). 
 
Rektor på Kalnes skriver i sitt innspill følgende om dette: «En vil gjøre oppmerksom på at DH 
fyller en funksjon utover å være et yrkesfaglig løp rettet mot små håndverksyrker og det 
større frisørfaget. Mange elever, deriblant mange jenter, ser DH som et praktisk og aktuelt 
skoleløp gjennom videregående skole. For disse elevene er det viktig at tilbudet ikke blir 
bygget ned, men heller tilpasses elevenes behov for veier videre. For Kalnes sitt 
vedkommende er det viktig at tilbudsstrukturen harmoneres, slik at det blir et samsvar 
mellom antall vg1- og vg2- klasser og mulighet for å fullføre toårige løp hos oss. Det betyr at 
vg2-tilbud kan måtte flyttes fra andre skoler til Kalnes.» 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Fylkesrådmannen mener etter en samlet vurdering at tilbudet bør få en mulighet til for å 
vise at det kan få nok søkere til god klasseoppfylling. 
 
Hvis DH vedtas flyttet fra Kalnes til St. Olav kan det tenkes at det her vil få bedre rekruttering 
enn det har hatt. DH vil sannsynligvis inngå i byggetrinn 2 på St. Olav og fylkesrådmannen 
legger til grunn at endelig beslutning om videreføring av frisør i Sarpsborg da kan utsettes ett 
år uten for store konsekvenser. DH er dessuten at av utdanningsprogrammene det sentralt 
er varslet muligheter for at det kommer strukturendringer på i det sentrale arbeidet med 
gjennomgang av yrkesfagene. 
 

Hvis nedleggelse av Greåker 
I skolebruksplanen fra 2015 anbefalte fylkesrådmannen at Design/håndverk (DH) ble 
opprettholdt på Kalnes – etter først å ha blitt foreslått flyttet til St. Olav. En flytting av 
tilbudet til St. Olav kan sies å være skolefaglig gunstig da både Kalnes og St. Olav ville blitt 
bedre kombinert ved et slikt grep og fordi fagene det undervises i på DH er typisk knyttet til 
virksomhet og læreplasser som finnes i bysentrum (frisører, blomsterbutikker m.m.). 
Økonomisk sett vil likevel en opprettholdelse på Kalnes være gunstig da DH på Kalnes i dag 
har relativt gode lokaler, og en eventuell omdisponering av disse og etablering av nye DH-
lokaler på St. Olav innebærer merkostnader.  
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Det foretas en ny helhetlig vurdering av fordeling av utdanningsprogram mellom St. Olav og 
Kalnes i forbindelse med fremleggelsen av Skolebruksplanen dersom det blir aktuelt å selge 
Greåker vgs. Plassering av MD og eventuelt EL sammen med TP på Kalnes blir en del av den 
samlede vurderingen. 
 
 

6.9 Restaurant/matfag (RM) 
 

Fakta 
RM rekrutterer til hotell- og restaurantbransjen, helseinstitusjoner, næringsmiddel-
industrien, bakerier, konditorer, slaktere og butikker som selger ferskvare. Kjøkken med 
tilhørende funksjoner er kostbare arealer, samtidig som antall elever som benytter arealet 
ofte er relativt lite. 234 av elevene i Østfold (2,3%) går på RM inneværende skoleår, 52% av 
de som får læreplass er gutter. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 32,1 mill i 2016. 
 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Restaurant og matfag flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II, for øvrig opprettholdes RM 
på de skolene de ligger i dag. 

 RM er ett av utdanningsprogrammene der elevgrunnlaget skal opprettholdes omtrent på 
dagens nivå. 

 Det bestilles en ny sak/vurdering av fylkesdekkende og søkbare tilbud: (…..) 
Spesialisering i restaurant og matfag på Mysen 

 

Fordeling av RM i gjeldende skolebruksplan  
 
Vg1 

     Glemmen/ 
     Frederik II 

        
         Halden 

    
     Kirkeparken 

       
         Mysen 

Restaur. og matfag           4 kl.              1 kl.             2 kl.            3 kl. 

 
Vg2  

     Glemmen/ 
     Frederik II 

        
          Halden 

    
     Kirkeparken 

       
         Mysen 

Kokk og servitør          3 kl.              1 kl.             2 kl.            1 kl. 

Matfag           1 kl.              1 kl. 

 

Mysen og Kirkeparken 
Utdanningsprogrammet er utfordret av dårlig søkning i alle regioner. Enhetskostnadene 
(driftsutgifter pr elev) har vært særlig høye på Mysen. Ut fra fylkestingets prioritering i 
gjeldende Skolebruksplan mener fylkesrådmannen at det likevel bør opprettholdes i Mysen 
og på Kirkeparken. På disse skolene er det nylig gjort store investeringer i nye arealer for 
dette tilbudet som det vil være krevende å omdisponere til andre formål.  
 
I fylkestingets vedtak 26/2-2015 ble det bedt om en ny sak/vurdering av fylkesdekkende og 
søkbare tilbud innenfor spesialisering på restaurant og matfag på Mysen. Så langt har dette 
skjedd innenfor prosjektet MatFagNett i samarbeid med Glemmen, NHO og lokale bedrifter. 
I dette prosjektet er også utdanningsprogrammet TIP en del av satsingen. 
 
Det anses for øvrig ikke aktuelt med endringer i vg2/vg3-tilbudet på Mysen og Kirkeparken. 
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Glemmen 
Tilbudet bør også videreføres i Fredrikstad (Glemmen p.t. – Frederik II i fremtiden) som har 
et stort elevgrunnlag. Utover dette er det på Glemmen aktuelt å konvertere en klasse 
kokk/servitør til en klasse Matfag pga større behov i arbeidsmarkedet og behov for lærlinger 
på dette området. Dette er egentlig en ren dimensjoneringssak siden begge tilbud opprett-
holdes – og krever således ikke vedtak i fylkestinget for å bli gjennomført, men fylkesråd-
mannen velger allikevel å behandle i denne planen. Skolen anslår at en konvertering med-
fører noe økonomisk utlegg knyttet til utstyrsanskaffelser. Fylkesrådmannen anbefaler at 
konverteringen gjennomføres. 

 
Halden 
Utdanningsprogrammet er vurdert nedlagt i Halden av følgende grunner: 

- dårlig søkning (søkning til RM generelt er ytterligere redusert både i Norge og i 
Østfold for skoleåret 2016/17) 

- det vil koste mye å etablere nye lokaler i sentrum 
- nedleggelse av RM i Halden vil kunne øke søkningen noe til Fredrikstad (de mest 

motiverte elevene). Flyttes matfag til Fredrikstad (Frederik II på sikt) får de fire 
klasser – som er økonomisk rasjonelt 

 
Rektor på Halden skriver i sitt innspill følgende om dette: «Dersom dette skjer sammen med 
en nedleggelse av MD, vil det innebære at regionen ribbes for alt av praktisk, estetiske fag. 
Det kom klare signaler både fra politisk hold og også fra organisasjonene i arbeidslivet til 
støtte for å opprettholde RM i Halden. Disse forutsetningene har ikke endret seg og vi er 
derfor overrasket over at det nå legges opp til en «omkamp» vedrørende RM. RM har 
erfaringsmessig mange elever som kan være noe skoletrøtte, lite motiverte for videre 
skolegang som inneholder mye teori. Vi har også mange fremmedspråklige elever. Noen 
kjernestikkord om RM i Halden: 

- RM driver skolens kantiner med våre elever. Dette er en god opplærings arena. 
Det er viktig å formidle hva riktig kosthold er og kunne tilby dette. Vi er en 
Helsefremmende skole, det er sosialt og skaper trivsel for ansatte og våre 
medelever. 

- Alle våre elever som ønsker det har blitt formidlet de siste årene som 
lærlinger/kandidater. Noen velger videre skolegang. 

- Noen av våre elever som har «slitt» på grunnskolen, jobber nå som ordinære 
lærlinger på noen av Norges beste restauranter. 

- RM elever fra Halden gjør det meget godt og har gått til topps i store 
lærlingekonkurranser både i Norge og utlandet. 

- RM elever fra Halden er etterspurt som lærlinger. Vi har et godt «rykte» i 
bransjen for å levere dyktige lærlinger» 

Også en rekke partier og organisasjoner i Halden kommune, Aremark kommune og andre 
organisasjoner har uttrykt motstand mot en eventuell avvikling av MD i Halden. 
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Fylkesrådmannens anbefaling 
Det er flere motforestillinger knyttet til en nedleggelse av RM i Halden: Det er et godt 
fungerende tilbud for svake elever, RM driver skolens kantine, og RM skal opprettholdes på 
fengselet og på Tosterødberget – og da er det en fordel å ha det på vertsskolen. 
Uforholdsmessig lang reisevei for enkelte utenfor Halden sentrum, i Aremark m.v.) til 
nærmeste RM-skole. Hensynene til økonomi og arbeidsmarkedets behov veier allikevel 
tyngst og RM foreslås derfor avviklet i Halden.  
 
 

6.10 Musikk/dans/drama (MD) 
 

Fakta 
MD er et 3-årig studieforberedende utdanningsprogram. Foruten generell studiekompetanse 
skal eleven også oppnå fagspesifikk kompetanse i fellesfaget Musikk, dans og drama samt i 
de valgte programfag (Vg1) og programområder (Vg2/Vg3). 262 av elevene i Østfold (2,6%) 
går på MD inneværende skoleår, i overkant av 60% av disse er jenter. Utdanningsprogramm-
et har et budsjett på kr 34 mill i 2016.  
 
Østfold har hatt en svak nedgang i antall søkere til MD de siste år. Majoriteten (80-90%) av 
de som søker MD i Østfold har ST og ID som 2. og 3. valg når de søker studieplass på Vg1. 
Fullført og bestått er bedre på MD enn på ID og ST, bortsett fra i Halden. Frafallet på MD er 
minimalt. Når det gjelder søkernes bostedsadresser viser en gjennomgang av siste tre års 
inntak følgende: 
 

 Moss Halden Fredrikstad Sarpsborg Indre Østf 

Dans Kirkeparken 28/46 1/46 9/46 5/46 3/46 

Drama Halden 4/46 11/46 14/46 8/46 9/46 

Musikk Greåker 1/87 1/87 45/87 40/87 0/87 

 
Over 50% av elevene som velger Dans bor i Moss. Praktisk talt ingen bor i Halden. Ca 50% av 
elevene som velger Drama bor i Nedre Glomma regionen. Under 10% bor i Halden. De langt 
fleste av søkerne til programområde Drama i Halden får kortere reisevei dersom tilbudet 
flyttes til Sarpsborg eller Fredrikstad. 
 
Når det gjelder programområdet Musikk søker elevene til tilbudet i sin region. For Greåker 
som dekker både Fredrikstad og Sarpsborg fordeler søkerne seg omtrent likt mellom de to 
byene. På programområdet Musikk har søkningen vært god til skolene Askim, Kirkeparken 
og Greåker, mens Halden de siste tre år har hatt gjennomsnittlig 10 søkere.  
 

Økonomi 
Oversikt over nettokostnad pr elev pr år for utdanningsprogrammene MD, ID og ST totalt i 

Østfold og sammenlignet med landet for øvrig (uten Oslo): 
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*gjennomsnitt for yrkesfaglig utdanningsprogram 
 
Tabellen viser at MD er dyrere i Østfold enn for landsgjennomsnittet, men at forskjellen har 
krympet de siste årene. MD er dobbelt så dyrt pr. elev sammenlignet med ST, ca 60 % dyrere 
enn ID og også klart dyrere enn gjennomsnittet for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 
 

Personalsituasjonen 
Antallet ansatte lærere/instruktører som underviser i MD-relaterte programfag pr. skole. 

 Skole Antall lærere Ca årsverk 

Askim           16  6 

Greåker           20 11 

Halden           15  10 

Kirkeparken           20  9 

 

Tidligere vedtak 
Vedtak i Skolebruksplanen 2015: 

 Musikk, dans og drama utredes i sin helhet ved rulleringen av SBP juni 2016. 

 MD er ett av utdanningsprogrammene der antallet elevplasser bør reduseres noe til 
fordel for ønsket vekst på HO og ST.  

 

Fordeling av MD i gjeldende skolebruksplan  
Vg1       Askim       Greåker       Halden   Kirkeparken 

Dans         1 kl. (15) 

Drama         1 kl. (15)    

Musikk        1 kl. (15)       1 kl. (30)       1 kl. (10)      1 kl. (15) 

Vg2        Askim       Greåker       Halden   Kirkeparken 

Dans         1 kl. (15) 

Drama         1 kl. (15)    

Musikk        1 kl. (15)       1 kl. (30)       1 kl. (10)      1 kl. (15) 

Vg3       Askim       Greåker       Halden   Kirkeparken 

Dans                1 kl. (15) 

Drama         1 kl. (15)  

Musikk         1 kl. (15)        1 kl. (30)       1 kl. (12)      1 kl. (15) 

 

Bygningsmessige forhold - Askim 
I Askim er det nylig gjort betydelige investeringer i lokaler for dette tilbudet som det nå 
bygningsfaglig vil være lite gunstig å avvikle / bygge om for nye formål. Lokalene er 
spesialdesignet og vel egnet til formålet. Hele utdannings-programmet er samlet i samme 
fløy, fordelt på 3 etasjer. Rommene har lyddemping og andre tekniske installasjoner.  
 

 Østfold Landssnitt 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

MD 112 058 116 334 114 583 103 173 107 221 110 158 

ID 66 364 70 193 70 972 64 608 68 905 71 235 

ST 55 220 54 844 55 080 57 294 58 337 59 623 

YF* 84 874 89 908 91 794 84 146 87 141 89 573 
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MD har en meget god plassering med direkte tilgang til undervisningsrom, garderober, lager 
og toaletter. Skolen har en Black Box med sitteplass til ca. 90 personer og som ligger i direkte 
tilknytting til skolens kantine. Utdanningsprogrammet disponerer totalt 851m2. Det vil 
innebære relativt store inngrep å gjøre om denne avdelingen til kun inneholde ordinære 
undervisningsrom/-klasserom. 
 
Det er mulig for skolen å holde åpent for bruk utenfor skolens normale åpningstid og det er 
mulig å avholde arrangementer (med forestilling i kantinearealet). Elever bruker avdelingen 
mye utenfor skoletid og har tilgang til ulike øvingsrom og andre spesialrom ved hjelp av 
nøkkelkort. 
 

Bygningsmessige forhold - Halden 
MD har i dag tilhold på avdeling Risum og disponerer i all hovedsak en egen fløy med flere 
etasjer. Her ligger både klasserom, dansesal, Black Box og diverse øvingslokaler samt lager 
og garderober. I tillegg disponerer MD-avdelingen egne øvingslokaler for musikk i flere av de 
gamle lærerboligene og har også til rådighet eget lokale for produksjon og reparasjon av 
kostymer og kulisser i «vognskjulet». Lokalene som MD disponerer er av både relativt ny og 
eldre dato og med variabel funksjonalitet. En del av rommene er bygget om, mens andre 
rom er mer spesialdesignet for formålet.  
 
Skolens Black Box har mellom 90 og 100 sitteplasser og ligger i direkte forlengelse av 
dansesalen noe som gjøre begge rom funksjonelle. Totalt sett disponerer MD et areal på ca. 
1640m2.  Lokalene til MD på Risum blir i liten eller ingen grad benyttet av elever eller andre 
etter ordinær stengetid. 
 

Bygningsmessige forhold - Kirkeparken 
MD disponerer i all hovedsak moderne, lyse klasserom og øvingslokaler med god standard 
og meget god egnethet. Rommene er spesialbygget med lyddemping og andre tekniske 
installasjoner. Utdanningsprogrammet er samlet i en egen ny fløy med unntak av en store 
dansesal som ligger i tilstøtende bygg. I tillegg til stor dansesal har skolen også egen Black 
Box og Kammersal med henholdsvis 75 og 150 sitteplasser. 
 
MD har en meget god plassering med tilgang til kantine, garderober og toaletter. Det er også 
lager, garderober og toaletter i tilknytting til Black Box og Kammersal. Totalt disponerer 
utdanningsprogrammet 1835m2. 
Det er mulig å avholde både større og mindre arrangementer i de lokalene skolen disponerer 
både i og etter normal åpningstid. Elevene benytter i liten grad skolens MD lokaler til øving 
etter skoletid, men ved hjelp av sonelåsing og adgangskontroll er det relativt enkelt å legge 
til rette for slik bruk. 
  

Bygningsmessige forhold - Greåker 
MD har i all hovedsak klasse- og øvelsesrom som er fra eldre byggetrinn (1977, 1994) men er 
plassert i egen fløy, foruten kammersal som ligger i nytt tilbygg med bra plassering i direkte 
tilknytning til skolens kantine. Klasserom og øvingsrom er funksjonelle, men det er behov for 
oppgradering av overflater og bedre lydisolering. I praksis er det kun «lokal lydsmitte» og 
ikke direkte forstyrrende for annen virksomhet.  
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Black Box er tilpasset i tidligere «bomberom» i skolens kjeller og kan romme opptil 90 
personer. Den er funksjonell, men har lav takhøyde og ligger ikke på samme plan som scene 
og øvrige MD rom. Det er potensiale for utvidelser dersom eksisterende gymsaler bygges om 
samt at det finnes tilgjengelig areal i den gamle administrasjonsfløyen som også kan bygges 
om dersom det skulle oppstå behov for en utvidelse av dagens kapasitet. 
Utdanningsprogrammet disponerer i dag til sammen 1100m2.   
 

Det er mulig for skolen å holde åpent for bruk utenfor skolens normale åpningstid med 
arrangementer i f.eks. skolens Black Box eller kammersal. Elevene benytter i liten grad MD- 
avdelingen til øving utenfor skoletid, men med noe tilrettelegging er dette fullt ut mulig. 
 
Av behov for forbedringer kan nevnes at det er gjennomgående behov for generell 
oppgradering, overflater og støyisolering (spesielt i 1977 fløy). 
 

Oppsummering av sakens faktagrunnlag 
 Østfold fylke opplever en svak nedgang i antall søkere til MD de siste år 

 Laveste poengsum ved inntak til MD synker, i motsetning til ST og ID der laveste 
poengsum stiger 

 Fullført og bestått er bedre på MD enn på ID og ST, bortsett fra i Halden 

 Frafallet på MD er minimalt 

 Over 50% av elevene som velger Dans bor i Moss. Praktisk talt ingen bor i Halden 

 Nesten 50% av eleven som velger Drama bor i Nedre Glomma regionen. Under 10% 
bor i Halden 

 Litt over 50% av elevene som søker musikk v/ Greåker bor i Fredrikstad 

 MD er dobbelt så dyrt pr. elev sammenlignet med ST og ca 60 % dyrere enn ID 

 Askim og Kirkeparken disponerer hensiktsmessige lokaler 

 Lokalene ved Greåker trenger generell oppgradering. Lokalene i Halden er av 
varierende kvalitet. I tillegg ligger de uhensiktsmessig plassert på Risum med tanke 
på en framtidig samling av Halden vgs på Porsnes 

 Arbeidsmarkedets framtidige behov peker mot yrkesfag (herunder helsefag) og 
realfag innen ST 

 

Samlokalisering av kulturskole med St. Olav vgs 
 
Bakgrunn og mandat 
Sarpsborg kommune har ambisjoner om en vesentlig vekst i antallet elever på sin kulturskole 
i årene som kommer, og har i den forbindelse startet et arbeid med å definere et arealbehov 
som tar hensyn til denne veksten og samtidig utrede ulike konsepter for hvordan fremtidig 
arealbehovet kan realiseres. 
 
Et av konseptene kan være å bygge en ny kulturskole samlokalisert med «Nye» St. Olav. 
Sarpsborg kommune har derfor kontaktet Østfold fylkeskommune med et ønske om en felles 
utredning for å se på om en slik ev. samlokalisering kan være formålstjenlig for begge parter. 
(Sak 94/15 behandlet i Bystyret 12.11.15) 
 
Etter noen innledende møter mellom Sarpsborg kommune og fylkeskommunen og en 
foreløpig faglig vurdering av mulige synergier og utfordringer knyttet til en slik 
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samlokalisering, ble det i februar 2016 inngått en avtale mellom de to forvaltningsnivåene 
om å gjøre en felles utredning av mulighetene for en slik samlokalisering.  
 
Utredningen har følgende temaer: 
 

 Kulturskolens arealbruk, og kostnader for bygging av lokalene i henhold til oppgitt 

arealbehov og bruksområde. 

 Om kulturskolearealene bør integreres i bygget, eller oppføres som et frittstående 

bygg på tomta. 

 Hvordan kan eierskapet til arealene være. Hvem eier hva, og hvem leier evt. hva 

 Sambrukspotensiale, synergieffekter og utfordringer knyttet til samlokalisering av 

kulturskole og St. Olav vgs. både med og uten utdanningsprogrammet 

Musikk/dans/drama. 

 Erfaringer fra andre lignende prosjekter/anlegg andre steder i landet. 

 
Oppsummering av utredningens anbefalinger 
Rapporten gir ingen entydige avklaringer på de områdene som lå i arbeidsgruppens mandat.  
 
Samlokalisering av kulturskole og MD vil ikke automatisk medføre stor grad av samarbeid om 
fagutvikling på tvers av skolene. Erfaringer som arbeidsgruppen har innhentet fra lignende 
samarbeidsmodeller uttrykker at det ligger potensielle synergier på dette området, men at 
det ligger utfordringer innen bl.a. arbeidstid/undervisningstid som tilsier at det må et felles 
utviklingsarbeid til for å oppnå vesentlige og gode synergier på dette området. 
 
Beregninger viser at en samlokalisering kan gi samfunnsøkonomisk gevinst gjennom god 
utnyttelse av areal. Ved en samlokalisering av MD og kulturskolen vil en kunne spare ca. 600-
650 m² areal i forhold til behovet ved to separate lokasjoner.   
 
Erfaringer fra arbeidet med rapporten gir grunnlag for å si at samlokalisering av kulturskole 
og MD gir bedre muligheter for stillingssamarbeid som kan redusere grad av små uønskede 
deltidsstillinger der dette i dag er gjeldende. Rapporten viser til erfaringer fra ulike modeller 
for slik type samarbeid. 
  
Rapporten påpeker også at flytting av MD fra dagens lokalisering på Greåker vil kunne 
medføre en faglig utfordring på kort sikt gjennom splittelse av et viktig og godt fungerende 
samarbeid mellom MD og øvrige fag på Greåker vgs. opparbeidet og utviklet over lang tid.       

 
Erfaringer innhentet fra andre kommuner/fylker med etablert samarbeid mellom kulturskole 
og videregående skole med musikk, dans og drama, viser at det ligger potensiale for positive 
synergier dersom praktisk tilretteleggelse av tilstrekkelig areal og tydelige avtaler for 
samhandling legges til grunn for samarbeidet. De påpeker også viktigheten av at 
samarbeidet må bygges på at to likeverdige parter har felles forståelse av- og interesse for 
prosjektet.  
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Rapporten viser at lokalisering av kulturskolen til St. Olav uten MD, vil kunne gi gode 
tidsriktige lokaler for videre drift og utvikling av skolen. Men rapporten viser også at det 
ligger få skolefaglige, samfunnsfaglige eller økonomiske gevinster i denne samlokaliseringen 
og at Sarpsborg kommune i dette tilfellet bør vurdere å bygge et eget frittstående bygg for å 
dekke eget arealbehov på en best mulig måte.’ 
 
Rapporten er i sin helhet vedlagt Skolebruksplanen 
 

Reduksjon av antall elevplasser på musikk 
Det er undervisningen innenfor programfag for musikk som er mest kostnadskrevende og 
det er her det er flest elever; 15 elever pr årstrinn i Askim og 55 elever pr årstrinn på de tre 
skolene i «ytre Østfold». Ved å samle MD på en skole i ytre Østfold og redusere antall plasser 
på musikk fra 55 til 30 pr årstrinn vil en anslagsvis kunne spare i størrelsesorden kr 4,5-5 mill 
p.a. forutsatt at elevene isteden tas inn på ST.  
 
Den økonomiske besparelsen må selvsagt veies oppimot de ulempene som kan anføres: 
Færre elever får førstevalg og færre elever vil få kompetanse til å bidra til lokalt kulturliv. Det 
kan også nevnes at andelen elever på MD i Østfold allerede er noe lavere enn 
landsgjennomsnittet og at en reduksjon i antall plasser vil forsterke programmet som et 
tilbud for jenter som allerede utgjør 60% (færre gutter vil få innfridd sitt førsteønske om 
MD). 
 
Rådmannen vil av økonomiske hensyn – uansett strukturløsning forøvrig - foreslå at antall 
elevplasser innen musikk reduseres. 
 
I Østfold ligger MD på fire skoler i dag. Tre andre fylker i landet har også dette tilbudet på 
fire eller fem skoler, mens de øvrige 15 fylkene i landet har MD på kun tre eller færre skoler 
– selv om omtrent alle disse er langt større i geografisk utstrekning og med lengre reisevei 
enn det Østfold har. Det kan opplyses at MD ligger på fire skoler i Akershus, tre skoler i 
Vestfold og tre skoler (i Buskerud. Ifølge opplysninger fra Musikernes Fellesorganisasjon i 
Østfold vil en reduksjon i antall elevplasser på Musikk medføre at Østfold blir det fylket med 
færrest MD-plasser i hele Østlandsregionen og bare undergått at Hordaland og Finmark. 
 

De ulike alternativene 
Prinsipielt sett foreligger det mange alternativer for fremtidens MD-struktur. Det anses 
uaktuelt å opprette tilbudet på flere skoler enn i dag så ytterpunktene vil være å beholde 
dagens tilbudsstruktur, eller å samle MD for hele Østfold på en skole – som en type 
«kraftsenter» for denne utdanningen.    
 
Ut ifra hvor omfattende endringene i strukturen blir kan de ulike alternativene rangeres slik: 
 

 Opprettholde dagens struktur uendret 
 

 Flytte MD fra Greåker til St. Olav - for øvrig ingen endringer 
 

 Opprettholde i Askim og en eller to MD-skoler i «ytre Østfold»  
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 En fylkesdekkende MD-skole for hele Østfold  
 
Nedenfor er det gitt en kortfattet vurdering av de ulike alternativene. 

 
Opprettholde dagens struktur uendret 
Ulempen med dette er at det ikke gir grunnlag for kostnadseffektivisering fordi det blir 
vanskeligere å ta ned antall elevplasser på Musikk, og det medfører en dyr re-etablering i 
Halden sentrum når Risum avvikles. Fordelen vil være at det gir stabilitet på skoler som har 
tilbudet innarbeidet i sin tradisjon og sitt skolemiljø – og at miljøene bidrar til kulturlivet der 
de er lokalisert 
 

Flytte MD fra Greåker til St. Olav - for øvrig ingen endringer 
Generelt vil hele utdanningsprogrammet bli «oppgradert» ved at det får nye tilpassede 
lokaler og kan samlokaliseres med den kommunale kulturskolen. Uten andre endringer øker 
det våre investeringskostnader på kort/ mellomlang sikt, men kanskje ikke på lang sikt da 
arealene på Greåker er ganske enkle og vil trenge utbedringer på noen år sikt. Greåker må i 
tilfelle tilføres andre tilbud da det er en premiss for Skolebruksplanarbeidet at skolens 
elevplasskapasitet skal utnyttes fullt ut.  
 

Opprettholde i Askim og en eller to MD-skoler i «Ytre Østfold» 
 Alternativet for Ytre Østfold kan i prinsippet være alle skolene, men mest naturlig er det å 
legge det til en eller to av skolene skole som har det fra før. Hvis to skoler er Kirkeparken 
naturlig som den ene (da den skolen har de beste bygningsmessige forutsetningene) og 
Greåker eller St. Olav som den andre. Hvis kun en skole blir bildet mer sammensatt når det 
gjelder hvilken skole som er best egnet i ytre Østfold. 
 
Det vises til fylkesrådmannens vurdering nedenfor for mer omfattende vurdering av skole-
alternativene.  

 

En fylkesdekkende MD-skole for hele Østfold 
Vil antakelig bli et kraftsenter for utdanningen med stort og spennende faglig miljø, samtidig 
som det gir godt grunnlag for nedskalering av volum på musikk og generell driftsmessig 
effektivisering (stordriftsfordeler). 
 
Dersom MD samles på kun en skole som skal dekke hele Østfold er Nye St. Olav det mest 
nærliggende valget ut fra tilgjengelighet for flest mulig elever fra de ulike deler av fylket.  
Siden det her uansett skal bygges en helt ny skole er det godt tilrettelagt for å kunne 
etablere en rasjonell stor og ny enhet.  
 
Et fylkesdekkende tilbud kan selvsagt også legges på andre skoler; f.eks på Glemmen som er 
den nest best tilgjengelige skolen i fylket, eller på nye Frederik II, eller på Greåker hvis skolen 
beholdes og det ikke vektlegges så sterkt at tilbudet trenger å være så godt tilgjengelig fra 
Halden, Moss og Indre Østfold. Tilbudet kan prinsipielt sett også ligge på Kirkeparken eller 
Askim hvis en velger å tone ned hensynet til tilgjengelighet for mange ytterligere, men det 
synes ikke realistisk i alternativet kun en skole i fylket. 
 



72 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

Alternativet medfører betydelige investeringsutgifter på ny skole og utgifter til 
ombygging/om-disponering på de skolene der tilbudet avvikles (unntatt i Halden der tilbudet 
fraflyttes/avvikles).  
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Ved vurderingen av dette utdanningsprogrammet er det i stor grad tatt hensyn til 
økonomiske forhold (både investerings- og drifts-/elevkostnader) veid opp imot 
samfunnsfaglige og skolefaglige argumenter.  
 
Når det gjelder arbeidsmarkedets behov underbygger det en viss reduksjon i tilbudet. Den 
noe dalende søkning mot MD kan tyde på at elevene i noen grad allerede har tatt dette inn 
over seg. Det er likevel åpenbart at elever på MD får ferdigheter som er anvendelig i mange 
yrker/fagområder også utenfor kulturlivet. 
 
Halden 
I Halden berører tilbudet få elever, det er liten søkning fra elever i vertskommunen og 
kostnadene ved en flytting fra avdeling Risum til en samlet skole i sentrum (Porsnes) vil være 
betydelige. MD-lokaler re-etablert på Porsnes når Risum avvikles vil koste anslagsvis kr 60-80 
mill. På bakgrunn av at det er få søkere i dag fra Halden som da vil søke seg til andre tilbud i 
Halden anslås det at disse ikke vil utløse nye investeringskostnader. Forutsatt at 
musikkplassene avvikles er det Drama som må re-lokaliseres.  Driftsutgiftene pr elev for MD i 
Halden høye i forhold til de andre skolene og andelen fullført/bestått er som oftest lavere i 
Halden enn på de øvrige MD-skolene – og i Halden er fullført/bestått som regel dårligere på 
MD enn på f.eks ID og ST på samme skole. Dette forslaget er for øvrig nærmere omtalt i 
skolebruksplanen fra 2015 s. 159.  
 
En nedleggelse har også negative konsekvenser: Det vil svekke lokalt kulturliv og etablert 
samarbeid med skolen på ulike områder - inkludert samarbeid mellom MD på skolen og 
aktører som Opera Halden og Blåseensemblet. En del elever (særlig utenfor Halden sentrum, 
i Aremark m.v.) vil få uforholdsmessig lang reisevei til MD uten et tilbud i Halden. Generelt 
vil også bredden i tilbudet i Halden bli mindre dersom MD (og eventuelt RM) avvikles. 
Halden (sammen med Mysen) vil likevel også etter en avvikling av MD og RM være den 
skolen i Østfold med flest utdanningsprogrammer (inntil eventuelt Kirkeparken får overført 
EL og TP fra Malakoff).  
 
Ved en avvikling av utdanningsprogrammet i Halden må Drama-tilbudet flyttes til en annen 
skole – primært i ytre Østfold (der elevgrunnlaget er størst). Fylkesrådmannen opprettholder 
forslaget fra Skolebruksplanens del 2 om å nedlegge tilbudet i Halden, at elevplassene på 
musikk tas ut og at Drama overføres til en annen skole. Hovedbegrunnelsen er at få Halden-
bosatte elever er berørt og de økonomiske gevinstene er store. 
 
Det vises for øvrig til en helhetlig fremstilling av «Halden-pakka» i kapittel 7.4 i denne 
planen. 
 
Askim 
I Askim er det nylig gjort betydelige investeringer i lokaler for dette tilbudet som det nå ville 
vært lite gunstig å avvikle / bygge om for nye formål. Reiseveien fra store deler av ytre 
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Østfold til f.eks skolene i Nedre Glomma er dessuten lang (i mindre grad til St. Olav enn de 
øvrige) og det er vanskelig å se for seg en avvikling av dette tilbudet. Fylkesrådmannen 
anbefaler derfor at tilbudet i Askim opprettholdes.  
 
Dersom Askim beholdes og blir det spørsmål om hvilken av de andre skolene som skal være 
MD-skolen i «Ytre Østfold».  Malakoff, Kalnes og Glemmen anses uaktuelle da disse ikke har 
tradisjoner eller lokaler i utgangspunktet for MD og dessuten ligger i nærheten av andre 
skoler med egnede lokaler og/eller bedre synergier for MD i sitt nærområde.  
 
Kirkeparken 
Fylkesrådmannen finner det vanskelig å anbefale en avvikling av tilbudet her tatt i 
betraktning skolens nye og gode lokaler som det vil være uhensiktsmessig å konvertere til 
andre formål. Tilbudet anbefales derfor opprettholdt – og det kan også tenkes utvidet. 
Rektor på Kirkeparken har bekreftet at de i dagens lokaler har kapasitet til å ta imot en 
klasse a 15 elever på Drama (og på sikt 45 elever). Det er mulig at tilbudet i «Ytre Østfold» i 
sin helhet kan legges til Kirkeparken dersom en går for modellen med en MD-skole i 
henholdsvis indre og ytre Østfold d lokalene her er best og skolen som sådan har et 
potensiale for bedre arealutnyttelse, men tilgjengeligheten fra Halden-regionen kan bli 
ansett for å være for utfordrende for en slik løsning.   

 
Nye Frederik II 
Fredrikstad kommune skriver i sitt innspill at det er naturlig å ha et MD-tilbud i fylkets 
befolkningsmessige tyngdepunkt (Sarpsborg eller Fredrikstad), og anfører, dersom Greåker 
vgs selges), også en del argumenter for å vurdere MD lokalisert til Nye Frederik II dersom 
denne skolen blir lokalisert til FMV-området som etterhvert kan fremstå som en 
«kulturklynge» med bl.a. følgende virksomheter: Kommunens kulturskole, Østfold media og 
filmproduksjon, Akademi for scenekunst (HiØ), Studium Actoris, og eventuelt en fylkesscene 
på sikt. Også uten en fylkesscene kan det bli aktuelt en Arena Fredrikstad på samme område 
også får funksjoner for eventer og større populærkulturelle arrangementer med relevans / 
synergimuligheter til et MD-miljø på skolen. 
 
Østfold kulturutvikling (ØKU) ser gjerne MD lagt til Nye Frederik II hvis skolen kommer på 
FMV-området.  ØKU ser i tilfelle for seg å benytte hverandres lokaler til gjennomføring av 
større arrangementer / prosjekter, sambruk av teknisk stab innenfor lys, lyd, medieteknikk, 
lager, gode muligheter for å synliggjøre og markedsføre kulturarrangement i scene K60 til en 
ung målgruppe. ØKU kan antakelig også benytte skolens kantine i hverdagen og samtidig bli 
bedre kjent med lærere, elever og få mer innsikt i skolefaglige spørsmål.  
 
Fylkesrådmannen ser argumentene som er gjengitt ovenfor, men siden flytting av skolen 
ikke er avklart p.t. finner fylkesrådmannen ikke å kunne anbefale Frederik II. 
 
Greåker  
MD-lokalene er relativt nylig utbedret, men kan selvfølgelig konverteres til andre formål. En 
eventuell flytting av tilbudet genererer på kort sikt betydelige investeringskostnader for å 
erstatte allerede fungerende lokaler på Greåker. Skolen er godt tilgjengelig for hele Nedre 
Glomma, men dårligere tilgjengelig fra øvrige regioner.  
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Tilbudet på Greåker har det fungert godt fra opprettelsen i 1977 til i dag, og har gjennom 
årene opparbeidet seg et godt omdømme innen høyere musikkutdanning og rekruttert godt 
til høyere musikkutdanning.  
 
Greåker har status som knutepunktskole for blinde og svaksynte, og har en samarbeidsavtale 
med Statped sørøst på fagområdet Syn. Skolen gir disse elevene, i tillegg til 
mobilitetstrening, opplæring i tekniske hjelpemidler og punktskrift, samt punktskriftsnoter 
for MD-elever. Skolen tar også imot elever med gjesteelevsgaranti fra andre fylker, og for 
disse elevene har skolen et eget hus med 4 møblerte hybler for leie. Knutepunktskolen er 
meget vellykket, har godt renomme og har opparbeidet over mange år et tilbud som vekker 
oppmerksomhet over hele landet. Skolen har uttrykt bekymring for kontinuiteten i 
samarbeidet med Statped og for dette unike tilbudet til blinde og svaksynte elever dersom 
noen av skolens utdanningsprogrammer flytter eller skolen legges ned. 
 
St. Olav 
Lokalisering i Sarpsborg sentrum vil gi økt tilgjengelighet for mange elever, og at det dermed 
kan bli økt tilgang av elever til lokalene på kveldstid. Dette er en ønsket utvikling for MD, og 
det vil styrke utvikling for elever på MD samtidig som det vil kunne generere mer aktivitet og 
bidra til et høyere aktivitetsnivå i miljøet og i sentrum. 
 
Det vises her også til den felles utredningen Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune 
har fått utarbeidet når det gjelder en eventuell lokalisering av kommunens kulturskole på St. 
Olav. Rapporten viser at det er få gevinster knyttet til en samlokalisering (i hvertfall for 
fylkeskommunen) dersom skolen ikke har MD. Uten MD vil en kulturskole her bare binde 
opp tilgjengelige arealer og begrense mulige bygningsmessige løsninger – og også innebære 
mer kompliserte driftsforhold. Derimot vil en eventuell etablering av MD ved skolen sammen 
med kulturskolen være økonomisk gunstig og også gi grunnlag for faglige synergier. For 
Østfold fylkeskommune vil en samlokalisering kunne medføre en betydelig besparelse på 
investeringssiden dersom MD vedtas flyttet fra Greåker. Til fradrag kommer utgifter til 
ombygging/tilpassing av dagens MD-lokaler på Greåker til andre formål.  Fylkeskommunens 
andel av investeringsutgiftene knyttet til MD samlokalisert med kulturskolen på Nye St. Olav 
er anslått til ca kr 70-80 mill (med forbehold om antall elevplasser m.v.). 
 
 

Fylkesrådmannens anbefaling vedr MD 
 
1. Askim og Kirkeparken: Tilbudet videreføres som i dag 
2. Halden: Tilbudet avvikles 
3. Greåker: Antall elevplasser på musikk reduseres fra 30 til 15, Drama fra Halden 

overføres. 
 
Dersom fylkestinget vil opprettholde MD i Halden foreslår fylkesrådmannen at også Drama 
blir værende på skolen slik at det blir en full klasse på MD-totalt.  
 
Dersom fylkestinget vil flytte MD fra Greåker til St. Olav og nedlegger tilbudet i Halden, 
foreslår fylkesrådmannen at kulturskolen i Sarpsborg tilbys en samlokalisering og at MD 
består av 15 plasser musikk og 15 plasser drama. 
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6.11 Idrettsfag (ID) 
 

Fakta 
ID gir studiekompetanse og arbeidssteder etter høyere utdanning kan være på skoler, 
treningssentre, behandlingsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, militær- og politivesen. 
8,2% / 826 elever i Østfold (8,2%) går på ID inneværende skoleår, ca 55% av disse er gutter.  
Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 55 mill i 2016. 
 
ID tilbys i dag på Askim, Halden, Kirkeparken, Frederik II, Kalnes og St. Olav vgs. I 
skolebruksplanen fra 2015 ble det vedtatt å samle ID i Sarpsborg på Kalnes (men topp-idrett 
ble vedtatt beholdt på St. Olav som et tilbud knyttet til Studiespesialisering). 
 
Innenfor ID drøftes kun dimensjonering (antall paralleller). Bakgrunnen for det er at 
driftskostnadene pr elev på ID er ca 15% høyere enn på ST (som er hovedalternativet for ST-
søkerne) og at færre paralleller i Sarpsborg og Fredrikstad vil redusere kostnadene ved 
oppføring av nye idrettshaller. 
 

Nedre Glomma 
I Sarpsborg er det i dag to paralleller Idrett og en parallell Topp-idrett på St. Olav, og en 
parallell ved Kalnes. Ut fra føringene i gjeldende skolebruksplan, kostnader og arbeidslivets 
behov mener fylkesrådmannen at det er naturlig at antall paralleller i Sarpsborg reduseres 
fra 3 til 2 når utdanningsprogrammet samles på Kalnes. Teoretisk besparelse på 
anleggskostnad ny idrettshall hvis en reduserer med en parallell Idrett ligger på i 
størrelsesorden kr 30-40 mill. 
  
I Fredrikstad er det to paralleller Idrett ved Frederik II. Fylkesrådmannen mener det kan 
være aktuelt å endre fra 2 til 1 parallell for å redusere driftsutgifter og investeringsutgifter 
på den nye skolen noe. Teoretisk besparelse på anleggskostnad ny idrettshall hvis en 
reduserer med en parallell Idrett ligger på i størrelsesorden kr 30-40 mill. 
 
Det er mulig å flytte Toppidrett fra St. Olav til Frederik II for å få bedre synergier med et 
samlokalisert Arena Fredrikstad dersom dette blir realisert. Fylkesrådmannen mener 
imidlertid dette er et vanskelig grep i lys av den Sarpsborg-pakka som allerede er vedtatt og 
fordi dette tilbudet i dag fungerer godt i Sarpsborg. Det er også mulig å ha et tilbud om 
Toppidrett ved flere enn en skole, men det vil fordyre tilbudsstrukturen relativt betydelig og 
tilrådes derfor ikke. 
 
Rektor på Frederik II skriver i sitt innspill følgende til saken (utdrag):  
«Østfold er et idrettsfylke, og idrettslagene har sammen med skolene en svært viktig rolle i 
sosialiseringen, skoleringen og utviklingen av barn og unge i distriktet. Søkingen til idrettsfag 
generelt, og på Frederik II spesielt, gjenspeiler den enorme interessen ungdommene i og 
rundt Fredrikstad har for idrett og idrettsrelatert utdanning. For kommende skoleår er det 
99 søkere til 56 plasser på Idrettsfag ved Frederik II. På Frederik er prosentandelen elever 
som gjennomfører og består svært høy, og i forrige skoleår var det ingen elever som sluttet.»  

 

«Frederik II har er en skole med engasjerte og faglig svært kompetente lærere, som i mange 
år bevisst har søkt ut av klasserommet og lagt til rette for lokalt engasjement. Gjennom 
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samarbeidsprosjektene Aktivitet på SFO og FYSAK har skolen hatt ansvar for fysisk aktivitet i 
grunnskolen, på 20 skoler i Fredrikstad, som en del av programfaget treningsledelse. Dette 
er samarbeidsprosjekt med Norges idrettsforbund og Østfold idrettskrets. Elevene inntar 
rollen som leder for grupper av barn, og aktiviserer disse 1 time i uken, 15-18 uker i året. 
Mange av våre elever påtar seg også trener- og lederoppgaver utover disse obligatoriske 
prosjektene.» 

 
«Folkehelseperspektivet: Sett i et helseperspektiv er det svært uheldig redusere til 1 parallell 
på idrettsfag i nedre Glommaregionen, og på Frederik II. Programområdet idrett gir 
kunnskap og ferdigheter i tråd med Folkehelsemeldingen, og idrettselever vil utgjøre en 
forskjell og vil framtidig kunne bidra sterk i arbeidet med ”Østfoldhelsa”.» 

 

«Økonomi:. I stedet for å kutte i tilbudet på idrett vil det være samfunnsnyttig å jobbe fram 
idrettsanlegg og skolebygg i samarbeid med kommunen som vil romme 2 paralleller med 
idrettselever ved Frederik II. Da vil behovet bli mindre for forflytting mellom anlegg, samt at 
transportutgiftene blir mindre. Videre vil den offentlige skolen beholde elever med interesse 
for et idrettsfaglig skoletilbud, som ellers godt mulig vil velge seg til private skoletilbud i 
Fredrikstad som tilbyr flere av ”våre fag”.» 

 

Fylkesrådmannens anbefalinger 
Det anses ikke aktuelt å endre volumet på ID i Halden eller i Askim som begge kun har en 
parallell.  I Sarpsborg forslår fylkesrådmannen å redusere fra tre til to paralleller når ID 
samles på en skole.  
 
Når det gjelder Moss (Kirkeparken) og Frederik II er det på begge disse skolene 2 paralleller. 
Utgiftene pr elev på ID er dyrere enn på ST og anleggskostnadene for Idrettshall på Nye 
Frederik II blir betydelig høyere når en skal ha plass til to paralleller. Ut fra arbeidsmarkedets 
behov og ønske om å rekruttere best mulig til høyere utdanning foreslår fylkesrådmannen å 
redusere antall paralleller ID på både Kirkeparken og Frederik II fra to til en. 
 
Det legges opp til at neddimensjoneringen på ID gjøres på Kirkeparken fra 2017/18, i 
Sarpsborg når samlingen av ID finner sted, og på Frederik II i forbindelse med etablering av 
ny skole og hall. 
 
Samlet sett kan anleggskostnadene for ny idrettshall på Kalnes og Frederik II reduseres med 
kr 60-80 mill ved å redusere antall elevplasser disse to stedene. 

 
6.12 Kunst/design/arkitektur (KD) 
 
Dette er nytt studieforberedende utdanningsprogram fra høsten 2016 og vil gradvis erstatte 
Studiespesialisering med formgivingsfag. Elever som begynte på studiespesialisering med 
formgivingsfag høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning. KD gir studiekompetanse 
og etter høyere utdanning kan aktuelle jobber være arkitekt, designer, kunstnerisk 
virksomhet eller kulturfeltet. Utdanningsprogrammet (ST med formgivning) tilbys i dag på 
Glemmen og Kirkeparken.  
 
Det anses ikke aktuelt å vurdere programfagtilbudet på dette utdanningsprogrammet. 
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6.13 Medier/kommunikasjon (MK) 
 

Fakta 
242 av elevene i Østfold (2,4%) går på MK inneværende skoleår, som tilbys på Glemmen (180 
plasser) og Mysen vgs (90 plasser). MK er et populært utdanningsprogram som rekrutterer 
elever med høye inntakspoeng. Nesten alle elever som har gått MD til nå har gått videre til 
vg3 Påbygg for å oppnå studiekompetanse. Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 
18,8 mill i 2016. 
 
Kunnskapsdepartementet besluttet i 2015 at utdanningsprogram for Medier og 
kommunikasjon skal gjøres om fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til å bli et 
studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016/17. Programfagene vil i 
hovedsak legge vekt på at elevene skal lære ulike fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde 
samt bruke form, farge, lys og lyd som virkemiddel. De skal lære å utforme ulike typer 
budskap, mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk samt videreutvikle sin digitale 
kompetanse. I ny struktur skal medieproduksjon være søkbart allerede fra vg1 etterfulgt av 
vg2 medieproduksjon og vg3 mediedesign, eller lærefagene fotograf/mediegrafiker.  
 
Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon blir lagt til 
utdanningsprogrammet Design og håndverk.  
 
Fylkestinget vedtok 18/2-16 (PS 15/2016) følgende når det gjelder fylkeskommunens 
tilpasning til denne reformen: 
 
1. Medier og kommunikasjon etableres som et studieforberedende løp ved Glemmen 

videregående skole og Mysen videregående skole.  Elevtallet søkes redusert med 30. 

2. Glemmen videregående skole gis tillatelse til å veksle inn 1 klasse fra design og 

håndverk til vg1 medieproduksjon under forutsetning av at avtaler om 

lærlingeplasser foreligger. Skolegangen gjennomføres da som et vekslingsløp. 

3. Mysen videregående skole gis samme mulighet som Glemmen med de samme 

forutsetninger, men med ordinær modell. 

4. Hvilket tilbud som veksles inn fra design og håndverk ved Mysen vgs. må godkjennes 

av inntak. 

5. En forutsetning for opprettelsen av medieproduksjon høsten 2016 som yrkesløp er at 

fagplan foreligger. 

 
Fylkesrådmannen foreslår ingen endringer i MD-strukturen nå. 
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6.14 Studiespesialisering (ST) – nye søkbare tilbud 
 

Fakta 
ST tilbys på alle skolene i fylket unntatt Borg, Glemmen og Kalnes. ST gir studiekompetanse 
til å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter med sikte på en lang rekke jobber 
innenfor privat og offentlig sektorer. Noen studier har spesielle opptakskrav for å kunne 
studere (f.eks knyttet til realfag rettet mot ingeniører eller medisin). 4163 elever i Østfold 
(41,3%) går på ST inneværende skoleår, i underkant av 60% av disse er jenter. 
Utdanningsprogrammet har et budsjett på kr 280,5 mill i 2016. 
 
Det er i gjeldende skolebruksplan lagt til grunn en forventet og ønsket vekst i ST, særlig 
knyttet til realfagsundervisning. I tillegg ble det forutsatt at den på sikt forventede veksten 
på ST i Nedre Glomma i det vesentligste skal kanaliseres til de to Fredrikstad-skolene (etter 
at Nye Frederik II og ny ST-avdeling på Glemmen står ferdig). 
 

Fylkestingets bestilling 
Fylkestinget fastsatte i sitt vedtak i februar 2015 at fylkesrådmannen skulle legge fram en 
sak/vurdering av nye fylkesdekkende og søkbare tilbud: «IT i Halden og på ny skole i 
Fredrikstad», samt «Internasjonalisering på Greåker og Malakoff». 
 

Generelt om fylkesdekkende / søkbare tilbud 
De siste årene har Østfold fylkeskommune etablert flere fylkesdekkende tilbud for elever 
med motivasjon og faglige forutsetninger for mer spesialiserende videregående 
opplæringstilbud. Disse tilbudene har hele Østfold fylke som inntaksområde. Inntaket skjer 
etter samme regler som det ordinære, men det legges større vekt på informasjon, rådgivning 
og direkte kontakt med aktuelle søkere forut for inntak. Dette henger bl.a. sammen med at 
disse tilbudene er faglig krevende og til dels ulikt organisert sammenlignet med øvrig, 
videregående opplæring.  
 
Fylkesdekkende linjer blir p.t. gitt i form av IB (International Baccalaureate) på Frederik II vgs, 
«Science-linja» på Greåker vgs og 4 ulike tilbud om YSK (yrkes- og studiekompetanse) på 
Borg vgs, Greåker vgs, Glemmen vgs og Frederik II vgs. Struktur og utvikling på dette 
området er bl.a. beskrevet i saken – PS 03/2015; «Vurdering av YSK (yrkes- og 
studiekompetanse) tilbudet i fremtiden» - som ble behandlet av fylkestinget i desember 
2015.  
 
Begrunnelsene for å etablere fylkesdekkende, mer spesialiserte videregående tilbud er flere. 
Generelt kan slike tilbud bidra til å tilføre arbeidslivet høyt utdannet og spisset kompetanse 
på viktige samfunns/næringsområder i fremtiden. Ikke minst er dette viktig i Østfold. 
Tilbudene kan understøtte prioriterte innsatsområder for kompetanseutvikling. F.eks er 
flertallet av nåværende fylkesdekkende tilbud bl.a. begrunnet i satsingen på realfag.  
 
Erfaring viser at slike tilbud ofte genererer et utvidet og stimulerende samspill mellom 
videregående opplæring og aktuelle, eksterne samarbeidsparter. Dette kan bidra til 
pedagogisk kvalitetsutvikling og en sterkere integrering av de videregående skolene i 
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nærings- og samfunnsliv – lokalt og regionalt. En slik utvikling kan også fremme tettere 
koblinger med Universitets/høyskole-sektoren.  
 
De fylkesdekkende tilbudene er faglig krevende og gir mulighet for særlige tilpasninger av 
opplæringen for elever/lærlinger med høy motivasjon og faglige ambisjoner. Slike, egne, 
organiserte tilbud kan dermed også gi økte muligheter for innovasjon og entreprenørskap. 
Til sist kan det anføres at slike tilbud kan innebære en motvekt til den konkurransen fra 
private videregående skoler som kan øke i tiden som kommer. 
 
Pr. i dag representerer disse tilbudene en kapasitet på rundt 400 elevplasser. I sak PS 
03/2015; «Vurdering av YSK (yrkes- og studiekompetanse) tilbudet i fremtiden», peker 
fylkesrådmannen på at dette er et relativt høyt volum som skaper konkurranse om elever 
med særlig sterke forutsetninger i form av inntakspoeng, karakterer og ambisjoner. 
 
Både forskning og erfaring viser at en heterogen elevsammensetting kan bidra til økt 
kvalitet. Dette gjelder generelt og særlig dersom en aktivt utnytter forskjellene i elevgruppen 
i læringsarbeidet.  Kvalitetsaspektene omkring en mangfoldig elevsammensetting gjelder 
både på skolenivå og i det enkelte klasserom og verksted. Egne, fast organiserte tilbud står i 
motsetning til dette og bør til vanlig unngås. Dette gjelder også fast organiserte tilbud for 
faglig sterke elever. 
 
Skolebruksplanen del 1 som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2014 tydeliggjorde prinsippene 
for skoleeiers utvikling av den videregående tilbudsstrukturen i Østfold fylkeskommune. En 
hovedstrategi var å videreutvikle de videregående skolene som robuste enheter med stort 
potensial for egenutvikling. Strategien skal realiseres bl.a. ved å legge til rette for et 
tilstrekkelig elevtall, mangfold og faglig bredde, men også gi mulighet for egne 
spesialiseringer på skolene i form av tema-utvikling/skoleprofiler. 

Erfaringene fra Greåker vgs sin Science-linje, som er sammenlignbart med denne type tilbud, 
er at søkerne i hovedsak kommer fra regionen tilbudet ligger i, men et fylkesdekkende tilbud 
kan potensielt gi store utgifter til skyss. Dette vil i mindre grad være tilfelle ved et 
regionsopptak – litt avhengig av hvordan regionen defineres.  

 «IT i Halden og på ny skole i Fredrikstad» 
Faktaopplysninger 
I likhet med resten av landet, er IKT er viktig del av næringsstruktur og offentlig virksomhet i 
Østfold. I rapporten «Et kunnskapsbasert Østfold» publisert i januar 2013, beskrives bla. 
status og utviklingstrekk innen næringsstrukturen. I likhet med resten av landet har Østfold i 
perioden 2004 – 2011 hatt en betydelig vekst i IKT-næringer (120 % målt i verdiskapning). 
Samtidig viser rapporten at IKT-relatert næringsvirksomhet er noe underrepresentert 
sammenlignet med nasjonale tall.  
 
Generelt er Østfold næringsmessig sterkt integrert i hovedstadsregionen – noe som også har 
konsekvenser for IKT-næringsandelen i fylket. I rapporten nevnes også ulike IT-relevante 
miljøer og næringsvirksomheter i Østfold – som f.eks HiØ, IFE (Institutt for Energiteknikk), 
NCE Smart Energy Markets og Østfoldforskning. I rapporten anbefales ulike 
fremtidsstrategier for regional næringsutvikling i Østfold. Flere disse anbefalte strategiene er 
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avhengig av IT-kompetanse for å lykkes – f.eks innenfor området «Helse og IKT» og 
«Fornybar energi og miljø». 
 
«Topp-IT»-linjen ved Halden vgs kom i stand etter et samarbeid mellom Halden IT-forum 
(som er en interesseorganisasjon for IT-bedrifter i Halden-miljøet), Høyskolen i Østfold og 
Halden videregående skole. Initiativet er også støttet av «Kompetanseoffensiven» og 
fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune. 
 
Halden videregående skole gjennomførte skoleåret 2014/2015 et pilotprosjekt der 
hovedhensikten var å gi et opplæringstilbud som var særlig innrettet/organisert på IT-
spesialisering innenfor Studiespesialisering (Topp-IT). Tilbudet ble gitt f.o.m Vg 2 og 
innsøking begrenset til elever ved Halden vgs. Organiseringen av tilbudet forutsatte en 
tilførsel av 10 – 12 årstimer som representerer en merutgift på ca kr 350 000,-. Denne 
merutgiften ble finansiert innenfor rammeområdet «Opplæringstjenester» der skolen tok 
den største delen innenfor eget budsjett. Tilbudet ble avgrenset til søkere fra Vg 1 elever på 
Halden vgs og ble dermed ikke gitt fylkesdekkende funksjon. 
 
Ut fra et ønske om å videreføre tilbudet i form av en ny klasse på Vg 2 skoleåret 15/16, ble 
det i løpet av våren 2015 gjennomført ulike informasjons- og rekrutteringstiltak. Imidlertid 
viste de endelige søkertallene at det ikke var grunnlag for å opprette en ny Vg 2 klasse i 
skoleåret 2015/2016. Med dette som utgangspunkt, har Halden vgs ivaretatt ønsket om mer 
spesialiserte, IT-relaterte undervisningstilbud gjennom ulike «programfagpakker» som 
organiseres innenfor skolens ordinære fag/timefordelinger og ressursrammer. 
 
Fylkesrådmannens vurdering og anbefaling 
Fylkesrådmannen mener erfaringene fra Halden tilsier at denne type tilbud ikke innføres 
som søkbare i region eller fylket på noen skoler.  
 

«Internasjonalisering på Greåker og Malakoff» 
Faktaopplysninger 
Fylkesrådmannen har innhentet opplysninger om det tilbudet som gis på Greåker vgs 
(Europalinje), Malakoff (Malakoff International Programme), samt et lignende tilbud ved 
Askim vgs. Alle tre tilbudene fører fram til ordinære vitnemål fra vgs. I tillegg får elevene 
undervisning preget av en europeisk/internasjonal vinkling i stoffvalget, undervisning på 
engelsk i noen fag, samt faglige ekskursjoner som underbygger det internasjonale tilsnittet i 
undervisningen. 
 
Det vedtatte satsningsområdet innenfor ST er så langt knyttet til realfag, og ikke spesifikt til 
internasjonalisering i Skolebruksplan-sammenhengen. Internasjonalisering er imidlertid et 
satsningsområde for fylkeskommunen i ulike sammenhenger. Spørsmålet blir da mer om en 
slik satsning skal komme til uttrykk i form av å gjøre tilbudene søkbare fra fylket eller fra 
regionen skolen ligger i – eller om det er tilstrekkelig at tilbudet tilrettelegges for de elevene 
skolen selv uansett mottar på Studiespesialisering. 

Rektor på Askim videregående skole presisere at de har et sterkt ønske om å gjøre tilbudet 
om å gå våre internasjonale klasser på VG1 Studiespesialiserende søkbart. Skolen har hatt 
tilbudet siden slutten av 1990-tallet og det har blitt en «merkevare» for skolen. Prosjektene i 
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disse klassene har hele tiden, med unntak av de to siste årene, vært delfinansiert gjennom 
midler fra SIU (Comenius-midler). Skolen mottok i 2010 Comenius-prisen for arbeidet med 
internasjonalisering. Skolen argumenterer slik for å få tilbudet søkbart: 
 

- Elevene i vår region vil få de samme reelle mulighetene som elever i andre regioner  
- Det vil lette planleggingsarbeidet vårt ved at rådgivere slipper å reise rundt til 

ungdomsskolene  
-  Vi vet at flesteparten av elevene som søker tilbudet er fra vårt primærområde. 

Erfaringsmessig blir vi hvert år kontaktet av noen få elever fra Trøgstad og Eidsberg 
som ønsker dette tilbudet. Dersom de gis denne muligheten vil det, som det står i 
saksfremlegget, medføre noe økte transportkostnader for disse få elevene. 
Trøgstadelevene må imidlertid transporteres til Mysen uansett.  

 
Rektor på Mysen vgs støtter at det kan etableres et slikt søkbart tilbud på Askim 
 
Rektor på Greåker ønsker også en profilering og satsning innenfor ST knyttet ti 
internasjonalisering med søkbart tilbud fra regionen skolen ligger i. Skolen mener en slik 
modell vil øke statusen til språkfagene og viser ti de gode erfaringene med «Science-linja». 
 
Når det gjelder tilbudet på Malakoff om International Programme er det flere forhold som 
kan tas i betraktning. Skolene i Moss har delvis som følge av ulik fordeling av 
utdanningsprogram og delvis som følge av ulikt opptaksområde for ST, en viss skjevhet i 
elevfordelingene hva gjelder inntakspoeng fra grunnskolen. Et attraktivt søkbart tilbud 
innenfor ST kan bidra til å utligne dette noe samt skape en noe mer lik profil på skolene. I 
tillegg vil ikke dette medføre økte skysskostnader da skolene ligger tett på hverandre rent 
geografisk (ca 1 km avstand). Rektor på Malakoff uttrykker i sitt innspill et sterkt ønske om å 
få gjort sitt tilbud søkbart i Mosseregionen. 
 
Fylkesrådmannens vurdering og anbefaling 
Det ikke kan sies å være et utstrakt behov i arbeidsmarkedet for denne typen spesialisering 
rett fra videregående skole. Selv om skolene ikke tilføres midler sentralt fra til gjennomføring 
av denne type tilbud legges det til grunn at skolene bruker interne økonomiske ressurser og 
tidsressurser i slikt arbeid. Elevgruppen som nås er uansett sterke og vil klare seg godt – 
fullføre og bestå. Fylkesrådmannen mener det er større behov for at skolene bruker 
ressurser og oppmerksomhet mot de svakere elevene og for flere til å fullføre og bestå av 
disse.  

I Moss vil et regionopptak ikke ha betydning for skyssutgiftene da skolene uansett ligger tett 
på hverandre, mens det i Indre Østfold og Nedre Glomma/Halden vil kunne medføre en 
økning av betydning. 

Det er ikke noe i veien for at skolene selv utvikler denne type tilbud for egne elever innenfor 
Kunnskapsløftets rammer. Fylkesrådmannen anbefaler etter en samlet vurdering på 
prinsipielt grunnlag at det ikke skal åpnes for å etablere nye søkbare tilbud innenfor ST på 
skolene i Østfold.  
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International Baccalaurate (IB) på Frederik II 
Når det gjelder IB-linjen på Frederik II nevner fylkesrådmannen her for ordens skyld at denne 
ble vurdert i gjeldende Skolebruksplan og vedtatt vurdert på nytt først etter skoleåret 
2017/18. Bakgrunnen for vurderingen var at dette tilbudet representerer merkostnader på 
nærmere kr 3 mill p.a. sammenlignet med om elevene skulle gått på Studiespesialisering, 
samt manglende rekruttering / oppfylling av klassene.  
 
Fylkesrådmannen fant imidlertid grunn til å vektlegge at både LO og NHO så på IB-tilbudet 
som et viktig supplement til det ordinære tilbudet innenfor videregående skole, skolen har 
selv analysert og sett sine utfordringer og tatt grep for å møte disse, og det kan forventes at 
Children's International School (CIS) vil kunne rekruttere bedre til IB-utdanningen i årene 
som kommer. 
 

Andre lignende tilbud/ønsker 
Lignende profiltilbud som er etablert eller ønsket etablert er f.eks «Miljølinje» ved Kalnes, 
«Miljøforsk» og «Diplomatene» ved Frederik II og «Internasjonal linje» ved Askim vgs. 
I lys av det som fremgår av drøftingen ovenfor mener fylkesrådmannen at denne type tilbud 
foreløpig må håndteres av den enkelte skole innenfor Kunnskapsløftes rammer, uten at de 
gjøres søkbare for andre enn skolens egne elever og uten særskilte økonomiske bidrag fra 
fylkeskommunen. 
 
 

6.15 Valgfag i praktisk-estetiske fag 
 

Bakgrunn og faktaopplysninger 
I fylkestingets vedtak 26/2015 het det at «Mulige valgfagsmodeller i praktisk-estetiske fag 
bes vurdert.». Praktisk-estetiske fag finnes i dag primært innenfor utdanningsprogrammene 
Design/håndverk, Kunst, design, arkitektur (nåværende St med formgivning) og Musikk, 
dans, drama. 
 
Det finnes i dag ingen valgfagsordning som sådan på videregående utdanning i motsetning til 
hva som er tilfelle i grunnskolen. Imidlertid har elever i Vg2 og Vg3 på studieforberedende 
utdanningsprogram mulighet til å velge inntil 10 timer pr. uke i fra et annet programområde 
enn eleven har valgt, dog med den begrensningen at det kun kan velges fra programområder 
som tilhører de studieforberedende utdanningsprogrammene som skolen allerede tilbyr. 
 
Elever på yrkesfaglig studieretning har ikke disse mulighetene. 
 
Tilbud om valg av fag innenfor utdanningsprogram skolen ikke har er upraktisk i fht 
kompetanse, rom og utstyr og dessuten dyrt. Fylkesrådmannen vil ikke anbefale at 
fylkeskommunen sentralt eller den enkelte skole lokalt prioriterer ressurser til dette formål 
så lenge det er større utfordringer på andre områder; f.eks generelt knyttet til innsats for å 
få flere til å fullføre og bestå. 
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7. Utbyggingsplaner for fremtidens skole- og tilbudsstruktur 
 

7.1 Faser i planarbeidet 
Vedtaket i skolebruksplanen, sak 6/2015, ga en tydelig hovedretning i det videre arbeidet. I 
Sarpsborg skal det reduseres fra fire til tre skoler. I Fredrikstad skal de to skolene gjøres mer 
kombinerte og Frederik II skal re-lokaliseres. I Halden skal to avdelinger samlokaliseres. I 
Indre Østfold skal det slå sammen noen yrkesfag og avsluttes leieforhold. I Moss skal de to 
skolene gjøres mer kombinerte på lang sikt. Samtidig sa vedtaket at man skulle ta stilling til 
musikk, dans og drama og programfagtilbudene på vg2 og vg3 ved neste rullering av 
skolebruksplanen.  
 
Vedtaket har gjort at man ikke har kunnet startet programmering av noen nye skolebygg 
fordi man ikke har kunnet vite nok om innholdet i de skolene som skal bygges. Men 
fylkesrådmannen har i påvente av avklaringer av strukturendringer jobbet med 
mulighetsstudier og sett på ulike konsepter for utvikling av bygningsmassen på enkelte 
skoler. Status i mulighetsstudiene og andre planer for de enkelte skoler følger nedenfor i 
kortform og som vedlegg til denne planen. 
 

Figuren under viser skjematisk hvor langt man har kommet i utredningsarbeidet i tidligfasen 
ved de forskjellige skolene. 
 

 
 
På neste figur er det fremstilt hvor langt man kan ha kommet i 2017 forutsatt at alle 
nødvendige beslutninger om tilbudsstruktur, elevtall i klassene og andre forhold blir fastsatt 
nå i denne Skolebruksplan-rulleringen. 
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7.2 Status, potensialer og forutsetninger 
Klasseromkapasiteten på skolene er i dag godt utnyttet i fht til de elevplassene som ligger 
dimensjonert; dvs at det er langt færre ledige plasser i skolene enn det som var situasjonen 
for noen år tilbake. På den annen side er mange av skolene lite arealeffektive; de har et 
betydelig større areal enn det normtallene (FEF-modellen) skulle tilsi - dvs at samlet antall 
m2 er for stort i forhold til antall elever som undervises på skolen.  Grunnen til det er bl.a. at 
mange arealer i dag brukes til andre formål enn de opprinnelig var tiltenkt pga endringer 
over tid i elevmassen og de undervisningstilbud som gis ved skolen. 
 
Tabellen under illustrerer det reelle overskuddsarealet for hver skole som ble identifisert i 
forrige runde av Skolebruksplanarbeidet.  
 

Skole Eide 
nettoarealer  

Arealbehov  
FEF 2013/14   

Diff. eid nto 
areal og 
behov FEF  

Differa
nse 

Kommentar vedr. 
overskuddsareal 

  
ABCDE1           
(m2 NTA) 

ABCDE1            
(m2 NTA) 

                         
(m2 NTA) 

                
(%) 

 

Glemmen                  
(inkl. avd. Lisleby) 

22 985 15 108 7 877 34,3 % 

Eksisterende bygg er 
lite arealeffektive, 
spesielt i B,C,D,E og 
G. Mange bygg.  

Frederik II      
(Frydenberg og 
Christianslund) 

10 871 12 517 -1 646 -15,1 % 
Dekker manglende 

behov med å leie 
idrettshall 

Borg 15 285 11 007 4 279 28,0 % Store TP og BA-realer 

Kalnes – uten 
driftsareal (NA) 

10 807 6 580 4 334 40,1 % 

Mange bygg som er 
uhensiktsmessig for 
skolens drift og som 

bør saneres. 
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Eksisterende bygg er 
lite arealeffektiv. 

Greåker 14 418 10 979 3 439 23,9 % 
Store byggfagsarealer. 

Eksisterende bygg er 
lite arealeffektive. 

St.Olav 5 904 10 066 -4 162 -70,5 % 

Dekker manglende 
behov med å leie 

idrettshall og 
midlertidig areal på 

Greåker. 

Malakoff 16 149 12 340 3 809 23,6 % 
Eksisterende bygg er 

lite arealeffektive, 
spesielt fløy C og G. 

Kirkeparken 16 848 11 949 4 899 29,1 % 
Parkeringskjeller, lite 
arealeffektivt bygg C 

og store STF arealer. 

Askim 16 903 13 508 3 395 20,1 % 

Eksisterende bygg er 
lite arealeffektive, 

mange bygg. Store 
kjellerarealer som ikke 

kan brukes for 
undervisning. 

Mysen 11 418 12 446 -1 029 -9,0 % 

Dekker manglende 
behov med å leie 
idrettshall og BA-

arealer 

Halden               
(Porsnes og Risum) 

17 275 15 091 2 184 12,6 % 

Eksisterende bygg er 
lite arealeffektive. 

Mange bygg, spesielt 
på Risum. 

Alle skoler 160 864 88 876 72 095 44,8 % 
 

 
Det finnes et stort innsparingspotensial når det gjelder arealeffektivisering. Alle m2 skal 
renholdes, vedlikeholdes, oppvarmes og forvaltes og bedre bygg vil også gi mer tid for 
personell som da skal drifte og forvalte færre m2. Når fagtilbudene samles er det mulig å 
redusere arealbruken ytterligere.  
 
Basert på regnskapstall for funksjon 510 skolelokaler (andel netto driftsutgifter til 
skolelokaler av fylkeskommunens utgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590) har 
Østfold relativt sett ikke store utgifter til skolelokaler sammenlignet med andre 
fylkeskommuner: 



86 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

 
  
Tabellen viser at bare Telemark har lavere utgifter enn Østfold. Dette skyldes antakelig mest 
at Østfold har større skoler (målt i elevtall) enn alle landets øvrige fylkeskommuner: 
 

 
Snitt antall elever per fylkeskommunal skole, 2015 (Kilde: SSB/KOSTRA). 
 
Man ser av tabellene ovenfor at Østfold og Vestfold som har de største skolene – også har 
de laveste utgiftene til drift av skolelokaler. 
 
Det er stor variasjon når det gjelder standarden på byggene. Eiendomsseksjonen kartla i 
2013-15 alle skolenes bygningsmasse med hensyn til teknisk standard, tilpasningsdyktighet 
og egnethet. På denne bakgrunn ble det også utarbeidet en oversikt over sanerings- og 
rehabiliteringsbehovet på kort og mellomlang sikt (se Skolebruksplanens del 2 s. 30-33). 
Saneringsbehovet  ble da anslått til kr 43 mill, mens rehabiliteringsbehovet ble anslått til kr 
75 mill som burde vært gjennomført de nærmeste to årene og til kr 110 mill for å kunne øke 
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de samme byggenes levetid med ytterligere ca 10 år. Alle tall var eksklusive St. Olav og 
Risum som uansett ble forutsatt avviklet. 
 
Mesteparten av den dårlige bygningsmassen ligger i Nedre Glomma og i Haldens avdeling på 
Risum, men også andre skoleanlegg som f.eks. Askim vgs har flere dårlige bygg.  
 
Flere av bygningene har mange arealer som er lite egnede for dagens undervisning, har 
manglende universell utforming, er lite tilpasningsdyktige, lite energieffektive, har dårlig 
inneklima og er lite kostnadseffektive da de er spredt over store flater. 
 
For å kunne oppnå ønsket standard på bygningene, står fylkeskommunen foran store 
investeringskostnader når det gjelder oppgradering av eksisterende bygg og behov for 
nybygg, uansett tilbudsstrukturendringer i årene som kommer. Bygningene må teknisk 
oppgraderes for å tilfredsstille offentlig regelverk og ombygges for å være mer egnede til 
dagens virksomhet.  
 
De økonomiske beregningene viser at det bør gjøres store grep for at bygningsmassen skal 
kunne være kostnadseffektiv i et livsløpsperspektiv. Når man ønsker å arealeffektivisere 
byggene, arealbehovet endres eller det er nødvendig å oppgradere byggene grunnet dårlig 
teknisk tilstand eller egnethet, er det viktig å satse på de riktige byggene. Krav til universell 
utforming, brannsikkerhet, energibruk, materialer, luftmengder mm vil kunne utgjøre flere 
millioner i investeringer hvert år, og disse midlene bør brukes på rett sted. Man står da 
overfor spørsmålene om hvilke bygg som skal henholdsvis selges, rives, bygges nye, 
oppgraderes eller vedlikeholdes. 
 
Kostnadene ved en eventuell oppgradering må avveies mot hvor mye man kan få igjen for 
denne investeringen på lang sikt ved å se på kombinasjonen av egnethet og 
tilpasningsdyktighet: 
 

 Bygg med dårlig egnethet (lite egnede til dagens skoledrift) og dårlig tilpasnings-
dyktighet (kostbare å bygge om) bør avhendes. 

 

 Bygg med god egnethet og god tilpasningsdyktighet bør vedlikeholdes og etter hvert 
bygges om når nye behov melder seg. 

 

 Bygg med dårlig egnethet, men god tilpasningsdyktighet bør bygges om for å bedre 
forholdene for elever og ansatte. 

 

 Bygg med god egnethet, men dårlig tilpasningsdyktighet bør vedlikeholdes og 
opprettholdes så lenge som mulig, men man må være forsiktige med å gjøre store 
investeringer da det kan være utfordrende å opprettholde god funksjonalitet over 
tid. 

 
I forslagene til bygningsmessige tiltak vil en forsøke å kombinere disse hensynene med 
bygningenes tekniske tilstand og skoletomtenes lokaliseringer og utbyggingsmuligheter. I 
alle tilfeller må det gjøres en helhetsvurdering før man foretar noen valg. Skal endringer i 
byggene gjennomføres, må disse avstemmes mot en masterplan for utviklingen av hvert 
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skoleanlegg. Man vil forsøke å gjøre investeringer i bygg og skoleanlegg som har en fremtid 
ved å øke kvaliteten på byggene og gjøre dem mer egnet til dagens skole. Samtidig vil man 
redusere det totale arealet og gjøre tiltak for å redusere kostnadene til rengjøring, energi, 
annen drift og vedlikehold både i eksisterende bygninger og i nye bygg. Det er viktig å finne 
en god balanse mellom å utnytte eksisterende anlegg og bygge nytt og arealeffektivt. Her er 
nøkkelen å velge riktig tidspunkt for nødvendige investeringer, samt å vurdere i hvert enkelt 
tilfelle kost/nytte ved å bygge nytt kontra å leie arealer til f.eks. idrett og arealkrevende 
utdanningsprogram som Bygg/anleggsfag og Teksnikk/industriell produksjon.  
 

Nybygg vs ombygginger / rehabilitering 
Erfaringer viser at det ofte er mer kostnads- og prosesseffektivt med nybygg enn ved 
utvidelse/ombygging av eksisterende bygg. Dette gjelder særlig for å oppnå ønsket generell 
arealeffektivisering og fremtidsrettede fleksible skolebygg i forhold til både nye 
undervisningsformer og endringer i tilbudsstrukturen som må forventes å skje fortløpende i 
årene som kommer. 
 

Byggherre for egne eide bygg 
Østfold fylkeskommune har tradisjonelt vært byggherre for egne skolebygg; på egen eller 
ervervet tomt. Det legges til grunn at dette skal gjøres også i fremtiden, dvs at en ikke skal gå 
inn i OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) eller basere seg på leieforhold som løsning 
på varige behov. 

 
Betydningen av arkitektoniske løsninger 
Det finnes lite entydig vitenskapelig kunnskap som forteller hvilke arkitektoniske krav som 
kan stilles til et ideelt skoleanlegg, men det er enighet om at de fysiske rammene for en 
skole i stor grad avgjør hvordan skolen har mulighet til å organisere undervisningen. 
Byggenes arkitektur, undervisningsrommenes utforming og beliggenhet både i forhold til 
hverandre og øvrige rom som ivaretar sentrale funksjoner i skolen griper således inn i 
skolehverdagen og legger føringer for skoleledelsens, lærernes og elevenes 
handlingsmønster og læringsmiljø. 
 
Trivsel  og det å bli sett er viktige faktorer for om elevene velger å gjennomføre og fullføre 
utdanningen.  Vi vet fra undersøkelser om bortvalg at disse faktorene ofte nevnes som 
begrunnelse for avbrutt skolegang. Dette betyr at skoler i tillegg til å være utformet slik at de 
maksimerer læringsutbytte for elevene og tilfredsstiller de behov som gir best forhold for 
møtene mellom lærer og elev, og mellom elever, også må invitere til dialog mellom elever og 
de voksne utenfor klasserom/teorirom, verksted eller øvrige praksisarenaer. 
 
Det er viktig at vi har skolebygg som preges av elastisitet / fleksibilitet og som inviterer til 
mangfold. Alt er i rask utvikling hele tiden, og skolebygg må kunne tilpasses nye metoder, ny 
teknologi, ny pedagogikk, nye sosiale behov mm. på en enkel måte og uten alt for store 
omkostninger. 
 

Eiendomsfaglige føringer 
På bakgrunn av føringene som lå i Skolebruksplanens del 1, vedtatt av fylkestinget 24/4-14, 
er det administrativt utarbeidet et dokument kalt «Utforming av skoleanlegg». De viktigste 
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føringene her av betydning for temaene som behandles i denne Skolebruksplanen er 
følgende: 
 

 Skoleanlegget skal ha kostnadseffektive og funksjonelle løsninger for virksomhet og 
drift. Skoleanlegget skal være arealeffektivt med et lavt antall m2/elev og høy 
utnyttelse av arealene. Skoleanlegget skal ha et konsept som er kostnadseffektivt i et 
livsløpsperspektiv, også med tanke på virksomhetskostnader.   

 

 Skoleanlegget skal være tilpasningsdyktig slik at det uten store endringer i 
bygningsmassen kan være funksjonelt i hele anleggets levetid og imøtekomme nye 
arbeidsmetoder, utdanningstilbud, organisasjonsformer og elevsammensetninger.  

 

 Skoleanlegget skal legge til rette for samlokalisering, sambruk og flerbruk både 
internt i skolen og mellom skolen og andre virksomheter. Skoleanlegget skal bidra til 
en positiv stedsutvikling og legges til rette for å bedre lokalsamfunnets muligheter til 
kulturelle aktiviteter og opplevelser. Skoleanlegget skal ha et positivt samspill med 
omgivelsene og uttrykke skolens og områdets identitet. 

Kostnadsanslag 
Kostnadsanslagene i en så tidlig fase som behovsfasen er svært usikre. Det kan komme 

endringer i tilbudsstruktur, elevtall og funksjoner noe som vil kunne gi store utslag i 

arealbehovet. Det benyttes nøkkeltall for å estimere kvadratmeterprisen for nybygg, 

ombygging og sanering, men det er en rekke forhold som vil påvirke den endelige 

kvadratmeterprisen, bl.a. markedsforholdene, kvalitetskrav og gjennomføringsmodell. Det er 

på dette stadiet ikke utarbeidet et konsept for utbygging, dvs. hvordan man kan utnytte 

arealer i eksisterende bygninger, behov for nybygg og evt. hva som kan være lønnsomt å 

leie. Ombygging eller kombinasjonen av ombygging og nybygg gir større usikkerhetsfaktorer 

enn kun nybygg.  

Særskilt om vurdering av nye idrettshaller 
I Skolebruksplanen del 1 er det fastslått at det skal tilrettelegges for samlokalisering, 
sambruk og flerbruk mellom skolen og andre fylkeskommunale virksomheter, og mellom 
skolen og samfunnet rundt samt bidra til positiv stedsutvikling og legge til rette for å bedre 
lokalsamfunnets muligheter til kulturelle aktiviteter og opplevelser».  I Økonomiplanen 2016 
– 2019 er det vedtatt at «Fylkeskommunen skal samarbeide med idretten for å jobbe frem 
prioriterte regionale anlegg……..». 
 
I sak PS 73/2015 «Mandat for å utrede Interkommunale idrettsanlegg i Østfold – behov for 
idrettsfasiliteter som følger av skolebruksplanen i fylkesutvalget 10/12-15» ble det gjort 
følgende vedtak: 

1. Fylkesrådmannen får mandat til å utrede flere alternativer for etablering av 
idrettsfasiliteter i kommende mulighetsstudier i tilknytning til skolebruksplanen, der 
man i tillegg til å dekke skolens behov også ser på muligheten til å dekke idrettens 
behov, samt man hvordan med enkle justeringer kan ivareta andre behov som 
folkehelse, kultur og eventer. 
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2. Det skal samarbeides med idretten og aktuelle kommuner for å jobbe frem 
interkommunale anlegg, som også kan brukes til nasjonale og internasjonale 
arrangementer. 

3. Det må sikres en god kobling mellom utredningene i tilknytning til skolebruksplanen 
og den strategiske overbygningen i den regionale planen som eventuelt vil bli 
revidert. 

4. Det settes i gang et arbeid mot regjeringen for at fylkeskommunen kan være en av to 
parter i et interkommunalt idrettsanlegg (og derav utløse 20% ekstra finansiering). 

Det er på bakgrunn av fylkesutvalgets vedtak igangsatt arbeid med mulighetsstudie for 
idrettsanlegg i samarbeid med kommunene i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Mandat for 
arbeidet har vært å finne og utrede ulike alternativer til idrettshall og andre inne- og 
utearealer med utgangspunkt i gjeldende økonomiske rammer, samt å vurdere mulige 
samarbeidsformer med aktuelle kommuner og idrettslag/krets både når det gjelder behov, 
eierform, finansiering og drift. 

Følgende alternativer blir utredet: 

 Minimumsalternativ: løsning som kun dekker skolens fremtidige behov med 
utgangspunkt i gjeldende skolebruksplan. 

 Maksimumsalternativ: løsning som dekker skolens behov og prioriterte behov fra 
Østfold Idrettskrets. 

 Mellomalternativer:» andre løsninger som dekker skolens behov og andre idretters 
behov i større eller mindre grad 

Struktur på fremstillingen av utbyggingsplanene 
Utbyggingsplanen vil i det følgende bli presentert regionsvis slik: Sarpsborg-pakka (St. Olav, 
Greåker, Kalnes, Borg), Fredrikstad-pakka (Frederik II og Glemmen), Indre Østfold (Mysen og 
Askim), Moss (Kirkeparken og Malakoff) og Halden. 
 

7.3 Nedre Glomma 

Elevtallsprognose i gjeldende Skolebruksplan 
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Prognosen innebærer en svak vekst i elevtallet i Nedre Glomma fram til 2025, veksten 
forventes å komme i Fredrikstad. 

 

«Sarpsborg-pakka» 

I fylkestingets vedtak om Skolebruksplanens del 2 ble det vedtatt at Borg vgs avvikles som 
skoleanlegg når nye byggløsninger på nye St. Olav, Kalnes og Greåker er ferdigstilt - tentativt 
i planår 6 – og at Greåker, St. Olav og Kalnes vgs videreføres og videreutvikles på nåværende 
tomter. Det vil gi følgende nye tilbudsstruktur i Sarpsborg: 
 

 St. Olav vgs (ca 860 elever): Studiespesialisering, Påbygning, Service/-samferdsel, 
Elektro, Helse/oppvekst 

 Kalnes vgs (ca 700 elever): Idrettsfag, Påbygning, Naturbruk, Bygg/anlegg, 
Teknikk/industriell produksjon, Design/håndverk 

 Greåker vgs (ca 1230 elever): Studiespesialisering, Påbygning, Bygg/anlegg, 
Helse/oppvekst, Musikk/dans/-drama 

 
Siste omtale av «Sarpsborg-pakka» ovenfor fylkestinget ble gjort i budsjettdokumentet for 
2016. Status i arbeidet ble da fremstilt slik: «Det er utarbeidet tidsplaner for de ulike 
elementer av «Sarpsborg-pakka», og det er etablert en organisasjon for gjennomføring av 
midlertidig løsning for St. Olav og det samlede planarbeidet for de tre skolene som skal bestå 
i fremtiden (St. Olav, Greåker og Kalnes). For 2016 foreslår fylkesrådmannen å bevilge kr 25 
mill til «Sarpsborg-pakka». 

I økonomiplanen ligger det investeringsmidler til utbygging i Sarpsborg. På St Olav vgs og 
Kalnes vgs er det planlagt at utbyggingen skal skje i to faser. Fase 1 og fase 2 vil foregå 
parallelt på disse skolene og utbygging på Greåker vil skje samtidig med fase 2 på Kalnes vgs 
og St Olav vgs (idrettshall på Greåker kan skje uavhengig av disse fasene). De fleste ressurser 
vil derfor konsentreres mot St Olav vgs og Kalnes vgs det neste året. På St Olav vgs vil 
programmering av skolen kunne starte opp. På Kalnes vil det jobbes videre med å få avklart 
konsept for idrettshall og utvikle konseptet for skolebygg. På Greåker kan det være aktuelt å 
samarbeide med Sarpsborg kommune om en idrettshall.  

Økonomisk vurdering av «Sarpsborg-pakka» 
Samlet investeringsbeløp er anslått til ca kr 0,7 – 1 mrd. Dette skal i det alt vesentligste 
lånefinansieres og gir betydelig økning av fylkeskommunens kapitalutgifter, men i tillegg til 
samfunnsfaglige gevinster og skolefaglige gevinster av større og mer robuste miljøer, inngår 
også økonomiske fordeler:  
 

 Salg av Borg gir bidrag til finansiering 

 Avvikling av Borg gir ca kr 10 mill i reduserte utgifter til ledelse, stab/støte og 
pedagogiske fellesutgifter 

 Reduserer antall undervisningssteder for ID og BA og gir stordriftsfordeler på disse 
utdanningsprogrammene 

 Nye lokaler for HO og SS gir grunnlag for sparte klasseressurser 

 Kalnes vil profitere økonomisk på å bli en større skole 

 Skolefaglige gevinster ved større og mer robuste fagmiljøer 
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«Fredrikstad-pakka» 

Tidligere planer/vedtak 
I fylkestingets vedtak om Skolebruksplanens del 2 ble det fastsatt at Frederik II skulle re-
lokaliseres på ny tomt i Fredrikstad sentrum og at ny skole skulle ha byggestart i 2018. RM og 
HO skulle overføres til Nye Frederik II og ST på Frederik II skulle legges med ca 50% av 
volumet til Glemmen. Det innebærer at begge skolene må bygges nytt/bygges om samtidig 
for å realisere denne omfordelingen av tilbud. 
 
Siste omtale av «Fredrikstad-pakka» ovenfor fylkestinget ble gjort i budsjettdokumentet for 
2016. Status i arbeidet ble da fremstilt slik (utdrag): Fylkestinget har tidligere vedtatt 
byggestart i 2018 for nye Frederik II. For 2016 foreslår fylkesrådmannen å bevilge kr 34 mill 
til oppstart av arbeidet med nye Frederik II. Midlene er tenkt benyttet både til tomte-erverv 
og andre kostnader knyttet til tomtekjøp. 
 
For Fredrikstad ligger det i økonomiplanen midler til oppstart. Her vil man jobbe videre med 
ny tomt for FII vgs og et eventuelt samarbeid med Arena Fredrikstad. Det er også planlagt å 
komme i gang med en mulighetsstudie for utvikling av Glemmen hvor man vil se på 
alternative konsepter.  Når det gjelder status i dette arbeidet vises det til omtale under 
kapitlet om Frederik II nedenfor. 

Økonomisk vurdering av Fredrikstad-pakka 
Samlet investeringsbeløp er anslått til ca kr 0,9 – 1,2 mrd. Disse skal i det alt vesentligste 
lånefinansieres og gir betydelig økning av fylkeskommunens kapitalutgifter, men i tillegg til 
samfunnsfaglige gevinster og skolefaglige gevinster av større og mer robuste miljøer, inngår 
også økonomiske fordeler:  
 

 Salg av Frederik II gir bidrag til finansiering 

 Nye lokaler for ST på FII og Glemmen gir effektivisering av ST (større klasserom / flere 
elever pr klasse) 

 Nye lokaler for HO og SS gir grunnlag for sparte klasseressurser 

 Både Glemmen og Frederik II vil få mer driftseffektive bygg (FDV) 

 Skolefaglige gevinster ved større og mer robuste fagmiljøer 
 

Borg vgs’ avdeling for multifunksjonshemmede 
 
Bakgrunn og faktaopplysninger 
I fylkestingets behandling av Skolebruksplanen i februar 2015, ble det gjort vedtak om at 
avdelingen for multifunksjonshemmede ved Borg vgs (APK) skulle fordeles med ca 50 % til en 
av Sarpsborgskolene og ca 50 % til en av de videregående skolene i Fredrikstad. Siden dette 
blir et fellestema for alle skolene i Nedre Glomma behandles dette særskilt og innledningsvis 
før situasjonen for hver enkelt skole beskrives. Det er ulike oppfatninger av hvilke skoler 
disse avdelingene bør legges til, og fylkesrådmannen finner det derfor hensiktsmessig å 
legge saken frem for politisk beslutning.  
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Målgruppen 
Betegnelsen multifunksjonshemning brukes om mennesker som har omfattende kognitiv 
svikt kombinert med motoriske vansker og syns- og hørselstap, sammen med somatiske og 
helsemessige utfordringer. Skadene forsterker hverandre og fører til store kommunikasjons-
vansker og store vansker knyttet til livsutfoldelse og læring. Mennesker med multifunksjons-
hemning vil alltid være avhengig av full hjelp og tilrettelegging i alle daglige aktiviteter. 
Tverrfaglig tilnærming er nødvendig. Mennesker med multifunksjonshemning er avhengige 
av samspillspartnere som forstår dem uten ord, og som gjennom å leve med, leve seg inn i, 
og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger.» Beskrivelsen over 
må forstås som en samlebetegnelse og dermed ikke ivaretar de store, individuelle 
forskjellene som kjennetegner målgruppa.  
 
Elevprognose 
Med utgangspunkt i målgruppebeskrivelsen over, har en arbeidet med å utarbeide 
prognoser for antallet multifunksjonshemmede elever fremover. Dette arbeidet har bl.a. tatt 
utgangspunkt i utredningen «Gjennomgang av spesialundervisningen i Østfold 
fylkeskommune», PPT`s ny-utviklende registreringssystem, Borg videregående skoles 
oversikter over elevtallsutviklingen frem til nå og ved direkte kontakt med aktuelle 
kommuner/grunnskoler med tilbud til multifunksjonshemmede elever. Oversikten over 
målgruppa fordelt over års-trinnene 1–10 i grunnskolen (2010 – 2000) viser et totalantall på 
30 – fordelt på 15 i Fredrikstad og 15 i Sarpsborg.  Samtidig viser erfaring at antallet på de 
øverste årstrinnene vil øke dersom en bruker barnetrinnet/mellomtrinnet som 
utgangspunkt. Dette har bl.a. sammenheng med at mange av elevene omfattes av 
progredierende, fremadskridende sykdomsutvikling der symptomene forsterkes/forverres 
ved stigende alder.  
 
I tillegg til dette, er det også andre usikkerhetsfaktorer som trekker i retning av et økende 
behov for videregående opplæringstilbud fremover. Det legges derfor til grunn en 
elevprognose for Nedre Glomma på 30 – 40 elever pr. skoleår. Fordelingen mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad forventes å bli 50/50- altså et behov for 15- 20 plasser pr. skoleår 
fordelt på disse to bykommunene. Vurderingen for Fredrikstad inkluderer også Hvaler.  
 
I 2013 ble det nedsatt en «Ad hoc-gruppe» som vurderte ulike sider av APK-tilbudet ved Borg 
vgs. Gruppa som var bredt sammensatt, konkluderte bl.a. med at en forsterket avdeling som 
APK fungerer optimalt med ca 20 elever.  
 
Kriterier for plassering 
Forsterkede avdelinger som APK bør gis mulighet for skjerming. Erfaringer tilsier samtidig at 
nærhet til det øvrige skolemiljøet ofte er et ønske fra foresatte/elev. Reisevei og 
transportmessig tilgjengelighet er en viktig faktor for fremtidig plassering av forsterkede 
avdelinger – i likhet med beliggenhet som gir muligheter for utendørsaktiviteter/opplevelser  
 
Prinsippet om heterogenitet (slik det bl.a. er vedtatt i Skolebruksplanen) bør ikke vektlegges 
i de vurderingene som skal gjøres for fremtidig plassering. Dette henger sammen med de 
helt spesielle funksjonshemninger/lærevansker gruppa representerer. Fylkesrådmannen 
mener videre at transportmessig tilgjengelighet og omgivelser som muliggjør 
utendørsaktiviteter/opplevelser må tillegges vekt.  
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Personalsammensettingen på nåværende APK-tilbud avspeiler de flerfaglige behov som 
elevgruppen representerer. I tillegg til lærerressurser (som utgjør en forholdsvis mindre del 
av total personalressurs) er avdelingen bemannet med assistenter, hjelpepleiere, 
vernepleiere og sykepleiere. I nåværende personalgruppa (utover lærerne) vil ca 30 % (av 
24) ha avsluttet pga alder ved nedleggelse i 2022. Erfaringen hittil er at det har vært god 
søkning til ledige stillinger. Rekruttering og flytting vurderes ikke som en aktuell, 
personalmessig problemstilling i forbindelse med ny plassering av nåværende APK-tilbud. 
 
Oppgavene med elevene på forsterkede avdelinger som APK, representerer spesielle 
utfordringer – bl.a. knyttet til arbeidsmiljøet. Dette stiller særlige krav til ledelse, oppfølging 
og utvikling av personalet. Fylkesrådmannen mener at dette bør være retningsgivende for de 
vurderinger som gjøres i forbindelse med fremtidig etablering av APK-tilbud. Rekruttering og 
flytting anses ikke som aktuelle personalmessige problemstillinger i forbindelse med ny 
plassering av nåværende APK-tilbud. Samtidig må slike endringer skje gjennom god 
involvering og medvirkning av medarbeiderne som berøres.  
 
Den enkelte skoles helhetlige tilbudsstruktur- og/eller kompetansesammensetting tillegges 
ikke vesentlig i vekt mht fremtidig plassering av APK-tilbud, men det har vært anført som en 
fordel at vertsskolen har HO og ID i sin portefølje. Noen av de berørte skolene har avgitt 
høringsuttalelse om mulig lokalisering. 
 
Fylkesrådmannens anbefaling 
Alle skolene i Nedre Glomma har forutsetninger for å kunne fungere godt for en slik 
avdeling. Fylkesrådmannen mener avdelingene vil få de beste løsningene når de planlegges 
som en del av et helt nytt skoleanlegg – og en unngår å måtte ta hensyn til eksisterende 
byggløsninger. Dette tilsier at de nye skolene for St. Olav og Frederik II vil være best 
egnethet. I tillegg er det behov for at elevmangfoldet bør bli større på Nye St. Olav og 
Frederik II. Ut fra en helhetlig vurdering mener fylkesrådmannen at APK-tilbudet som i dag 
ligger på Borg bør legges til nye St. Olav og nye Frederik II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

St. Olav videregående skole 
Dagens skoleanlegg 

 
Dagens skolebygg med tomter som erverves i nord og Sarpsborghallen i sør (kilde: Google maps) 

 
Dagens hovedbygg ble ferdigstilt i 1978 og har en romplan typisk for 1970-tallet. Det er lav 
takhøyde i klasserom og korridorer, samt manglende fellesarealer og vrimlearealer. Bygget 
er gammelmodig og med svak skolefunksjonalitet i forhold til dagens krav. Anlegget er 
kompakt, men uten fleksibilitet eller transparens. Klasserommene har godt med dagslys, 
men det er lite grupperom. Fellesfunksjoner og støttefunksjoner er uhensiktsmessig 
lokalisert i bygget. I 2006 ble det bygd nye lærerarbeidsplasser på taket av hovedbygget – 
noe som ikke er optimalt med tanke på elev-lærerrelasjoner. 
 
Skolen har ikke egen idrettshall, men leier nødvendig kapasitet i Sarpsborghallen (eid av 
Sarpsborg kommune) rett ved siden av skolen. I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag 
av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at hele hovedbygget rives. 
 
I 2013 overtok Sarpsborg kommune skolebygningen i Sandesundveien som ble benyttet av St 
Olav vgs. Siden da har ca. 300 St Olav-elever holdt til på Greåker vgs og i overkant av 500 
elever i dagens skolebygg i Dronningens gate. I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen i 
februar 2015 ble det vedtatt at idrettsfag skal flytte fra St Olav vgs til Kalnes vgs og at helse- 
og oppvekstfag (HO) og elektrofag (EL) skal flytte fra Borg vgs til St Olav vgs, slik at det vil bli 
ca 900 elever totalt.  
 
Det ble lenge og grundig vurdert som et alternativ å rehabilitere dagens hovedbygg eller 
flytte skolen til annen tomt i Sarpsborg sentrum, men løsningen ble til slutt et nytt bygg på 
dagens tomt. Denne beslutningen ble tatt på både et skolefaglig, økonomisk og miljøfaglig 
grunnlag. De ulike alternativene ble rangert i en tabell slik i saksfremlegget for fylkestinget:  
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Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

Egnethet - prioritert rekkefølge 
 

4 

 
3 

 
2 

 
1 

Miljø - Very good (55%), Excellent (70%) 
 

41% 

 
54% 

 
58% 

 
58% 

LCC - Nåverdi-kostnad 
 

687 mill 
 

707 mill 
 

647 mill 
 

622 mill 
Alternativene: 
1. Tilbygg nå, rehab av dagens bygg senere 
2. Rehab og påbygg  
3. Helt ny skole på dagens tomt 
4. Helt ny skole på ny tomt  
 

Status i arbeidet 
En foreløpig fremdriftsplan, som tar utgangspunkt i at alle nødvendig beslutninger for videre 
fremdrift tas i juni, viser at byggetrinn 1 kan starte opp sommeren 2018 og ferdigstilles 
sommeren 2020; byggetrinn 2, inkludert rivning av eksisterende bygg, kan starte opp 
sommeren 2020 og ferdigstilles sommeren 2022. Fremdriften i dette prosjektet styrer i stor 
grad nødvendig fremdrift i andre prosjekter i Sarpsborg. 
 
Det er pr i dag avsatt midler i økonomiplanen til Sarpsborg-porteføljen, men ikke øremerket 
midler til ny St Olav vgs. Forutsatt elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i 
skolebruksplanen, sak 6/2015, kan investeringsbehovet foreløpig anslås til ca kr 330 – 390 
mill for skolebygget. I tillegg kommer kostnader for tomteerverv, sanering av bygg og 
opparbeidelse av uteområder på til sammen kr 23 – 35 mill. Eventuelle arealer for 
tannklinikk og kulturskole kommer i tillegg til dette. 
 
Fylkestingets vedtok 18.02.2016 under sak 6/2016 at fylkeskommunen skulle «Videreutvikle 
samarbeid med kommunene om kombinasjonsklasser hvor grunnskoleopplæring for voksne 
mellom 16 og 20 år lokaliseres til videregående skoler.» Fylkesrådmannen forslår at det 
tilrettelegges for slik klasse på Nye St. Olav vgs. 
 
Fylkesutvalget gjorde i møte 10/3-16 under sak 34/2016 vedtak om valg av 
gjennomføringsmodell for bygging av ny skole: «For bygging av ny St Olav videregående 
skole velges en kombinasjon av totalentreprise med løsningsforslag og optimaliseringsfase 
som gjennomføringsmodell. Fylkesrådmannen gir i neste møte en tilbakemelding om 
hvordan prosessen er planlagt videre med en oversikt over hvilke politiske sjekkpunkter som 
ligger inne prosessen, og hvilke tidligere politiske føringer/vedtak som er gjort. 
 
Det vises for øvrig til vedlegget om arbeidet med St. Olav. 
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Kalnes videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 
 
Skoleanlegget har lite sammenhengende bygningsmasse; mange bygg er spredt utover en 
stort tomt. Mange arealer bærer preg av at de er planlagt for andre funksjoner og senere 
ombygget og tilpasset. Det er store mengder areal som er kostbare å drifte og vedlikeholde. 
Bygningsmassen er fra henholdsvis 1901, 1920, 1934, 1950-tallet og også en del fra 2000-
tallet. I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult 
anbefalt at noen bygg rives og at mange bygg får ombygginger eller tekniske utbedringer. 
Spesialundervisning til elever innenfor autismespekteret foregår i dag i lokaler av midlertidig 
karakter og det er behov for en permanent løsning.  

 
Gjeldende planer og vedtak for skoleanlegget 
I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen i februar 2015 ble det vedtatt at idrettsfag skal 
flytte fra St Olav vgs til Kalnes vgs og at teknikk og industriell produksjon (TP) skal flytte fra 
Borg vgs til Kalnes vgs. Antall elever vil da øke fra ca. 400 elever til ca. 700 elever. 
 
Siste omtale av arbeidet med skolen ble gitt til fylkestinget i budsjettdokumentet for 2016. 
Status i arbeidet ble da fremstilt slik: «Foreløpig framdriftsplan for Kalnes viser en 
ferdigstillelse av arealer for idrett samtidig med byggetrinn 1 på St Olav (2019) og arealer for 
teknisk industriell produksjon (TIP) samtidig med byggetrinn 2 på St Olav (2021). I 2016 vil 
reguleringsplanarbeidet starte opp og det vil bli utarbeidet et mulighetsstudie for området.» 
 

Det er i denne Skolebruksplanen under behandling en rekke alternative løsninger for 
fremtidig tilbudsstruktur ved skolen. De aktuelle problemstillingene er  2 eller 1 parallell 
Idrett, avdeling for multifunksjonshemmede, programfag på Teknikk/industriell produksjon 
m.m. Samtidig blir en del tilbud ved skolen avviklet – noe som frigjør arealer.   
 

Status i arbeidet 
Det er tenkt en utbygging i to faser som følger fremdriften på St Olav. Fase 1 på Kalnes må 
ferdigstilles senest samtidig med fase 1 på St Olav og fase 2 på Kalnes senest samtidig med 
fase 2 på St Olav. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi636jZgsrMAhVJXCwKHe1pD28QjRwIBw&url=http://www.sa.no/nyhet/fornoyd-med-nye-skoleplaner/s/5-46-24592&psig=AFQjCNHB6qWw3DynaC-pA4zdhM6riu-Htw&ust=1462781132403309
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Fase 1: Skolebygg + idrettshall bygges i første fase for å ta imot idrettselever fra St Olav. 
Autismesenteret bør også bygges i denne fasen hvis det skal være en integrert del av skolen 
og for å få en kompakt bygningsmasse - som gir reduserte investerings- og driftskostnader. I 
skolebygget tas også med lærerarbeidsplasser og teorirom for TP for å integrere dette i 
skolen.  
Fase 2: Verkstedsarealer for TP 
 
Det er per i dag avsatt midler i økonomiplanen til Sarpsborg-porteføljen, men ikke øremerket 
midler til utbygging på Kalnes vgs. Forutsatt elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i 
skolebruksplanen, sak 6/2015, og konsepter fra mulighetsstudien kan investeringsbehovet 
foreløpig anslås til: 
 

Skolebygg:   kr 60   – 160 mill (avhengig av konsept) 
Ombygging:  kr   5   –   10 mill (avhengig av konsept) 
Autismesenter: kr 40   –   45 mill    
Idrettshall:  kr 70   – 170 mill  (avhengig av konsept)*   
TIP-verksted:  kr 80   –   90 mill    
Totalt:   kr 250 –465 mill  
* kostnaden ved maksimums- alternativ vil ikke dekkes av Øfk i sin helhet) 

 
Dette forutsetter at autismesenter inkluderes – her er totalkostnad for maksimumsalternativ 
for idrettshall inkludert. I tillegg kommer kostnader for sanering av bygg og opparbeidelse av 
uteområder. Saneringskostnadene kan anslås til ca. kr 5-15 mill avhengig av konsept. 
Opparbeidelse av uteområder kan anslås til ca. kr 5-20 mill avhengig av omfang og 
utearealer for idrett. 
 
På bakgrunn av søkerutviklingen de siste årene kan det vurderes å justere ned elevtalls-
prognosen for BA. For «Sarpsborg-pakka» innebærer det den fordel at en kan prøve å 
overføre tilbudene på Borg til Greåker og Kalnes uten å øke totalt areal, men klare seg med 
mindre ombygginger, tilpassing av utstyr m.v. Dette vil redusere investeringskostnadene til 
«Sarpsborg-pakka». 
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Greåker videregående skole 
 
Om skoleanlegget 

 
 
Skoleanlegget fremstår som relativt stort og uoversiktlig med store avstander mellom 
funksjonene. Det er lite åpenhet og fleksibilitet i bygningene. I skolebruksplanens del 2 er 
det på grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt en middels ombygging av 
hovedanlegget fra 1977. I 2013 ble det bygd et tilbygg og det ble foretatt ombygginger på 
Greåker vgs for å midlertidig få plass til ca. 300 St Olav-elever etter at Sarpsborg kommune 
overtok skolebygningen i Sandesundveien som ble benyttet av St Olav vgs. Skolen har i dag 
kun 2 gymsaler og med ca. 1200 elever trenger skolen en ny idrettshall for å dekke behovet 
for kroppsøvingsfasiliteter.  
 
Skolen tilbyr i dag musikk innen musikk, dans og drama (MDD), endelig tilbudsstruktur for 
dette utdanningsprogrammet vil avgjøres ved rullering av skolebruksplanen. Det vil kunne bli 
behov for mindre ombygging/tilbygg for MD, HO og BA, avhengig av hvilke programfag 
skolen skal tilby og elevtallet per utdanningsprogram. 
 

Gjeldende planer og vedtak for skoleanlegget 
I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen i februar 2015 ble det vedtatt at skolens kapasitet 
skulle utnyttes fullt ut i fremtiden ved at skolen skal få et større antall elever permanent på 
helse- og oppvekstfag (HO), bygg- og anleggsteknikk (BA) og studiespesialisering (ST) etter 
avviklingen av Borg vgs. Skolen vil da få ca. 1200 elever totalt.  
 
Siste omtale av arbeidet med skolen ble gitt til fylkestinget i budsjettdokumentet for 2016,  
status i arbeidet ble da fremstilt slik: «Foreløpig framdriftsplan for Greåker viser en 
ferdigstillelse av nye arealer for kroppsøving i 2019 og nye arealer for helse- og oppvekstfag 
(HO) og bygg- og anleggsteknikk (BA) samtidig med byggetrinn 2 på St Olav (2021). I 2016 vil 
reguleringsplanarbeidet starte opp.» 
 
Det blir i denne rulleringen av skolebruksplanen tatt stilling til en rekke tilbud ved skolen 
som vil få ulike arealmessige konsekvenser. De aktuelle temaene er blant annet knyttet til 
ulike programområder innenfor Helse/oppvekst, Bygg/anleggsfag, eventuelt avdeling for 
multifunksjonshemmede og ikke minst hva som blir resultatet for Musikk/dans/drama. 
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Status i arbeidet 
Overføring av flere elever på HO og BA fra Borg er planlagt gjennomført samtidig med 
ferdigstillelse av fase 2 på St Olav og avvikling av Borg vgs. Idrettshall kan bygges uavhengig i 
tid av andre prosjekter, men bør samkjøres med Sarpsborg kommune som planlegger å 
bygge en ungdomsskole på nabotomten og også har behov for å bygge kroppsøvings-
fasiliteter. Man bør derfor se på mulighetene for et samarbeid rundt en felles idrettshall og 
finansering av denne. 
 
Videre fremdrift i prosjektet er helt avhengig av beslutninger rundt et evt. salg av 
skolebygningen og et evt. samarbeid om felles idrettshall. 
 
Det er per i dag avsatt midler i økonomiplanen til Sarpsborg-porteføljen, men ikke øremerket 
midler til utbygging på Greåker vgs. Forutsatt elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i 
skolebruksplanen februar 2015, og tenkt konsept fra skolebruksplanen, kan 
investeringsbehovet foreløpig løst anslås til: 
 

Idrettshall:  kr 50 – 60 mill   
Ombygging:  kr   5 – 10 mill    
Tilbygg: kr 10 – 15 mill   
Totalt:  kr 65 – 85 mill  

 
I tillegg kommer kostnader for opparbeidelse av uteområder som kan anslås til ca. kr 2-3 mill 
avhengig av omfang. 
 
På bakgrunn av søkerutviklingen de siste årene kan det vurderes å justere ned elevtalls-
prognosen for BA. For «Sarpsborg-pakka» innebærer det den fordel at en kan prøve å 
overføre tilbudene på Borg til Greåker og Kalnes uten å øke totalt areal, men klare seg med 
mindre ombygginger, tilpassing av utstyr m.v. Dette vil redusere investeringskostnadene til 
«Sarpsborg-pakka». 
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Borg videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 
 
Skolebygget fremstår som lukket både fra utsiden og innsiden og legger i liten grad opp til 
samarbeid eller innsyn mellom skolens ulike virksomheter. Fellesarealene fremstår ikke med 
noen samlende funksjon for skolen. Skolen har to lokaliteter med ca 200 meters avstand. I 
skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at 
bygg E selges og at det for øvrig er nødvendig med enkelte enklere ombygginger eller 
tekniske utbedringer.  
 

Vedtak om avvikling av skolen 
Vedtak om avvikling ble gjort i fylkestingets behandling av Skolebruksplanens del 2.  
Vurdering av de økonomiske sidene ved avvikling av Borg vgs som en del av Sarpsborg-pakka 
ble sist gjort i saksfremlegget til fylkestinget 26/2-16 (Se Skolebruksplanens del 2 s. 36-39). 
Konklusjonen på denne vurderingen var at å beholde Borg på sikt ville gi den dårligste 
økonomiske effekten. Investeringsbehovet i Sarpsborg ville bli lavere, men til gjengjeld vil 
virksomhetskostnadene og FDV-kostnadene holde seg betydelig høyere over lang tid (se 
nedenfor) og fylkesrådmannen opprettholdt derfor anbefalingen om å avvikle skolen – noe 
fylkestinget sluttet seg til. 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdjLaMg8rMAhVE3SwKHX-OD30QjRwIBw&url=http://www.sa.no/meninger/sla-sammen-borg-og-st-olav/o/1-101-7659979&bvm=bv.121421273,d.bGg&psig=AFQjCNHNhcpF-0zcUWp-riZQIPAcbsRZuw&ust=1462781263392831
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Fylkesrådmannen vil starte forberedelsene med salg av Borg høsten 2016. Første steg vil 
være en nærmere dialog med Sarpsborg kommune om ønsket etterbruk – eventuelt også 
kommunens interesse for kjøp. Anlegget må annonseres vurdert solgt når den tid kommer 
slik at alle interessenter har anledning til å melde sin interesse. Det kan være aktuelt at deler 
av skoleanlegget/-eiendommen fortsatt blir i bruk til fylkeskommunale formål. 
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Frederik II videregående skole 
 
Om skoleanlegget 

 
 
Skolen består av 9 bygninger og er splittet på to lokaliseringer med 3-400 meters avstand – 
avhengig av hvilke bygg en beveger seg mellom. Avdelingene er oppdelt med flere mindre 
bygg på hver lokalisering – og er dermed uhensiktsmessig med hensyn til intern 
kommunikasjon. Avdeling Frydenberg ble bygd i 1962. Avdeling Christianslund ble bygd i 
1967, med en del senere påbygg og ombygginger. I skolebruksplanens del 2 er det på 
grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at både avdeling Frydenberg og 
avdeling Christianslund rives. 
 

Gjeldende planer og vedtak for skoleanlegget 
Fylkestinget har tidligere vedtatt byggestart i 2018 for nye Frederik II. For 2016 ble det 
bevilget kr 34 mill til oppstart av arbeidet med nye Frederik II. Midlene er tenkt benyttet 
både til tomte-erverv og andre kostnader knyttet til tomtekjøp.  
 
Ved denne rulleringen av Skolebruksplanen blir det tatt stilling til en rekke temaer av 
betydning for fremtidig arealbehov ved skolen. Dette gjelder bl.a. konsekvenser av et 
eventuelt Greåker-salg, antall paralleller på Idrett m.m. 

 
Status i arbeidet med ny tomt for Frederik II 
Arbeidet med ny tomt og nybygg for Frederik II har blitt behandlet politisk en rekke ganger 
tidligere, og saken har blitt utsatt hver gang. Utviklingen kan stikkordsmessig og skjematisk 
fremstilles slik; 
 
FT 3/12-14, PS 94/2014 (Skolebruksplanen – 1. gangs-behandling) 

• tomtevalg avgjøres 1. halvår 2015 
• forprosjekt 2017, byggestart 2018 
• tomten skal ligge sentralt i Fredrikstad 

 
FT 26/2-15, PS 6/2015 (Skolebruksplan-vedtaket) 

• Utdanningsprogram og ca elevvolum for Nye FII ble fastsatt 
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• FMV-området og bysiden av Glomma er lokaliseringsalternativene 
• Frm skal gå i dialog med Fredrikstad kommune vedr betingelser for avvikling/salg av 

dagens bygningsmasse på FII 
 
FT 46/2015, PS 46/2015 (meldingssak om fremdrift i arbeidet) 

• Det arbeides videre med alternativene Jotne, Værste, Sleipner, NTP og sykehustomta 
• Det arbeides videre med både ren skoletomt og eventuelle samlokaliseringer 

 
FT 2/12-15, PS FT 27/2015 (meldingssak om fremdrift i arbeidet) 

• Veidekke og NTP legges vekk, det arbeides videre med Jotne, Værste og Sleipner 
• Det arbeides videre med grunnlaget for mulig samlokalisering med Arena 

Fredrikstad, inkludert etablering av en flerbrukshall 
• Ny sak forelegges FT i april 2016 

 
I mars måned ble det klart at de nødvendige avklaringer knyttet til arealbehov og 
følgekostnader som er nødvendige for å kunne gjennomføre reelle og ryddige forhandlinger 
om tomtekjøp ikke ville foreligge slik at det kunne fremmes politisk sak om anbefalt 
tomtekjøp for fylkestinget 21/4 slik siste vedtak forutsatte og saken ble trukket. 
 
Situasjonen er nå at avklaringer i forhold til Fredrikstad kommune i forhold til Arena-
plassering, eventuell flerbrukshall, reguleringsbegrensninger og følgekostnader knyttet til 
vei/vann/avløp/trafikk-løsninger, festekontrakt m.v. antakelig ikke vil kunne foreligge før i 
løpet av høsten 2016. 
 
Endelig vedtak om tomtekjøp kan derfor antakelig ikke gjøres på forsvarlig grunnlag før høst 
2016 eller desember 2016. 
 
Vi har tentativt antydet et behov for tomt på 18 mål: 10 mål til skole og 8 mål til hall, men 
skolens arealbehov (og dermed kostnadene ved tomtekjøp og opparbeidelse) er p.t. uavklart 
som følge av flere forhold: 
 

• Eventuell Greåker-avvikling: besluttes av fylkestinget nå i juni. Hvis salg skal elever 
overføres til fredrikstad noe som vil øke FII’s arealbehov. BA, flere på ST, flere på 
kroppsøving m.v. 

• Arena-plassering besluttes av FK til høsten. En samlokalisering vil øke behovet for 
samlet arealer på FMV (og gi grunnlag for «kvantumsrabatt», men vil isolert sett 
redusere arealbehovet noe for skolens idrettshall og kanskje skolen selv pga 
arealsynergier  

• Mulig flerbrukshall-samarbeid med Fredrikstad kommune: kan øke arealbehovet for 
den aktør som skal stå som eier. 

• En eller to paralleller Idrettsfag på Frederik II? Bestemmes politisk i juni og påvirker 
dimensjonering av idrettshall 

• Avlastningsmulighetene for hallbehov knyttet til tilgang på utendørs kunstgressbane 
og andre treningsflater er ikke avklart 

• Det foreligger ikke reguleringsplan for skole for noen av alternativene som kan 
avklare begrensninger i forhold til høyde/utnyttelsesgrad/vern; som igjen påvirker 
arealbehovet. 



105 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

 
Både fylkeskommunen og Fredrikstad kommune skal utrede alternative løsninger; på flere 
tomte-alternativer - med og uten samlokalisering Arena/vgs. Fredrikstad har en 
tomtevalgprosess som går fram til høsten, det er rasjonelt for oss å samkjøre oss med den i 
fht forhandlinger med tomte-eierne og beslutning om tomtevalg.  
 
Når det gjelder synergier mellom en ny vgs og Arena Fredrikstad er det foreløpig 
dokumentert kun moderate effekter, men noen temaer skal sees nærmere på. 
Arkitektoniske løsninger er ikke vurdert i det hele tatt og dette kan øke (eller redusere) 
mulighetene for synergier ut fra forutsetningene så langt. 
 
Samlet sett mener fylkesrådmannen derfor det er for mange uavklarte punkter når det 
gjelder arealbehov og følgekostnader for å kunne gjennomføre en god forhandling og 
forsvarlig anbefaling ovenfor fylkestinget på nåværende tidspunkt.  
 
Når det gjelder de foreløpige vurderingene av tomtealternativene, synergier med Arena 
Fredrikstad, økonomiske forhold m.v. vises det til tidligere omtale av dette i de politiske 
sakene nevnt ovenfor. Fylkesrådmannen er særlig opptatt av å få god nok kvalitet på det 
økonomiske beslutningsgrunnlaget for valg i denne saken og dette gjelder en rekke 
elementer i tillegg til selve prisen på et tomtekjøp: Håndtering av grunnforhold og 
forurensning, følgekostnader knyttet til infrastruktur (trafikkløsninger, vei, vann, avløp, 
energitilførsel etc. som faller på utbyggers ansvar), eventuelle bindinger i reguleringsforhold 
– og ikke minst selve arealbehovet (omtalt ovenfor).  
 
Arbeidet med å programmere nybygg for Frederik II kan komme igang etter sommerferien 
basert på juni-vedtaket om endelig tilbudsstruktur (pga Greåker-avklaring og vg2/vg3-
avklaring). Det kan da tas sikte på å fremme sak for fylkestinget tidligst 26/10-16. 
 

Økonomiske anslag 
Forutsatt elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i skolebruksplanen februar 2015, kan 
investeringsbehovet foreløpig løst anslås slik: 
 

Skolebygg: kr 500 – 600 mill  
Idrettshall: kr 150 – 200 mill  
Totalt:  kr 650 – 800 mill  

 
I tillegg kommer kostnader for kjøp og klargjøring av tomt samt opparbeidelse av 
infrastruktur. Det vises til egen utredning for dette. 
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Glemmen videregående skole 
 

Om skoleanlegget 
 

 
 
Glemmen vgs. består av 10 bygninger, hvor hoveddel av bygningene er fra 50- og 60-tallet, 
og det er ikke foretatt større bygningsmessige endringer eller oppgraderinger av de eldste 
bygningene, men det er også en del nyere bygg og undervisningsarealer fra 2000-tallet 
(elevsenter, idrettshall m.m.). Skoleanlegget er stort og variert med ulik standard i ulike 
bygg. Det er vanskelig å umiddelbart se skolens «hjerte». I skolebruksplanens del 2 er det på 
grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at en rekke bygg rives (bygg B, C, D, E, 
G + evt A og deler av bygg F) og at noen får en ombygging. Avdeling Lisleby er anbefales 
revet.  
 

Gjeldende planer og vedtak for skoleanlegget 
I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen, sak 6/2015, ble det vedtatt at avdelingen på 
Lisleby skal avvikles, at restaurant og matfag (RM) og helse- og oppvekstfag (HO) flyttes fra 
Glemmen vgs til Frederik II vgs og at studiespesialisering fordeles på begge skoler (minst fire 
paralleller til Glemmen). Elevtallsveksten i Nedre Glomma fra 2025 til 2035 er forutsatt tatt 
opp i hovedsak på ST og HO på Glemmen og nye Frederik II.  
 
Disse forholdene, sammen med den dårlige standarden på store deler av bygningsmassen, 
vil medføre betydelige investeringer på skolen i årene som kommer. Videre utvikling av 
nybygg, ombygginger og rivning/sanering av bygg på Glemmen vil i stor grad avhengig av 
fremdriften i byggeplanen for Nye Frederik II. I tillegg vil arealbehovet i fremtiden også bli 
påvirket av flere av de vedtakene som blir gjort om fordeling av ulike programområder i 
denne Skolebruksplanen. Dette gjelder bl.a. innenfor Elektro, Teknikk/industriell produksjon 
og Design/håndverk. 

 
Status i arbeidet 
Det er planlagt oppstart av mulighetsstudie på Glemmen i løpet av høsten 2016 hvor man vil 
se på ulike alternativer for utbygging basert på tilbudsstrukturen som vedtas ved rullering av 
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skolebruksplanen. Fremdriften til utbyggingsprosjektene må koordineres med fremdriften til 
ny Frederik II vgs, behov for sanering/oppgradering av eksisterende bygg og utgående 
leieavtaler.  
 
Det er avsatt midler i økonomiplanen til oppstart i Fredrikstad, men ikke øremerket midler til 
Glemmen vgs. Det er per i dag veldig stor usikkerhet knyttet til investeringsbehovet. 
Foreløpig er ikke endelig tilbudsstruktur kjent og man må ta hensyn til elevtallsprognoser 
relativt langt fram i tid. Det er ikke utarbeidet et konsept for utbygging av skolen etter 
endringene som ble gjort etter utflytting av bygg E og det er ikke gjort beregninger på 
investeringsbehovet etter dette. Tidligere overordnede anslag fra skolebruksplanen viser et 
investeringsbehov på ca. kr 300 mill. 
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7.4 Halden videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 

 
 
Hovedskolen ligger på Porsnes i sentrum og har en stor filial på Risum ca 3 km fra Porsnes, 
samt at skolen har en avdeling på Tosterødberget. Avdelingen på Porsnes består av 4 fløyer 
bygget på ulikt vis i perioden 1963 til 2004. Skoleanlegget er kompakt – til tross for mange 
tilbygg, og kantinen fremstår som skolens «hjerte». Det er store forskjeller i egnethet i de 
ulike byggene. Store deler er nedslitt og i dårlig teknisk stand, det gjelder spesielt for Bygg C 
(TP) i nord samt fløy med LAP i sør. Øvrig bygg fra 1963 trenger teknisk oppgradering men er 
av en størrelse og fleksibilitet som har en klar gjenbruksverdi. Bygget fra 2004 er i god 
funksjonell og teknisk stand.  
 
Skoleanlegget på Risum har svært store arealer i forhold til elevgrunnlaget og rommene har 
ulik standard/egnethet. Skoleanlegget er kostbart å drive og vedlikeholde. Bygg/anleggs-
teknikk holder til i leide lokaler i nærheten av Risum (Iddeveien 44) og har en leieavtale som 
løper ut i 2019. 
 
I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at 
deler av Porsnes rives, bygges om eller utbedres. Når det gjelder avdeling Risum ble det 
meste anbefalt revet, mens noe kunne bygges om enkelt. 
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Elevtallsprognose i gjeldende Skolebruksplan 
 

 
 
Prognosen innebærer omtrent uendret elevtall i Halden fram til 2025. 
 
I denne rulleringen av Skolebruksplanen tas det stilling til en rekke temaer av stor 
arealmessig betydning for Halden i fremtiden. Dette gjelder eventuell avvikling av 
Musikk/dans/drama og Restaurant/matfag, og eventuelle endringer av programområder 
innenfor Helse/oppvekst og Teknikk/industriell produksjon.  

 
Gjeldende planer og vedtak for skoleanlegget 
Siste omtale av utbyggingsplanene for Halden ovenfor fylkestinget ble gjort i økonomiplan-
en for 2016-19. Det het her følgende (utdrag): Både skolefaglige, bygningsmessige og 
økonomiske betraktninger gir grunnlag for å avvikle Halden vgs sin avdeling på Risum og 
samle skolen i sentrum. Det igangsettes utarbeidelse av en konseptvalgutredning for 
praktiske løsninger for nybygg, rehabiliteringer og eventuell bruk av leide lokaler. Skolens 
vg2 og vg3 tilbud vurderes på nytt i denne sammenheng.  
 

Status i arbeidet med mulighetsplan og intensjonsavtale med Halden 
kommune 

Status i mulighetsplanarbeidet (utdrag – se vedlegg for fulltekst) 
Behov for nybygg på Porsnes for å få samlet skolen er knyttet til skolebygg for bl.a. spesped, 
RM, teori, idrettsbygg for bl.a. 3 salenheter til idrett, verkstedarealer for TP, verkstedarealer 
for BA, og arealer til Musikk Dans Drama. Ombygning i eksisterende bygg for å tilpasse for 
innflyttede studieprogram. Sanering av minimum 1 bygg, Bygg C Porsnes  
 
En prosjektgruppe bestående av representanter fra sentraladministrasjonen, Halden VGS, 
eksterne konsulenter og arkitekter har jobbet med en mulighetsstudie hvor ulike 
utbyggingsalternativer er belyst. Gruppen har kommet med forslag til konsept for videre 
utbygging for å få en funksjonell og effektiv skoledrift.  
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Anbefalingen fra prosjektgruppen er at man jobber videre med Alternativ 2A som er maks 
løsning på eid og nyervervet tomt/bygg, men uten eid idrettshall på egen tomt i første 
omgang.  
 
Mulighetsstudiet viser i maksalternativet en tilnærmet maksimalt utbygget skole for ca 1230 
elever med nye lokaler både på Porsnes og på Norske Skog Saugbrugs. Uten nye lokaler 
(prosjektets Alternativ 1A) i Saugbrugs er det etter prosjektgruppens oppfatning ikke mulig å 
plassere alle dagens programfag på Porsnes. Saugbrugs’ store industrilokaler blir i forslaget 
utnyttet til de arealkrevende fagene BA, TP og MD. Arealene er pr i dag tilpasset tung 
industri og det vil kreve bygningsmessige endringer for å åpne opp arealene til søylefrie 
arealer, i tillegg til oppgradering for inneklima, og tekniske installasjoner som er nødvendig 
for ett skolebygg. Maksalternativet kan bygges ut etappevis etter behov og økonomi.  
 
De foreslåtte grepene vil løse skolens både skolefaglige og driftsøkonomiske behov for 
samlokalisering, samt gi oppgradert bygningsmessig kvalitet som selv uten samlokalisering er 
påkrevd. Ved nybygg og samlokalisering reduseres leiekostnader og etterslep på vedlikehold, 
samt at skolen arealeffektiviseres med de skolepedagogiske og økonomiske fordeler det 
medfører.  
 
Inngått intensjonsavtale 
Det er mellom rådmannen i Halden kommune og fylkesrådmannen inngått en 
intensjonsavtale om salg av Risum til Halden kommune og langvarig leie av halltid i ny hall på 
Os rett i nærheten av Porsnes slik at Halden vgs i sum kan få nok hall-kapasitet til å ikke 
måtte bygge ny idrettshall som følge av en eventuell samling av alle elevene i sentrum. 
Intensjonsavtalen er ikke bindene for noen av partene og det er tatt forbehold om politisk 
godkjenning både i kommunestyret og fylkestinget. Endelig bindene avtale er avhengig av at 
partene blir enige om økonomisk oppgjør. 
 
Dersom intensjonsavtalen godkjennes starter kommunen detaljregulering av Risum-området 
og prosjektering av Os-området innen utgangen av juni 2016. Forutsatt at partene blir enige 
om kjøpesum skal oppgjør og overtakelse finne sted 31/12-2018. 
 
Det vises for øvrig til hele avtaleteksten som følger saken som vedlegg. 

Planlagt fremdrift/avhengighet mellom prosjekter 
Det er planlagt at arbeidet med mulighetsstudien fortsetter etter sommeren. Når fremtidig 
tilbudsstruktur og dimensjonerende elevtall er kjent, kan man gå mer detaljert til verks i å 
beregne arealbehov og livssykluskostnader. De ulike alternativene kan da evalueres opp mot 
ulike kriterier (økonomi, egnethet, tilpasningsdyktighet mm) og konsept kan velges. Etter 
konseptvalget kan prosjektet videreføres til forprosjektfasen dersom det anses finansierbart 
og økonomisk bærekraftig for Øfk. 
 
Det er tenkt en utbygging i to, evt. tre faser, avhengig av om Halden kommune bygger 
idrettsanlegg på Os.  Gitt kompleksiteten av romprogrammet samt at den største delen av 
skolen skal være i drift må utbygningen planlegges nøye og i god tid.  
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Økonomi 
Det er per i dag ikke avsatt midler i økonomiplanen (2016-2019) til Halden vgs. Forutsatt 
elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i skolebruksplanen, sak 6/2015, og konsepter fra 
mulighetsstudien (inkludert egen ny idrettshall) kan investeringsbehovet foreløpig anslås til: 
 

Nybygg 1 110 – 130 mill kr RM, Spesped, Bibliotek, Teori (3630m2) 
Nybygg 2 120 – 140 mill kr Idrettshall (3 saler), støttefunksjon, lap, teori (4355m2) 
Ombygg  
-Porsnes 

 
5 – 

 
10 mill kr 

 
Flytte bibliotek, LAP etc (670m2) 

-BA/TIP 45 – 100 mill kr Ombygning på Norske Skog Saugbruks (3800m2) 
-MDD 20 – 50 mill kr Ombygning på Norske Skog Saugbruks (1900m2) 
Totalt 300 – 430 mill kr Forutsatt konsept med idrettshall på egen tomt og ombygning av 

Norske Skogs lokaler 

 
I tillegg kommer kostnader for erverv på Norske Skog, sanering av bygg og opparbeidelse av 
uteområder: Saneringskostnadene på Porsnes kan anslås til ca. kr 3-15 mill, avhengig av pris 
og hvilke bygg som saneres. Erverv på Norske Skog er etter møter med næringsmegler 
diskutert og potensielt mulig. Opparbeidelse av uteområder er ikke medtatt da prosjektene 
ikke åpner for nye uteområder, men det må avsettes noe midler til sikring av elevtrafikken 
mellom Norske Skog og Porsnes. 
 

Samlet økonomisk vurdering av «Halden-pakka» 
Samlet investeringsbeløp er anslått til å kunne utgjøre mer enn kr 400 mill i en 
maksimumsløsning. Ditte skal i det alt vesentligste lånefinansieres og gir betydelig økning av 
fylkeskommunens kapitalutgifter, men i tillegg til samfunnsfaglige gevinster og skolefaglige 
gevinster av større og mer robuste miljøer, inngår også økonomiske fordeler:  
 

 Sparer øfk for betydelige vedlikehold/rehabiliterings-kostnader på Risum i årene som 
kommer 

 Betydelig effektivisering på skoledrift og FDV ved at Risum avvikles (lite arealeffektivt 
og teknisk dårlig)  

 Leieforhold på Norlux ved Risum kan avvikles 

 Risum har 150 mål med areal inkludert jorder og arealer som kan selges og utvikles.  
 
Lønnsomheten i prosjektet – om det er selvfinansierende er avhengig av flere forhold: 

 Hvor stort nytt areal som trengs på Porsnes (særlig om det skal bygges for RM, MD, 
egen ny idrettshall og ny kjøretøyhall på TP. 

 Det økonomiske oppgjøret for Risum og eventuelle leiekostnader for halltid på Os. 

 Betingelsene knyttet til kjøp eller leie av arealer på eiendommen til Norske Skog 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at intensjonsavtalen godkjennes og at fylkesrådmannen får i 
oppdrag å arbeide videre med forutsetningene for å kunne gjennomføre en samling av 
skolen i sentrum som er økonomisk forsvarlig, og fremme sak for fylkestinget om dette når 
beslutningsgrunnlaget er avklart. 
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7.5 Indre Østfold 

Elevtallsprognose i gjeldende Skolebruksplan 

 
 
Prognosen innebærer omtrent uendret elevtall i Indre Østfold fram til 2025. 
 

Gjeldende planer og vedtak for skoleanleggene 
Siste omtale ovenfor fylkestinget om utbyggingsplanene i Indre Østfold ble gjort i 
økonomiplanen for 2016-19 og i budsjettdokumentet for 2016. Herfra gjengis følgende: 
 
Følgende prosjekter søkes innarbeidet i kommende økonomiplanrulleringer:  

 Nytt bygg for Bygg/anleggsfag på Mysen vgs  

 Nytt bygg for Teknikk/industriell produksjon på Askim vgs  

 Nytt bygg/ombygging for samling av Service/samferdsel på Mysen vgs  

Kapasiteten i sentraladministrasjonen har så langt vært knyttet opp til arbeid med 
prosjektene i Sarpsborg og Fredrikstad og det er foreløpig ikke arbeidet videre med planer 
for gjennomføring av disse prosjektene. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med det på et 
senere tidspunkt. Det kan bli aktuelt å benytte deler av avsatte midler til HMS/kortsiktige 
utbedringsbehov på både Mysen og Askim vgs. Det ble ikke avsatt midler til prosjekter på 
disse skolene i 2016.budsjettet. 

I Mysen og Askim er det færre store usikkerhetsmomenter, her kan prosjektene komme 

relativt raskt i gang hvis de blir prioritert i økonomiplanen.  

Samlet økonomisk vurdering av planene for Indre Østfold 
Samlet investeringsbeløp er anslått til ca kr 275-350 mill. Dette skal i det alt vesentligste 
lånefinansieres og gir betydelig økning av fylkeskommunens kapitalutgifter, men i tillegg til 
samfunnsfaglige gevinster og skolefaglige gevinster av større og mer robuste miljøer, inngår 
også økonomiske fordeler:  
 

 Nye skolebygg gir færre m2 enn i de som avvikles 

 Leieutgifter for BA på Susebakke i Eidsberg og Næringsparken i Akim vil bortfalle 

 Større TP, BA og SS-miljøene blir større og mer kostnadseffektive 

 Skolefaglige gevinster ved større og mer robuste fagmiljøer 
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Ved en vurdering av investeringsbeløpet må en også ta i betraktning at alternativet til disse 
investeringene ikke er «ingen investeringer» da deler avbygningsmassen på Askim og Mysen 
må gjøres relativt mye med på ganske kort sikt uansett. 
 

Askim videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 
 
Skolens ulike bygg er oppført i mange omganger over de fleste tiår fra og med 1959. 
Bygningsmassen er spredt med relativ stor avstand mellom de ulike funksjonene. Strukturen 
gir ikke ett klart uteareal avgrenset fra kjørende. Anlegget har svært ulik standard, egnethet 
og arealeffektivitet. I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av en gjennomgang fra 
Norconsult anbefalt at flere bygg rives, ombygges og/flere får tekniske utbedringer. Flere av 
byggene vurdert til å ha den dårligste graden av tilpasningsdyktighet. Bygg B, C, L anbefales 
sanert. Bygg/anleggsfag har arealer i leide lokaler i Næringsparken ca 3 km fra skolen. Dette 
leieforholdet skal avvikles når BA i i Indre Østfold samles på Mysen. 
 
Det skal ved denne rulleringen av Skolebruksplanen tas stilling til flere temaer av betydning 
for fremtidig arealbehov ved skolen. Dette gjelder bl.a. når SS skal flyttes til Mysen, når TP i 
Indre Østfold skal samles på Askim og om f.eks Arbeidsmaskiner innenfor TP skal overføres 
til Kalnes.  
 

Status i arbeidet 
Mulighetsstudiet så langt viser muligheter for en samlet skole med redusert driftskostnader 
og vedlikeholds-etterslep. De foreslåtte grepene vil løse skolens både skolefaglige og 
driftsøkonomiske behov for samlokalisering, samt gi oppgradert bygningsmessig kvalitet som 
selv uten samlokalisering er påkrevd. Ved nybygg og samlokalisering reduseres leiekostnader 
og etterslep på vedlikehold, samt at skolen arealeffektiviseres med de skolepedagogiske og 
økonomiske fordeler det medfører. Det er planlagt at arbeidet med mulighetsstudien 
fortsetter etter sommeren. Når fremtidig tilbudsstruktur og dimensjonerende elevtall er 
kjent, kan man gå mer detaljert til verks i å beregne arealbehov og livssykluskostnader.  
 
Det er per i dag ikke avsatt midler i økonomiplanen (2016-2019) til Askim VGS.  
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Forutsatt elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i skolebruksplanen, sak 6/2015, og 
konsepter fra mulighetsstudien kan investeringsbehovet foreløpig anslås slik: 
 

Nybygg del 1: kr     25- 30 mill TP bygg med Mesanin (1126m2) 
Nybygg del 2: kr 100-120 mill TIP bygg øvrige etasjer, EL, Undervisning, LAP, inngang (3380m2) 

Totalt:  kr 125-150 mill 

 
I tillegg kommer kostnader for sanering av bygg og opparbeidelse av uteområder som samlet 
sett kan anslås til kr 9-23 mill avhengig av ulike løsninger. 
 

Mysen videregående skole 
 
Om skoleanlegget 

 

 
 
Deler av skoleanlegget er svært godt egnet for virksomheten, mens andre deler er 
utidsmessig, lite egnet og har varierende arealeffektivitet. De eldste delene av skolen er fra 
1970-tallet, men det er også kommet mye nybygg etter 2010. Skolen er relativt kompakt, 
men det er ikke mulig å gå tørrskodd mellom alle funksjoner. Arealene for RM og MK er 
gode, det samme er de fleste fellesarealene. I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av 
en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at noen bygg rives og at noen bygg får en middels 
eller lett ombygging. Skolen leier arealer til kroppsøving i Eidsberghallen ca 800 meter fra 
skoleanlegget. 
 
Skolen leier også arealer til Bygg/anlegg på Susebakke, ca 3 km fra skolen. Innleid avdeling 
på Susebakke må oppgraderes betydelig for å tilfredsstille dagens forskriftskrav, avdelingen 
leies for kr 2,3 mill p.a. og betjener ca 60 elever. Arealene (3085m2) er lite arealeffektive da 



115 
 

Skolebruksplan for vgs i Østfold 2016-2026. Fylkesrådmannens forslag (19/5-16) 

 

de ikke er bygget til undervisningsformålet. Undervisningsarealene er spredd over ulike bygg 
og i ulike etasjer, og lokalisert for langt fra hovedskolen til å fungere som en samlet skole.  
 
Det skal i denne rulleringen av Skolebruksplanen tas stilling til en rekke temaer av betydning 
for fremtidig arealbehov ved skolen Dette gjelder f.eks når Teknikk/industriell produksjon 
skal overføres til Askim, når Bygg/anlegg skal samles på Mysen og mulige endringer innenfor 
Design/håndverk  
 

Status i arbeidet 
Mulighetsstudiet så langt viser en samlet skole med redusert driftskostnader og 
vedlikeholdsetterslep. Løsningsforslaget gir bla følgende fordeler: oppgradert felles 
inngangsparti, tilgang til felles garderober/toaletter, kort vei mellom arealer som generelle 
undervisningsrom i nybygg og eksisterende, sambruk av lokaler eks DH og BA verksteder. Det 
bør arbeides videre med disse løsningene. 
  

De foreslåtte grepene med nybygg og avviklet leie vil løse skolens både skolefaglige og 
driftsøkonomiske behov for samlokalisering, samt gi oppgradert bygningsmessig kvalitet som 
selv uten samlokalisering er påkrevd. Ved nybygg og samlokalisering reduseres leiekostnader 
og etterslep på vedlikehold, samt at skolen arealeffektiviseres med de skolepedagogiske og 
økonomiske fordeler det medfører.  
 
Det er per i dag ikke avsatt midler i økonomiplanen (2016-2019) til Mysen VGS. Forutsatt 
elevtall og utdanningstilbud som vedtatt i skolebruksplanen, sak 6/2015, og konsepter fra 
mulighetsstudien kan investeringsbehovet foreløpig anslås til: 
 

Nybygg del 1 kr 50 –  60 mill  BA bygg med Mesanin (2200m2) med mulighet for +3 etg 
Nybygg del 2 kr 85 – 100 mill  DH og SS (2865m2) (utnytter 2 av 3 mulige etasjer) 
Totalt kr 135 – 160 mill   

 

I tillegg kommer kostnader for sanering av bygg og opparbeidelse av uteområder som samlet 
sett kan anslås til ca kr 7-13 mill avhengig av hvilke løsninger som velges. 
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7.6 Mosseregionen 
 
Elevtallsprognose i gjeldende Skolebruksplan 
 

 
 
Prognosen innebærer omtrent uendret elevtall i Moss fram til 2025. 
 
Tidligere planer / vedtak 
Siste omtale ovenfor fylkestinget om utbyggingsplanene i Moss ble gjort i økonomiplanen for 
2016-19 og i budsjettdokumentet for 2016. Herfra gjengis følgende: 
 
Investeringer knyttet til overføring av Elektro og Teknikk/industriell produksjon til 
Kirkeparken vgs gjøres når lokalene for disse tilbudene ved Malakoff uansett må 
rehabiliteres betydelig eller bygges nytt. Det tas forbehold om resultatet av en nærmere 
utredning av flyttingen. 
 
Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede etablering av dagtilbud for elever med 
sosiale/emosjonelle vansker i Mosseregionen. Sak fremmes for fylkestinget når en 
konseptvalgutredning foreligger. 
 
Disse prosjektene ligger så langt frem i tid at fylkesrådmannen så langt ikke har arbeidet 
videre med planer for gjennomføring av disse prosjektene. Fylkesrådmannen vil komme 
tilbake med det på et senere tidspunkt. Det vil også bli vurdert om det er mulig å 
samlokalisere med ny tannklinikk. 
 
Det ble ikke avsatt midler til prosjekter på disse skolene i 2016-budsjettet. 
 
I Moss er det ikke planlagt videre fremdrift det neste året, men i tilknytning til bygging av ny 
tannklinikk kan det bli aktuelt med ombygging på Malakoff. 
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Samlet økonomisk vurdering av planene i Moss 
Det foreligger ikke oppdaterte investeringsanslag for de mulige strukturendringene og 
byggeplanene for Malakoff og Kirkeparken. Investeringsbeløpet når det kommer skal i det alt 
vesentligste lånefinansieres. Dette vil gi en økning av fylkeskommunens kapitalutgifter, men i 
tillegg til forutsatte skolefaglige gevinster av mer kombinerte skoler, må det også legges til 
grunn at tiltakene ikke skal gjennomføres før lokalene for TP og El uansett må 
totalrehabiliteres eller rives på Malakoff.  Re-investering i arealer for disse miljøene på 
Kirkeparken er tidligere vurdert å ikke bli mer kostnadskrevende enn de ville blitt på 
Malakoff.  
 

Malakoff videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 
 
Bygningsmassen er oppført i henholdsvis 1974, 1996 og noe på 2000-tallet. Skoleanlegget er 
relativt kompakt, men har en uklar hovedadkomst og mangler et sentralt godt «hjerte» med 
samlende fellesarealer. Relativt mange mørke korridorer. I skolebruksplanens del 2 er det på 
grunnlag av en gjennomgang fra Norconsult anbefalt at noen bygg får lett eller middels 
ombygging. 

I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen i februar 2015 ble det vedtatt at det på sikt skal 
utredes om elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP) skal flyttes fra Malakoff 
til Kirkeparken og at det skal gjøres tilpasninger i fordelingen på studiespesialisering (ST) og 
Påbygning. Det er i denne rulleringen av Skolebruksplanen ingen store temaer med vesentlig 
arealmessige konsekvenser for Malakoff.  

 
Status i arbeidet 
Det er ikke gjort noen utredninger på Malakoff vgs På sikt kan det bli behov for ombygging 
for å utvide tilbudet på ST.  Det planlegges en ny tannklinikk i Moss som man vurderer å 
legge til Malakoff vgs. Avhengig av hvilket konsept man velger, vil det kunne gi behov for noe 
ombygging av eksisterende skolebygg. Det er ikke planlagt oppstart av ombyggingsprosjekt 
for å gi fra seg EL og TIP eller utvide ST-tilbudet den nærmeste tiårsperioden.  
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Kirkeparken videregående skole 
 

Om skoleanlegget 

 
 
Skolen har stort sett nyrenoverte bygg (2009) som fungerer godt for skolevirksomheten. 
Eldste bygg er oppført i 1882 (gamle Moss bibliotek). Deler av arealene synes noe 
overdimensjonerte i forhold til behovene. I skolebruksplanens del 2 er det på grunnlag av en 
gjennomgang fra Norconsult anbefalt at noen arealer får enklere ombygginger eller enklere 
tekniske utbedringer. 
 
I fylkestingets vedtak for skolebruksplanen i februar 2015 ble det vedtatt at det på sikt skal 
utredes om elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP) skal flyttes fra Malakoff 
til Kirkeparken og at det skal gjøres tilpasninger i fordelingen på studiespesialisering (ST) og 
Påbygning. Med unntak av fremtidig struktur og eventuelle flyttinger innenfor 
Musikk/dans/drama er det ved denne rulleringen av Skolebruksplanen ingen store temaer 
med vesentlig arealmessige konsekvenser for Kirkeparken.   
 

Status i arbeidet 
Det er ikke planlagt oppstart av ombyggingsprosjekt for å ta imot EL og TIP den nærmeste 
tiårsperioden. En eventuell ombygging for MD hvis flere elevplasser legges til skolen må 
planlegges ferdigstilt til tidspunktet som tilbudet skal avvikles ved den andre skolen. 
 
Det er per i dag ikke avsatt midler i økonomiplanen til prosjekter i Moss. Det er ikke gjort 
kostnadsanslag for ombygging på Kirkeparken. 
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8. Samlet vurdering av økonomi og prioriteringer 
 
Identifisert investeringsbehov 

Skole Merknad Anslag 
inv-behov 

St. Olav Ny skole – eksklusive kulturskole Kr 355  - 425 mill 

Kalnes Nybygg og ombygginger – veldig konseptavhengig Kr 260  - 500 mill 

Greåker Tilbygg, ombygginger Kr  67   -   88 mill 

Sum Sarpsborg  Kr 682–1013 mill 

Frederik II Ny skole – ekskl. kjøp/opparbeidelse m.v. ny tomt Kr 650  - 800 mill 

Glemmen Nybygg og ombygginger (stor usikkerhet) Kr            300 mill 

Sum Fredrikstad  Kr 950-1100 mill 

Halden Samling i sentrum inkl RM/MD – veldig konseptavhengig Kr 325 - 465 mill 

Askim Nybygg og ombygginger Kr 135 - 175 mill 

Mysen Nybygg og ombygginger Kr 140 - 175 mill 

Sum IØ  Kr 275 - 350 mill 

Kirkeparken Ingen aktuelle prosjeker 0 mill 

Malakoff Ingen aktuelle prosjekter – forbehold tannklinikk 0 mill 

Sum Moss  0 mill  

Sum ØFK  Kr 2232-2928 mill  

 
Kostnadsanslagene i en så tidlig fase som behovsfasen er svært usikre. Det kan komme 
endringer i tilbudsstruktur, elevtall og funksjoner som vil gi store utslag i arealbehovet. Det 
benyttes nøkkeltall for å estimere kvadratmeterprisen for nybygg, ombygging og sanering, 
men det er en rekke forhold som vil påvirke den endelige kvadratmeterprisen, bl.a. 
markedsforholdene, kvalitetskrav og gjennomføringsmodell. Det er på dette stadiet ikke 
utarbeidet et konsept for utbygging, dvs. hvordan man kan utnytte arealer i eksisterende 
bygninger, behov for nybygg og evt. hva som kan være lønnsomt å leie. Ombygging eller 
kombinasjonen av ombygging og nybygg gir større usikkerhetsfaktorer enn kun nybygg. Der 
det er aktuelt tas det forbehold om salgspris på eiendommer som fraflyttes, tomtepriser etc. 
For Halden er det p.t. åpent om en del av løsningen blir leieforhold eller nybygg i egen regi. 

Arbeidet med beregning av nto effekt på fylkeskommunens økonomi 
Et kjernespørsmål i denne rulleringen av Skolebruksplanen er hvilket investeringsnivå 
Østfold fylkeskommune har økonomisk bære-evne over sin driftsøkonomi til å håndtere i 
årene som kommer. Kan vi investere oss til bedre driftsøkonomi? Hvilke prosjekter 
lønnsomme på kort eller lang sikt? Dersom ikke alle prosjekter kan realiseres er det viktig å 
prioritere de der bygningsmessige forhold er dårligst, der skolefaglige gevinster ved en 
realisering er størst og der den økonomiske netto-effekten alt tatt i betraktning er best. 
 
Når tilbudsstrukturavklaringene foreligger ved behandling av denne saken og 
mulighetsstudiene er avsluttet er grunnlaget bedre for å beregne lønnsomhet/netto 
merkostnader knyttet til hver enkelt tilbudsstrukturendring og tilhørende konsekvenser for 
investeringsprosjektet eller «investeringspakka».  
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Fylkesrådmannen har påbegynt slike beregninger, men så lenge de alternativene løsningene 
er så mange og usikkerheten så stor er disse beregningene ikke så godt fundert pr dato at de 
egner seg for presentasjon og innarbeiding i økonomiplanen  
 
Av strukturtiltakene med økonomisk effekt vedtatt i Skolebruksplanen fra 2015, og som er 
foreslått fra fylkesrådmannens side i denne saken, er de viktigste følgende:  
 

Tiltak Besparelse 

Avvikling av Borg vgs Kr 10,0 mill 

Samling av utdanningsprogrammene SS, TP, og BA IØ  Kr 3,0 mill 

Samling av BA og ID i Sarpsborg Kr 2,5 mill 

Avvikling av YSK på Glemmen og Frederik II Kr 2-6 mill 

Færre elevplasser på Musikk Kr 5,5 mill 

Økt elevtall på HO, SS og DH (bto før kompensasjon) Kr 30,0 mill 

 Kr 53-57 mill 

  
Tabellen viser anslått effekt på ordinære driftsutgifter (ikke kapitalutgifter og FDV) fullt ut 
implementert. Effekten på virksomhetskostnadene er i hovedsak basert på hvordan 
foreslåtte endringer vil gi endret tildeling i budsjettfordelingsmodellen til skolene som 
benyttes i dag. Effekten av FDV, elevskyss, omstilling og administrative utgifter er ikke 
inkludert i anslagene ovenfor. For en vurdering av den samlede økonomiske effekten må 
flere elementer trekkes inn slik tabellen under viser.  
 

Budsjettpost Typisk effekt 

Klasse/lærer-utgifter Redusert utgift pga færre klasser 

Fellesutgifter; ledelse, stab/støtte, ped. fellesutgifter Redusert utgift pga færre og større tilbud pr skole  

FDV: Forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsutgifter Redusert utgift pga nye bygg m. færre m2 enn før 

Endrede leieutgifter o.l. Bortfall av eksisterende eller nye leieforhold  

Nto effekt på skolenes driftsbudsjetter  

Elevtransport (skoleskyss) Redusert utgift pga tilbud plasseres mer sentralt  

Kapitalutgifter investeringer (finansutgifter) Økte utgifter fordelt over lånets løpetid 

Flytteutgifter / nytt utstyr o.l. Økte utgifter 

Omstilling/overtallighet m.v. (adm/fellestjenester) Økte utgifter – sentral HR-post 

Ressursbehov skoleledelsen/sentraladm. for gjennom-
føring, konsulentkjøp etc  - utover ordinære budsjetter 

 
Økte utgifter sentraladm / skoleledelsen 

Nto effekt på andre budsjetter enn vgs  

Netto økonomisk effekt øfk  

Modell for beregning av netto økonomisk effekt av tilbudsstruktur-endring: 

 
Anslagene vil være basert på en del standard forutsetninger som kan bli annerledes i praksis, 
Det blir vektlagt å benytte forsiktige anslag for kostnadseffektivisering og mest mulig 
realistiske anslag for investeringskostnader slik at en i sum skal være nærmere en «worst-
case»-forutsetning enn «best-case». Også tidspunkt (hvilket budsjettår) de økonomiske 
effektene av tiltakene slår inn vil være usikkert og avhengig av fremdriften i de ulike grepene 
som skal tas. 
 
Beregninger av reduserte FDV-kostnader henger i vesentlig grad sammen med den 
arealreduksjon en kan oppnå ved nye byggløsninger samt at nye arealer kan være rimeligere 
å renholde, varme opp, vedlikeholde etc enn gamle. Mange av dagens skoler har et betydelig 
større areal enn det normtallene (FEF-modellen) skulle tilsi. Grunnen til det er at mange 
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arealer i dag brukes til andre formål enn de opprinnelig var tiltenkt pga endringer i 
elevmassen og de undervisningstilbud som gis ved skolen. Nye arealer forventes derfor å ha 
en FDV-gevinst.  
 
Når det gjelder de direkte investeringskostnadene vil de ulike prosjektene/«pakkene» 
variere mye når det gjelder netto effekt på fylkeskommunens driftsbudsjett. Noen vil kanskje 
være (tilnærmet) selvfinansierende, eksempelvis «Halden-pakka» og samling av Bygg/anlegg 
og Service/samferdsel i Indre Østfold. Andre prosjekter/«pakker» vil gi betydelige 
merutgifter i mange år – selv om også disse i en beregning av livssykluskostnader over 60 år 
kan sies å være lønnsomme. Dette gjelder f.eks «Fredrikstad-pakka» og samlingen av TP i 
Indre Østfold.  
 
I hovedsak er det kapitalutgiftene som følge av lån til finansiering av investeringene som vil 
bli den store merutgiften. Østfold har lavere langsiktig gjeld enn landsgjennomsnittet (og 
f.eks Vestfold fylkeskommune) pr i dag, men det vil antakelig endre seg betydelig dersom 
investeringene angitt i denne planen blir gjennomført. Disse utgiftene kan angis rimelig 
presist når først investeringskostnaden er kjent. Det er også en del forhold som vil trekke i 
positiv økonomisk retning ved de ulike prosjektene – men som er vanskelig å estimere pr i 
dag. Dette gjelder f.eks: 
 

- Hvor stor blir reduksjonen i antall m2 som skal driftes i nye bygningsmessige løsning 
vs de gamle som avvikles. 

- Kalnes vil generelt profitere på å bli en større skole enn den er i dag 
- Hvor mye kan realiseres økonomisk på skoleanlegg vi skal selge/avvikle (Risum, Borg, 

Glemmens Lisleby-avdeling, Frederik II m.m.) 
- Bygningsmessige flaskehalser for å ha vanlig klassestørrelse vil bli tatt bort (f.eks 

innenfor ST på Frederik II) 
 
Bortfall av leieforhold til BA i Indre Østfold og Halden og for de midlertidige løsningene på 
Glemmen er kjente og kan kalkuleres inn nå.  
 
Rent teknisk beregnes kapitalkostnadene nå basert på en avdragstid på 30 år år og med en 
rentesats på 3,5% (1,5% + risikopåslag 2%). 
 
Det skisserte investeringsbehovet på mellom kr 2,2 og 2,9 mrd skissert ovenfor gir potensielt 
årlige kapitalutgifter på kr 143-188 mill p.a. Av dette er det i økonomiplanen som legges 
frem samtidig med Skolebruksplanen innarbeidet investeringer på kr 653 mill til henholdsvis 
Sarpsborg-pakka og Fredrikstad-pakka.  
 
Økningen i investeringsutgifter utgjør dermed i størrelsesorden kr 1,6-2,3 mrd – dvs økte 
årlige netto kapitalutgifter i forhold til gjeldende økonomiplan på i størrelsesorden kr 103-
148 mill.  
 
Som det også fremgår ovenfor kan ca kr 50 mill finansieres ved reduserte utgifter på 
skolenes virksomhetskostnader og det gjenstår da ca kr 50 – 100 mill p.a. som må hentes inn 
ved lavere FDV-kostnader, bortfall av leieutgifter og eventuelt andre typer besparelser 
innenfor budsjettene til de videregående skolene, hele opplæringsområdet eller eventuelt 
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hele fylkeskommunens budsjett. Inntekter fra salg av dagens skoleanlegg som skal fraflyttes 
vil redusere investerings- og lånebehovet angitt ovenfor.  
 

Økonomisk vurdering - forslag til prioritering - tidslinje 
Som det fremgår ovenfor er det i denne planen identifisert flere av de enkeltfaktorene som 
hører hjemme i en vurdering av hvilke investeringer som bør gjøres i hvilken rekkefølge. Den 
bygningsmessige statusen på våre skoleanlegg er rimelig godt kjent og hvilke langsiktige 
driftsmessige besparelser som kan oppnås ved de største strukturendringene er også rimelig 
godt vurdert. Nye kapitalutgifter pga investeringer og kostnadseffektivisering pga 
strukturendringer vil i stor grad falle sammen i tid og kan således vurderes rimelig godt. 
 
Det er imidlertid også flere vesentlige usikkerhetsmomenter. Kostnadene ved hvert enkelt 
investeringsprosjekt er usikre fordi det er flere alternativer for endring i tilbudsstrukturen, 
det er usikkerhet ved tomtekostnader og salgssum for anlegg vi skal avvikle o.l. Det er også 
vanskelig å estimere kostnader ved f.eks. midlertidig overtallighet. 
 
I sum innebærer dette at det ikke har vært mulig for fylkesrådmannen å fremlegge eksakte 
økonomiske kalkyler på samlede effekter av foreslåtte investeringer og endringer i 
tilbudsstrukturen – og sammenholde disse med økonomiplanforutsetninger om 
inntektsutvikling m.v. slik at fylkestinget nå hadde hatt et presist grunnlag for alle valg og å 
fastsette en realistisk og godt fundert investeringsplan for alle skoler fram til 2025/26.  
 
Det må likevel gjøres noen valg med den usikkerhet som foreligger. Å utsette beslutninger, 
eller å ikke gjennomføre endringer, er også et valg med konsekvenser - og Skolebruks-
planens del 2 viste at både det de såkalte «0 og 1-alternativene» (ingen endringer i skole- og 
tilbudsstruktur) bortsett fra rehabilitering/nybygg når noe ramlet sammen – var det klart 
dyreste på sikt – og også de dårligste ut fra skolefaglige og samfunnsfaglige betraktninger. 
 
Fylkesrådmannen foreslår derfor følgende tilnærming: 
 

- Sarpsborg-pakka gjennomføres i tråd med anbefalt fremdriftsplan og ut fra de 
tilbudsstrukturvalg som tas i denne planbehandlingen 

 
- Lokalisering og eventuell samlokalisering av Nye Frederik II avklares så raskt som 

mulig og endelig standpunkt til gjennomføring og innhold i «Fredrikstad-pakka» tas 
så snart lokalisering med tilhørende kostnader er avklart. Det tas sikte på byggestart i 
2018 slik fylkestinget tidligere har lagt til grunn 

 
- «Halden-pakka» gjennomføres med det forbehold at alternativkostnaden vil være 

dyrere på kort sikt og at nye investeringer finansieres ved bortfall av reduserte 
leieutgifter og driftskostnader knyttet til avdeling Risum. 

 
- I Indre Østfold avventes resultatene av mulighetsstudiene før det tas stilling til videre 

fremdrift. 
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Med forbehold om de økonomiske avklaringene som kommer i denne saken og de nærmere 
økonomiske kalkylene som vil foreligge når mulighetsstudiene er ferdigstilt kan følgende 
skisse til fremdriftsplan/prioritering angis: 
 

Skole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Malakoff          ? 

Kirkep.          ? 

Askim      TP-samling    

Mysen SS-samling    BA-samling    

St. Olav Byggetrinn 1 Byggetrinn 2     

Kalnes Idrett/klasserom/Idrettshall TP, klasserom      

Greåker    BA, idrettshall      

Nye Fr. II  Start Bygging av ny skole     

Glemmen  Start Ny ST-avdeling m.m.     

Halden Samling sentrum        

 
Et slikt opplegge vil innebære det mest omfattende investeringsprogram Østfold 
fylkeskommune noen gang har iverksatt innenfor en avgrenset tidsperiode på 5-7 år. Det vil 
stille store krav til effektive bygningsløsninger der antall m2 holdes nede og byggene 
utformes på en optimal driftseffektiv måte. I tillegg vil det kreve stram drift og harde 
prioriteringer på alle fylkeskommunens tjenesteområder – men særlig innenfor 
videregående opplæring og på de videregående skolene. Gevinsten vil imidlertid bli 
tidsriktige, fleksible og gode læringsarenaer og arbeidsforhold for alle våre elever og 
skoleansatte i løpet av de kommende årene. 
 
Kommende rullering av økonomiplaner og resultatene av gjennomførte mulighetsstudier og 
forprosjekter vil endelige avgjøre hvilke av disse prosjektene som vil bli realisert når – og 
med hvilken innretning. 
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Vedlegg 

- Forkortelser brukt i dokumentet 
- Rapport fra felles utredning om mulig samlokalisering av Sarpsborg Kulturskole og Nye 

St. Olav videregående skole 
- Intensjonsavtale om kjøp av Risum videregående skole og leie av halltid i ny hall på Os 

mellom Halden kommune og Østfold Fylkeskommune  
 
Notatet «Status utredningsarbeid for byggeprosjekter» følger Skolebruksplanen som særskilt 
trykt hefte 
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Vedlegg nr 1: Forkortelser brukt i dokumentet 
 

ST Studiespesialisering ID Idrettsfag og kroppsøving 

MDD/MD Musikk, dans og drama BA Bygg- og anleggsfag 

DH Design- og håndverksfag EL Elektrofag 

HO Helse- og oppvekstfag MK Media og kommunikasjon 

NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag 

SS Service og samferdsel TIP/TP Teknikk og industriell 

produksjon 

PÅ Påbyggingsfag IB International Baccalaureate 

YSK Yrkes- og studiekompetanse 

(tidligere Tekniske og allmenne fag, 

TAF) 

STF Studiespesialisering med 

formgivning 

TOP-ID Toppidrett Utd.progr. Utdanningsprogram 

FEF Fylkeseiendomssjefenes forum Vgs Videregående skole 

LCC Life Cycle Costs 

(Livssykluskostnader) 

NS Norsk Standard 

YF Yrkesfaglig (utdanningsprogram) STUF Studieforberedende 

(utdanningsprogram) 

TEK Byggteknisk forskrift Vg1,2,3 Årstrinnene i den videregående 

skole  

Øfk Østfold fylkeskommune NyGiv Det nasjonale 

gjennomføringsprosjektet 

MUA Minste uteoppholdsareal BYA Bebygd areal 

NTA Nettoareal BTA Bruttoareal 

BRA Bruksareal FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold, 

utvikling 

TG Tilstandsgrad   
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Vedlegg nr 2: Rapport fra felles utredning om mulig samlokalisering 
av Sarpsborg Kulturskole og Nye St. Olav videregående skole. 
 
Bakgrunn for utredningsrapporten 
Sarpsborg kommune har ambisjoner om en vesentlig vekst i antallet elever på sin kulturskole 
i årene som kommer, og har i den forbindelse startet et arbeid med å definere et arealbehov 
som tar hensyn til denne veksten og samtidig utrede ulike konsepter for hvordan fremtidig 
arealbehovet kan realiseres. 
 
Et av konseptene kan være å bygge en ny kulturskole samlokalisert med «Nye» St. Olav. 
Sarpsborg kommune har derfor kontaktet Østfold fylkeskommune med et ønske om en felles 
utredning for å se på om en slik ev. samlokalisering kan være formålstjenlig for begge parter. 
(Sak 94/15 behandlet i Bystyret 12.11.15) 
 
Etter noen innledende møter mellom Sarpsborg kommune og fylkeskommunen og en 
foreløpig faglig vurdering av mulige synergier og utfordringer knyttet til en slik 
samlokalisering, ble det i februar 2016 inngått en avtale mellom de to forvaltningsnivåene 
om å gjøre en felles utredning av mulighetene for en slik samlokalisering.  
 
Mandat for utredningsarbeidet 
Utredningen har slik det fremkommer i avtalen mellom partene behandlet følgende temaer: 
 

 Kulturskolens arealbruk, og kostnader for bygging av lokalene i henhold til oppgitt 

arealbehov og bruksområde. 

 Om kulturskolearealene bør integreres i bygget, eller oppføres som et frittstående 

bygg på tomta. 

 Hvordan kan eierskapet til arealene være. Hvem eier hva, og hvem leier evt. hva 

 Sambrukspotensiale, synergieffekter og utfordringer knyttet til samlokalisering av 

kulturskole og St. Olav vgs. både med og uten utdanningsprogrammet 

Musikk/dans/drama. 

 Erfaringer fra andre lignende prosjekter/anlegg andre steder i landet. 

 
Utredningsmetode 
Partene har benyttet utredningskapasitet i sine respektive organisasjoner. I tillegg har 
Østfold fylkeskommune engasjert ekstern konsulentbistand. Man har benyttet egen 
kompetanse og erfaringer samt utredninger/planarbeid som er gjort av andre 
kommuner/fylker i lignende prosesser. 

 
Organisering av og deltagere i utredningsarbeidet 
Faste deltagere: 
Yngve Dramstad           Østfold fylkeskommune v/administrasjonen  
Else Haug                       Askim vgs.  
Jan Ragnar Storheim   Greåker vgs. 
Gisle Haus                      Sarpsborg kulturskole 
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Gjermund Titlestad      Sarpsborg kulturskole/tillitsvalgt  
Thomas Theodorsen    WSP Norge AS 

 
Arbeidet har vært ledet av Yngve Dramstad og det har vært gjennomført ekskursjoner til 
flere steder i landet som har en slik samlokalisering samt gruppearbeid og individuelt arbeid 
av deltagerne i utredningen. 
 
Forutsetninger og avgrensninger 
Enkelte viktige og til dels styrende temaer som behandles i rapporten er av en slik karakter 
at det på dette tidspunktet er vanskelig å si noe helt sikkert om fremtidig utvikling og status. 
I rombehov legges det bl.a. inn behov for øvingsmuligheter til elever ved MD på kveldstid. 
Dette er nødvendig med tanke på gjennomføring og utvikling av prosjektaktivitet. Det er 
også naturlig å ta høyde for at lokalisering i sentrum vil gi økt tilgjengelighet for mange 
elever, og at det dermed kan bli økt tilgang av elever til lokalene på kveldstid. Dette er en 
ønsket utvikling for MD, og det vil styrke utvikling for elever på MD samtidig som det vil 
kunne generere mer aktivitet og bidra til et høyere aktivitetsnivå i miljøet tilhørende MD og 
kulturskole. Hvilket omfang dette vi få og hva dette eventuelt vil medføre av praktiske og 
konkrete konsekvenser er usikkert. 
 
I henhold til «Plattform for kulturskolen» (vedtatt av Sarpsborg bystyre 2014) skal 
kulturskolen utvides opp til 2000 elever i 2020 mot dagens 700 elever. Arealberegninger som 
ligger til grunn er basert på denne utviklingen og viser et netto arealbehov på 1840 kvm. Det 
er da kulturskolens fremtidige kjernevirksomhet (ca. 1200 elever) som er lagt som grunnlag 
for arealberegningen.  
Realisering av nye lokaler slik de er beskrevet i rapporten vil utgjøre tilførsel av 
fremføringsareal i form av en kammersal. Dette er fremføringsareal som både kulturskole og 
MD har behov for. En slik kammersal vil også kunne dekke et behov for mindre akustisk 
fremføringslokale for ulike aktører i Sarpsborg. For å utnytte den ressursen en slik sal utgjør 
på beste måte er den derfor tenkt i et format som gir gode akustiske forhold og 
publikumsplass til ca. 150 personer. En slik utvidet bruk av lokalene vil også sees på som en 
positiv tilvekst til miljøet rundt kulturskole og MD.  

 

Videre ligger det en del føringer som legger premisser og begrensninger for utformingen av 
ny St. Olav. Det viktigste er: 
 

a) Ny St. Olav skal bygges på samme sted som dagens skole. Tomten begrenses av 
kvartalet mellom Dronningensgate, Balders gate og Roald Amundsens gate. 
Tomteformen og krav om bymessig bebyggelse, dvs. at det skal bygges ut mot 
fortausliv gir sterke føringer for den geometriske utformingen av bygget.  

 
b) Ny St. Olav skal oppføres i to etapper. Byggetrinn 1 skal oppføres på et ledig 

tomteareal nord for dagens skole. Deretter skal eksisterende bygg rives og 
byggetrinn to plasseres der dagens skolebygg ligger. Av hensyn til dette og at 
byggetrinn 1 skal være i drift i byggeperioden er det sannsynlig at det på en måte 
etableres to blokker som deretter bygges sammen. 
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Kulturskolens arealbruk, og kostnader for bygging av lokalene i henhold til 
oppgitt arealbehov og bruksområde. 

Det følgende omhandler vurdering av arealer, kostnader og eierform ved en eventuell 
samlokalisering av Ny St. Olav videregående skole og Sarpsborg kommunale kulturskole for 
tre ulike scenarier/alternativer:  
 

1. Musikk dans drama (MD) flyttes fra Greåker til ny St. Olav 

2. Deler av musikk dans drama flyttes til ny St. Olav.  

3. Musikk dans drama beholdes på Greåker. 

 
Arealbehov/bruksområde: 
Som et grunnlag for vurderingene har både MD og Kulturskolen satt opp et areal og 
funksjonsprogram basert på deres eget behov. Dette er så sammenstilt og en har tatt hensyn 
til mulig sambruk av arealer. Det presiseres at verken det sammenstilte arealbehovet eller 
arealbehovene for MDD og kulturskole er ferdig bearbeidet eller endelig, men kan utvides 
eller nedskaleres noe ved behov. 
 
Deler av undervisningen på MD og Kulturskolen foregår samtidig. Dette sammen med at 
lærere både på MD og Kulturskolen har sin faste arbeidsplass i arealet de underviser gjør at 
de arealmessige gevinstene er mindre enn en umiddelbart skulle tro.  
 
Tabellen under viser netto arealbehovet til de enkelte virksomhetene hver for seg. Netto 
arealer innebærer at det ikke er tatt med arealer som går med til vegger, korridorer, 
toaletter osv.  

 
 
 
 
 

 
De foretatte beregningene viser at Kulturskolen har et fremtidig netto arealbehov på rundt 
1840m2.  Fylkeskommunens (MD) behov for netto areal ved en eventuell flytting av Musikk, 
dans og drama fra Greåker vgs. til «Nye» St. Olav er foreløpig beregnet til ca. 2 085 m2. 
Dette er basert på ca. 100-115 elever. Samlet netto arealbehov for begge parter utgjør da 
som det fremkommer av tabellen over tilsammen ca. 3925m2.  
 
Alternativ 2 er ansett som lite realistisk. Uten å vite hvilken del av MD som skal flyttes er det 
ikke mulig å angi noe arealbehov. Potensialet for sambruk av arealer er også forskjellig 
avhengig av om det er musikk, dans eller drama som etableres.  
 
Siden alle fellesarealene kan disponeres av begge parter blir det misvisende å forsøke å dele 
dette arealet på partene. Dersom en forutsetter at en 50/50 deling av alle fellesarealer kan 
en se på det på denne måten: 
 

Virksomhet Netto Arealbehov m² 

MD          2 085 

Kulturskolen          1 840 

Totalt           3 925 
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Kulturskolen disponerer 922 m² areal til eksklusiv bruk og 1425 m² areal til felles bruk, totalt 
2347 m². De betaler for sitt eksklusive areal og 50% av fellesarealet. Dette betyr at de får 
tilgang til 712 m² som de faktisk ikke betaler for. Tilsvarende gjelder for MD.  
 
En del av arealene til MD og Kulturskolen krever større høyde på rommene enn en etasje. 
Dette gjelder f.eks. kammersal, blackbox, dansesaler, sal for nysirkus osv. Større høyde har 
betydning for kostnader og utforming av planløsninger. Mange av rommene har i tillegg 
store krav til demping av lyd og trinnlyd.  
 
Eleven skal stå i sentrum for opplæringen i kulturskolen. Undervisningen skal baseres på 
elevens aktive medvirkning, bidra til å trene ferdigheter innen kunstuttrykket og skape gode 
erfaringer der medvirkning, spilleglede og kreativitet står sentralt. 
Opplæringsarenaene i kulturskolen må være tilpasset de kunst- og kulturformer som skal 
læres og utøves. Det er viktig at elever og lærere opplever at forholdene legges godt til rette 
og at kvaliteten på de fysiske rommene er god. Samtidig er det viktig at alle rom som brukes 
av kulturskolen ligger mest mulig samlet i bygningsmassen for å stimulere til samarbeid på 
tvers av kunstformer og skape en felles tilhørighet til skolen, både for elever og lærere. 
 
Kulturskolen tilbyr undervisning - individuelt og i gruppe, innenfor fagområdene musikk 
(piano, gitar, sang, fiolin, cello, kontrabass, fløyte, klarinett, saxofon, trompet, horn, baryton, 
trombone, tuba, slagverk), scenekunst (dans, teater, nysirkus) og visuelle kunstfag.  I tillegg 
driver kulturskolen de flerkulturelle programmene Flere Farger og Verdensrommet. 
Gruppeundervisning og samspill tilføres i stadig større grad som supplement til individuell 
undervisning i musikk. I anlegget skal det derfor legges derfor opp til ulike musikkrom med 
variasjon i størrelse. Undervisningsrom og fagenes form/innhold må passe sammen.  
 
Undervisningsrommene bør derfor organiseres i seksjoner (blås, stryk, sang, piano, 
samspill/grupper, scenekunst, visuelle kunstfag). Rommene skal time-planlegges slik at det 
er hensiktsmessig i forhold til store og små grupper, og lærerne flytter seg internt i 
seksjonen. 
Kulturskolelærere har i all hovedsak en praktisk forberedelsesform. De bruker instrumenter, 
rom og materialer, og gjør stadig mer forberedelser i samarbeid med andre i team. I tillegg 
er egenøving en del av arbeidsplanen, og følgelig må det foregå der det er instrumenter og 
rom for det. Noen undervisningsrom kan være gjenstand for flerbruk i form av undervisning, 
forberedelse, egenøving for lærer og for elever etter normalarbeidstid (gjelder stort sett 
musikkelever på den videregående skolen) 
 
Akustikk er en del av musikkfagets viktigste premissleverandører. Utøving og vurdering av 
elevenes arbeid og resultater innen de ulike fagområdene er avhengig av at de akustiske 
forholdene er riktige. For å oppnå gode akustiske forhold brukes NS 8178(Akustiske kriterier 
for rom og lokaler til musikkutøvelse) som standard for de nye lokalene.  
 
Alternativ 1 (og 2) Musikk dans drama (MD) flyttes fra Greåker til ny St. Olav 
Arealer 
Det er gjennomført et arbeid for å bearbeide arealbehovet med tanke på felles bruk av deler 
av arealene.  
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Ved en samlokalisering av MD og kulturskolen vil en kunne spare ca. 600-650 m² areal i 
forhold til behovet ved to separate lokasjoner. I tillegg til at en kan bruke skolens øvrige 
fasiliteter som foaje, kantine til servering osv.  
 

Arealtype     Areal m² 

Eksklusivt for MD        938 

Eksklusivt for kulturskolen        922 

Arealer til felles bruk       1425 

Totalt       3285 

 
Totalt arealbehov for de samlokaliserte virksomhetene er 3285 m². Disse fordeler seg på 
1425 m² fellesareal, mens det det er 922 m² eksklusivt areal for kulturskolen og 938 m² 
eksklusivt areal for MD.  
 
Premisser for utforming av bygg  
Dersom alternativ 1 eller 2 blir en realitet vil skolen ha et behov for arealer til MD. Arealer til 
MD og kulturskole kan da plasseres inn i samme område i bygget, siden de skal benytte en 
del arealer felles. Publikumsarealer som kammersal og blackbox plasseres i tilknytning til 
foaje og kantine.  
 
Siden skolebygget ganske sikkert skal oppføres i mer enn to etasjer vil etasjehøydene 
sannsynligvis måtte tilpasses de øvrige etasjehøydene på skolen. Hvis ikke må skolen deles i 
to separate blokker med en «megler» i mellom. Dette betyr at det ikke mulig å optimalisere 
høyden i rommene. Disse må da enten gå over en eller to etasjer. Av hensyn til øvrige 
funksjoner på skolen kan det hende rommene for MD og Kulturskole må plasseres over to 
etasjer.  
 
Kostnader for bygging av lokalene i henhold til oppgitt arealbehov og bruksområde: 
Kostnader 
Arealene nevnt over er nettoarealer. Erfaringsmessig ender en ofte opp med at det reelle 
arealet som må bygges ligger ca. 30 % høyere. Det er derfor vanlig å multiplisere 
nettoarealene med 1,3 for å få det reelle arealet på det som må bygges. 
 

Nettoareal Faktor  Bruttoareal 

 3 285 m²   1,3   4 270 m² 

 
I henhold til Norsk Prisbok 2016-1 ligger snittprisen på videregående skole på ca. 33 500 
kr/m² inkl. mva.  
 
Erfaringsmessig ligger prisene i Østfold noe lavere. Med tenke mye av arealet går over to 
etasjer vil vi anta at kostnaden for bygging vil ligge på 28 -35 000 kr/m². Grunnen til den 
store variasjonen er at utformingen av resten av bygningen har stor innvirkning på de totale 
kostnadene.   
 
Det betyr at en kan forvente kostnader for utbygging på 115 -145 mill. kr inkl. mva.  Mer 
nøyaktige kostnader kan først beregnes når en har et konkret prosjekt.  
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Eierform 
Kulturskolens arealer vil her være integrert med øvrige arealer på skolen på en slik måte at 
det vil være vanskelig å seksjonere ut et areal som eventuelt skal eies av kommunen.  
 
Det mest hensiktsmessige i denne situasjonen vil, slik vi ser det, være at fylkeskommunen 
eier bygget og forestår bygging mens kommunen er en leietager.  
 
Dersom kommunen ønsker å eie egne arealer kan en se for seg en løsning der kommunen og 
fylkeskommunen oppretter et felles selskap, eier hele eller en seksjon av bygget og siden 
leier ut arealer til videregående skole og kulturskole. I forbindelse med arbeidet med 
«Fylkesscene for Østfold» ble slik eierform utredet.   
 
En utfordring med å integrere arealer for kulturskole i den øvrige skolen er at disse arealene 
neppe kan benyttes til annen virksomhet, skolen har heller ikke bruk for disse arealene selv. 
Det må derfor påregnes en langsiktig leieavtale, kanskje minimum 20 år. 
 

Alternativ 3. Musikk dans drama beholdes på Greåker. 

Arealer 
Dersom MD ikke skal flyttes til ny St Olav vil gevinstene for kulturskolen i første rekke være å 
få tilgang til å bruke fellesarealer som foaje og kantine, samt at det kan ligge besparelser i å 
bygge samtidig.  
 
I dette alternativet er det kulturskolens opprinnelige behov må legges til grunn.  
 

Nettoareal Faktor Bruttoareal 

 1 840 m²   1,3   2 390 m² 

 
Premisser for utforming av bygg  
Normalt sett vil en ønske å organisere en skole slik at den bygges rundt et «hjerte» der en 
plasserer kantine, bibliotek, auditorier, resepsjon osv. Derfra bygger en utover med arealer 
til felles fag for til slutt å ende opp med de mest spesialiserte arealene lengst vekk fra 
sentrum. Illustrasjonen under viser en mulig situasjon. Der 1 og 2 er byggetrinn 1 mens 3 og 
4 er byggetrinn 2. «Hjertet ligger i en av byggetrinnene.   

 

 

Fig 1 – Skjematisk fremstilling av romfunksjoner.  

 

For at kulturskolen skal kunne få nytte av å ligge ved Ny St. Olav må den ligge i tilknytning til 
«Hjertet». Som nevnt tidligere medfører tomten at det sannsynligvis må etableres en 
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rektangulær bygningskropp mellom gateløpene i Dronningens gate og Roald Amundsens 
gate. Det betyr at skolebygget også fysisk vil kunne se ut som funksjonsdiagrammet over.   

 

En optimal løsning for kulturskolen ville da vært å kunne koble seg til «Hjertet» med en 
separat blokk/byggetrinn, se skissen under. En slik løsning er det dog neppe plass til på 
tomten, til det er den for smal. 
 

 
Fig 2 Løsning med kulturskole som separat «blokk» 
 
Siden en løsning som skissert over neppe lar seg gjennomføre må arealene til kulturskolen 
integreres med skolens øvrige arealer. I et slik tilfelle vil sannsynligvis den videregående 
skolen ønske at arealene til kulturskolen ligger i en ytterkant slik at det ikke står tomme 
arealer ledig midt i skolebygget store deler av skoledagen. Samtidig er det slik at 
kulturskolens fasiliteter bør ligge i tilknytning til «hjertet» dersom det skal være potensiale 
for sambruk av arealer. Den videregående skolen vil i så fall måtte avgi attraktive arealer til 
kulturskolen. Her vil det være en interessekonflikt. 
 
Kostnader 
 

 Nettoareal Faktor  Bruttoareal 

  1 840 m²   1,3    2 390 m² 

 
Det tas utgangspunkt i Norsk Prisbok 2016. Kostnader ligger i intervallet 28 -35 000 kr/m². 
Grunnen til den store variasjonen er at utformingen av resten av bygningen har stor 
innvirkning på de totale kostnadene.  
 
Med et areal på 2 390 m² kan en forvente kostnader for bygging av arealer til kulturskolen på  
65 - 80 mill. kr, inkl. mva. Mer nøyaktige kostnader kan først beregnes når en har et konkret 
prosjekt.  
 
I dette alternativet er det lite sambruk av arealer med den videregående skolen. Imidlertid 
vil geometri og utforming av øvrige funksjoner i bygningsmassen medføre at det ikke er 
mulig å optimalisere byggingen av arealer for kulturskolen. En slik løsning kan også medføre 
mindre effektiv arealbruk både for kulturskolen og den videregående skole. I tillegg vil 
kulturskolen måtte akseptere de normene for kvalitet, miljø og energibruk som legges til 
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grunn for ny St. Olav. Slike krav kan bidra til høyere byggekostnader enn ved å bygge 
tradisjonelt. 
På bakgrunn av ovenstående er vurderingen at det kan være billigere å oppføre et 
frittstående bygg for kulturskolen enn å inkludere disse arealene i ny St. Olav, forutsatt at en 
ikke kan få til en løsning som i fig 2. I et eget bygg kan form og volumer optimaliseres slik at 
en ikke bygger større eller høyere enn nødvendig, og kvalitet på løsninger tilpasses 
tilgjengelig budsjett.  

 

Bør kulturskolearealene integreres i et felles bygg sammen med den 
videregående skolen, eller oppføres som et frittstående bygg på tomta? 

For å oppnå full sambrukseffekt både økonomisk, samfunnsfaglig og skolefaglig er det viktig 
at kulturskolearealene integreres i bygget. Integreringen må likevel være på en slik måte at 
kulturskolen blir synlig og tydelig tilgjengelig. Dette forutsetter at MD flyttes fra Greåker til 
St. Olav. 
 
I det tilfellet hvor kulturskole og videregående skole samlokaliseres uten at MD overføres fra 
Greåker til St. Olav vgs. er vurderingen at Sarpsborg kommune bør vurdere å bygge et eget 
frittstående bygg for å dekke eget arealbehov på en best mulig måte. Vår vurdering er at 
dette også kan bli en mer økonomisk gunstig løsning for kommunen. 

 
Erfaringer fra andre lignende prosjekter/anlegg andre steder i landet. 

I utredningsarbeidet har det blitt hentet inn erfaringer fra kommuner/fylker som har 
etablerte samarbeidsordninger mellom kulturskole og MD. Kulturskoler og videregående 
skoler i Sandnes, Molde, Gloppen(Firda) og Ålesund har delt av sine erfaringer og gitt 
utredningsarbeidet verdifull erfaringsinformasjon.  
 
Vi valgte å besøke Molde og Sandnes for nærmere dialog. De bygger på ulike modeller for 
sitt samarbeid, og gav oss innblikk i flere sider, muligheter og utfordringer ved samarbeid. 
Selv om Sandnes og Molde bygger sitt samarbeid på ulike modeller, er de samlede 
tilbakemeldinger entydige på at de opplever samarbeidet som positivt.  
 
Molde: 
Kulturskole og videregående skole har samarbeidet siden opprettelse av MD i 1994. 
Kulturskolen har ansvaret for utøvende opplæring av MDD-elever. Teorifagene undervises 
på Molde vgs. MD kjøper ca. 9 stillinger av Molde kommune. Gjennom sin ordning har de 
bygget opp en stab med generelt store stillinger. De har pr i dag 34 stillinger fordelt på 29 
årsverk. Dette gir en fordel i gjennomføring av samarbeidet generelt og timeplanlegging 
spesielt. De forteller at de opplever utfordringer i få til gode ordninger for samarbeid og 
kommunikasjon på tvers av fagene på vgs.  
De er i ferd med å reise nytt bygg hvor Molde kommune eier tomt og er byggherre. 
Fylkeskommunen betaler andel av bygge kostnader og driftskostnader.  
Rektor på kulturskolen og avdelingsleder for MD uttaler seg meget positivt om samarbeidet. 
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Sandnes: 
Samarbeidet ble etablert gjennom prosess ved samtidig behov for nye lokaler for fem år 
siden. Sandnes kommune eier tomten og fylkeskommunen stod for bygging av lokaler. 
Sandnes kommune leier sin andel lokaler av fylkeskommunen.  Samarbeidet består av to 
selvstendige parter som disponerer egne 100 %-lokaler i tillegg til felles 50%-arealer. Hver 
part finansierer fullt ut egne 100 %-arealer og bidrar 50% til definert 50%-areal. 50 %-areal 
benyttes på tvers slik det er hensiktsmessig i ulike skoleår uten at over- eller underforbruk 
genererer mellomregnskap. 
 
Skolelederne for kulturskole og videregående skole uttaler seg meget positivt om 
samarbeidet, men presiserer viktigheten av at samarbeidet er ønsket av begge parter og 
basert på to helt likeverdige parter. Viktig med to «A-lag». 
 
De ser positiv utvikling med tanke på samarbeid om stillinger. De ansetter felles lærere når 
det er mulig. Den som eier størst stillingsprosent «eier» stillingen, men hver part følger opp 
sin ansattdel. Hver part har fullt ansvar for egne 100 % stillinger og det er inngått avtaler 
basert på lik lønnsplassering og kompetansevurdering. Kulturskolen har 42 årsverk fordelt på 
80 ansatte. De erfarer pr i dag liten grad av samarbeid mellom lærere på MD og kulturskole, 
men sier at de ser at det ligger uutnyttet potensiale i samarbeid bl.a. på 
kompetanseutvikling/kurs og prosjekter.  
Den modellen som er etablert i Sandnes vil, etter arbeidsgruppens oppfatning, være mest 
sammenlignbar med et mulig samarbeid i Sarpsborg.  
 
Både i Sandnes og i Molde sier de at de ikke har klare indikasjoner på om, og ev. i hvor stor 
grad samarbeidet påvirker rekruttering av søkere til MD og/eller kulturskole. 
Selv om de har ulike samarbeidsmodeller forteller både Sandnes og Molde om uutnyttet 
potensiale for samarbeid og sier at det foreligger planer for å utvikle samarbeid med tanke 
på både elever og lærere. Men pr i dag ser de ikke vesentlige synergier på disse områdene.  
 
I Ålesund og Gloppen har de også ordninger hvor kulturskolen har ansvaret for undervisning 
av utøvende opplæring i instrumenter, dans og teater.  Fra Ålesund bemerkes at de har 
utfordringer i samarbeidet på grunn av at de ikke er lokalisert under samme tak. De er i en 
prosess med prosjektering av nye felles lokaler.  
 
Både i Ålesund og i Gloppen forteller de om til dels store utfordringer i felles utnyttelse av 
undervisningsareal, spesielt knyttet til problematikken med overlappende undervisningstid i 
perioden 14:00 – 16:00. Gloppen forteller også at de har utfordringer i uavklarte 
bruksavtaler som gjør at den ene part krever større tilgang til noen felles lokaler, og at dette 
skaper et vanskelig samarbeidsklima. De føler at vgs. er den sterke part og at kulturskolen 
må vike. De mener videre at det er viktig å ha tilstrekkelig med egne rom for å kunne legge 
til rette for gode arbeidsforhold for lærere og elever og skape et miljø hvor de føler 
tilhørighet.  
 
Både Ålesund og Gloppen er tydelige på at dette er utfordrende områder i samarbeidet og 
viktig å ha tydelige avklaringer på tidlig i samarbeidet.  
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Disse omtalte utfordringene er hovedsakelig knyttet til musikkrom hvor det foregår 
instrumentalundervisning ev enkeltelever og mindre grupper. Fra begge steder uttrykkes det 
at det ligger enklere og større sambrukspotensiale knyttet til større spesialrom som 
dansesaler, blackboxer, fremføringsarealer, personalrom, tekniske funksjoner o.l. 

 
Sambrukspotensiale, synergieffekter og utfordringer knyttet til 
samlokalisering av kulturskole og St. Olav vgs både med og uten 
utdanningsprogrammet musikk/dans/drama. 

Kulturskole med MD lokalisert på St.Olav 
 

Når det gjelder sambrukspotensiale, synergieffekter og utfordringer ved en samlokalisering 
av kulturskole og videregående skole er både de viktigste økonomiske og arealmessige 
vurderingene av dette beskrevet tidligere i rapporten og da først og fremst under 
overskriften «kulturskolens arealbruk og kostnader for bygging av lokalene i henhold til 
oppgitt arealbehov og bruksområde». Vi har derfor i denne delen av rapporten valgt å gjøre 
en beskrivelse av andre typer synergier av en noe mer immateriell art og har delt disse inn i 
følgende kategorier: 
 

- Samfunnsfaglige vurderinger 
- Økonomiske vurderinger 
- Skolefaglige 

 
Samfunnsfaglige vurderinger: 
 MD-tilbudet på Greåker er i dag regiondekkende for nedre Glomma og godt synlig gjennom 
årlige konserter og produksjoner med og uten eksterne samarbeidspartnere. 
Inneværende skoleår er det f.eks. samarbeid med Sarpsborg janitsjar på Sarpsborg Scene, 
medvirkning på Passio Olavi i forbindelse med 1000-årsjubileet i Tune kirke, stor 
konsertproduksjon på City Scene i Fredrikstad, og middelalderkonsert i kapellet på 
Borgarsyssel. Dette «regionansvaret» både vil og ønsker MD å ha uavhengig av plassering.  
 
En samlokalisering på St.Olav vil kunne gi større og bedre synlighet for begge parter 
(kulturskole og MD), en sentrumsplassering kan også bidra til et mer «levende» byområde i 
Sarpsborg og bedre lokalsamfunnets muligheter til kulturelle aktiviteter. Realisering av nye 
lokaler slik de er beskrevet i rapporten vil utgjøre tilførsel av fremføringsareal i form av en 
kammersal. En slik kammersal vil også kunne dekke et behov for mindre akustisk 
fremføringslokale for ulike aktører i Sarpsborg.  
 
Kulturskolen har også elever i videregående skolealder som del av sin målgruppe, og vil 
lettere kunne nå disse ved samlokalisering med vgs.    
 
Negative konsekvenser av en slik samlokalisering i sentrum kan bl.a. være større trafikk og 
støy i et allerede trafikkert område og noe lengere reisevei for elever på MD som er bosatt i 
Fredrikstad kommune. I tillegg kommer også mulige utfordringer knyttet til parkering. 
 De senere årene har godt og vel halvparten av elevene kommet fra Fredrikstad/Hvaler-
området. På sikt kan ulempene en noe lengere reisevei medfører oppveies av et stadig mer 
tilgjengelig og raskere kollektivtilbud mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En flytting av MD fra 
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Greåker til St. Olav vil av noen oppfattes som negativt for eget nærmiljø mens andre vil 
kunne hevde at de vil få et nytt positivt element i sitt nærmiljø, avhengig av hvor man er 
bosatt og ferdes i det daglige. 
  
Økonomiske vurderinger:  

 Bedre ressursutnyttelse gjennom felles lokalisering av bl.a. personalrom, møterom, 
vaktmestertjenester, oppvarming og undervisningsareale. 

   
 Nye og moderne lokaler kan gi mer driftsøkonomiske areal totalt sett. 

 
 Høyere utnyttelsesgrad av areal og lokaler er fornuftig i et  

             samfunnsøkonomisk perspektiv. 
      

 Samordnet utbygging ved at flere funksjoner samlokaliseres gir bygningsmessige 
energi- og miljøgevinster.  

    
 Totale investeringskostnader og FDVU-kostnader blir lavere enn hvis det  

             bygges separat. 
 
Skolefaglige vurderinger:  
 De to ulike institusjonene kulturskole og MD i vgs. har ulike samfunnsoppdrag, men 
undervisningspersonalets kompetanse kan være nokså tilsvarende. Det er pr i dag også 5 
pedagoger som underviser både i kulturskolen og MD. I kulturskolen er det flere pedagoger 
som har relativt små stillinger, og det samme gjelder om enn i mindre grad for pedagoger 
ved MD. Samarbeid om lærerressurser kan over tid gi noen færre små stillinger ved at man 
benytter kompetanse på tvers av de to institusjonene. 
 
Samlokalisering kan bedre forutsetninger for å utvikle stillingssamarbeid, og gjøre både 
kulturskole og MD enda mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Samlokalisering kan gi bedre 
utnyttelse av undervisningsareal, særlig på arealkrevende fagområder som scenefag og for 
formidlingsarealer. 
Nye og tidsriktige lokaler vil gi bedre arbeidsvilkår for elever og lærere, og bidra positivt til 
faglig utvikling for begge skoleslag.  
  
Det vil være viktig å være oppmerksom på utfordringer som synliggjøres gjennom erfaringer 
fra andre steder med lignende samarbeid. Det gjelder bl.a. utfordringer med felles 
undervisningstid og behov for disponering av lokaler til øving og annen forberedelse av 
undervisning.  
 
Erfaringer påpeker også viktigheten av å etablere samarbeid om lokaler på to likeverdige 
parter for å bygge fleksibilitet og tillit i sambruken. 
 
Selv om tilbakemeldingene fra andre aktører med erfaringer fra lignende samarbeid ikke 
viser et utstrakt faglig samarbeid, sier disse miljøene at de ser uutnyttet potensiale på dette 
området. Samlokalisering vil kunne gi et større fagmiljø som kan bidra positivt til utvikling av 
mangfold og kvalitet i undervisningen for begge skoleslagene forutsatt at ledelsen ved begge 
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institusjoner setter dette på dagsorden og legger til rette for utvikling av slikt samarbeid 
både med tanke på ressurser, organisering og oppfølging. 
 
I den videregående skole er den ønskede videreutvikling for det MD-faglige miljøet primært 
knyttet til samarbeid mellom fellesfagslærere og programfaglærere. Et robust skole- og 
fagmiljø kjennetegnes like mye av en samarbeidende gruppe lærere med kompetanse innen 
ulike fag, som av mange lærere med overlappende kompetanse. Ved samlokalisering mellom 
kulturskole og St. Olav vgs. kan det faginterne samarbeidet komme styrket ut, men den 
reelle skolefaglige gevinsten av dette vil på kort sikt kunne overskygges av at man må bruke 
ressurser på å reetablere det gode tverrfaglige miljøet som i dag eksisterer mellom 
faglærerne på MD og øvrige lærere i andre fag på Greåker vgs. 
 
Et annet punkt er Greåkers status som knutepunktskole for blinde, og flere av disse elevene 
går på musikklinja. Dette gjør at både programfagslærere og fellesfagslærere besitter en 
kompetanse på å tilpasse undervisningen til denne elevgruppen.  
 

Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad samlokalisering virker inn på rekrutteringen av 
lærer og elever til både kulturskolen og videregående skole er det vanskelig å si noe sikkert 
om dette. Antagelig vil samlokalisering i seg selv ikke gi en rekrutteringsgevinst, men dersom 
begge parter velger å legge fokus på rekruttering og samarbeider om dette på ulike måter vil 
en samlokalisering kunne virke understøttende på et slikt rekrutteringsarbeid.  
 
En samlokalisering av de to skoleslagene legger også til rette for bedre muligheter for å sikre 
gode overganger mellom grunnskole og videregående skole for de av elevene på 
kulturskolen som velger å fortsette på St. Olav vgs. 
 
 

Kulturskole uten MD lokalisert på St.Olav 
 
Samfunnsfaglige vurderinger: 
Lokalisering av kulturskole på St.Olav vil gi større og bedre synlighet av kulturskole gjennom 
nærheten til et stort elevmiljø. Samlokalisering kan også gi mer aktivitet og liv til området 
gjennom aktivitet både på dagtid og kveldstid.  
 
Realisering av nye lokaler slik de er beskrevet i romprogrammet som ligger til grunn for 
rapporten, vil utgjøre tilførsel av fremføringsareal i form av en kammersal. En slik kammersal 
vil også kunne dekke et behov for mindre akustisk fremføringslokale for ulike aktører i 
Sarpsborg.  

 
Negative konsekvenser av en slik samlokalisering på St. Olav kan være større trafikk og støy i 
et allerede trafikkert område. 
 
Økonomiske vurderinger:  
I alternativ 3 under avsnittet, Kulturskolens arealbruk og kostnader for bygging av lokalene i 
henhold til oppgitt arealbehov og bruksområde, gir rapporten en beretning om at det 
foreligger langt mindre økonomiske gevinster ved en løsning med kulturskole i tilknytning til 
St. Olav vgs. uten MD, enn med MD. 
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Rapporten viser at dette alternativet gir begrenset potensiale for økonomisk gevinst basert 
på sambruk av lokaler. 
 
Med de rammer som tomten gir for bygningsmasse, ser det ut til å ligge lite eller ingen 
potensiale for økonomiske gevinster knyttet til bygging av kulturskole uten MD på St. Olav 
vgs.  
   
Skolefaglige vurderinger:  
Det ligger ingen felles faglige plattformer mellom St. Olav vgs. uten MD og kulturskolen som 
vil danne grunnlag for faglige synergieffekter. Mangel av faglig plattform tar også bort 
potensialet for tidligere omtalte samarbeid om stillinger. Det gir heller ingen felles utnyttelse 
av undervisningslokaler slik samlokalisering med MD vil kunne gi. 
 
Dersom aula/auditorium ved nye St. Olav videregående skole tilpasses slik at den dekker 
kulturskolens behov for kammersal samt tilstøtende lagerrom, vil dette kunne redusere 
arealbehovet til nybygg noe.  
 
Nye egne og tidsriktige lokaler vil gi bedre arbeidsvilkår for elever og lærere, og bidra positivt 
til faglig utvikling for kulturskolen.  
 
Kulturskolen har også elever i videregående skolealder som del av sin målgruppe, og vil 
lettere kunne nå disse ved samlokalisering med vgs.  
 
I denne sambrukskonstellasjonen vil stor avstand mellom fagområdene kunne skape 
utfordringer i å forstå hverandres egenart og bruksbehov. Dette vil kunne gi driftsmessige 
sambruksutfordringer 

 
Oppsummering 
Denne rapporten gir ingen entydige avklaringer på de områdene som lå i arbeidsgruppens 
mandat.  
 
Utredningsarbeidet viser at samlokalisering av kulturskole og MD i seg selv, ikke gir stor grad 
av samarbeid om fagutvikling på tvers av skolene. Erfaringer som arbeidsgruppen har 
innhentet fra lignende samarbeidsmodeller uttrykker at det ligger potensielle synergier på 
dette området, men at det ligger utfordringer innen bl.a. arbeidstid/undervisningstid som 
tilsier at det må et felles utviklingsarbeid til for å oppnå vesentlige og gode synergier på 
dette området. 
 
Beregninger viser at en samlokalisering kan gi samfunnsøkonomisk gevinst gjennom god 
utnyttelse av areal. Ved en samlokalisering av MDD og kulturskolen vil en kunne spare ca. 
600-650 m² areal i forhold til behovet ved to separate lokasjoner.   
 
Erfaringer fra arbeidet med rapporten gir grunnlag for å si at samlokalisering av kulturskole 
og MD gir bedre muligheter for stillingssamarbeid som kan redusere grad av små uønskede 
deltidsstillinger der dette i dag er gjeldende. Rapporten viser til erfaringer fra ulike modeller 
for slik type samarbeid. 
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Rapporten påpeker også at flytting av MD fra dagens lokalisering på Greåker vil kunne 
medføre en faglig utfordring på kort sikt gjennom splittelse av et viktig og godt fungerende 
samarbeid mellom MD og øvrige fag på Greåker vgs. opparbeidet og utviklet over lang tid.       

 
Erfaringer innhentet fra andre kommuner/fylker med etablert samarbeid mellom kulturskole 
og videregående skole med musikk, dans og drama, viser at det ligger potensiale for positive 
synergier dersom praktisk tilretteleggelse av tilstrekkelig areal og tydelige avtaler for 
samhandling legges til grunn for samarbeidet. De påpeker også viktigheten av at 
samarbeidet må bygges på at to likeverdige parter har felles forståelse av- og interesse for 
prosjektet.  

 
Rapporten viser at lokalisering av kulturskolen til St. Olav uten MD, vil kunne gi gode 
tidsriktige lokaler for videre drift og utvikling av skolen. Men rapporten viser også at det 
ligger få skolefaglige, samfunnsfaglige eller økonomiske gevinster i denne samlokaliseringen 
og at Sarpsborg kommune i dette tilfellet bør vurdere å bygge et eget frittstående bygg for å 
dekke eget arealbehov på en best mulig måte. 

 
Sarpsborg 11.04.2016 
Yngve Dramstad           Østfold fylkeskommune v/administrasjonen  
Else Haug                       Askim vgs.  
Jan Ragnar Storheim   Greåker vgs. 
Gisle Haus                      Sarpsborg kulturskole 
Gjermund Titlestad      Sarpsborg kulturskole/tillitsvalgt  
Thomas Theodorsen    WSP Norge AS 
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Vedlegg nr 3: Intensjonsavtale om kjøp av Risum videregående 

skole og leie av halltid i ny hall på Os. Mellom Halden kommune  og 

Østfold Fylkeskommune  
 
 

1. Parter 
Halden kommune v/Rådmann (heretter HK) 
og  
Østfold Fylkeskommune v/Fylkesrådmann (heretter ØFK) 
 

2. Intensjonsavtalens formål 
Avtalens formålet er todelt: 

 Formålet med avtalen er å få til en overdragelse av Risum VGS, gnr. 162 bnr. 2 
fra ØFK til HK (transport av festerett til gnr. 162 bnr. 2 fnr. 12 skal skje 
samtidig).  

 Formålet er videre å fremforhandle og inngå en langvarig leieavtale om halltid 
i ny allbrukshall på Os. HK skal være utleier og ØFK skal være leietaker. 

 
3. Bakgrunn 

Aktuelle vedtak: 
a. Fylkestinget i ØFK behandlet 26.02.2015 sak PS 6/2015 «Fremtidens skole- og 

tilbudsstruktur i Østfold» hvor følgende ble vedtatt for Halden under punkt 
4.1: 
«Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen - Halden vgs videreføres og 
utvikles i sentrum (Porsnes). Avdeling Risum, inkludert leide lokaler for 
Bygg/anleggsfag i Iddeveien avvikles når nybygg for den samlede skolen i 
sentrum er ferdigstilt. Avdeling Tosterødberget videreføres på dagens tomt.» 

b. Kommunestyret i HK behandlet 25.6.2015 sak PS 2015/79 hvor blant annet 
følgende ble vedtatt: 
«Utredning av ny idrettshall med 2 baner i tilknytning til skole på Os 
iverksettes og midler til forprosjektering innarbeides i budsjett 2016. 
Prosjektet søkes etablert i samarbeid med Østfold Fylkeskommune». 
 

 
4. Avtalens varighet og karakter 

a. Varighet/Tidsperspektiv: 

 Intensjonsavtalen er undertegnet av partene med forbehold om politisk 
godkjenning.  

 Avtalen skal forankres politisk senest gjennom vedtak i, eller parallelt med 
vedtak i, respektive parters Økonomiplan 2017-2020, som behandles i 
løpet av juni 2016. 

 Bindende intensjonsavtale skal signeres av partene senest 31.7.2016. 

 Avtalen skal godkjennes under forutsetning av Fylkesmannens 
godkjenning. Dette godkjenningsarbeidet starter etter et eventuelt 
positivt vedtak i Fylkesting og kommunestyret i juni 2016.  
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 Halden kommune skal, dersom positivt vedtak i Fylkesting og 
Kommunestyre, starte detaljregulering av området innen utgangen av juni 
2016.   

 Parallelt med dette startes prosjektering av hele Os-området, med 
hovedvekt på fase 1, Idrettshall, men slik at området kan utvikles fornuftig 
i en sammenheng. 

 Forutsatt at partene blir enige om kjøpesum, skal oppgjør og overtakelse 
for Risum VGS senest finne sted 31.12.2018. 

 
 

5. Os – behov, varighet m.m. 
ØFK har behov for tilgang på hallarealer i sin undervisningstid, hverdager fra kl. 
07.00-16.00. Arealbehovet skal dekkes ved areal tilsvarende minimum 1 
håndballbane, som kan deles i tre flater. I tillegg kommer garderobefasiliteter. 
 
Det skal inngås en langvarig leieavtale med minimum 20 års varighet, samt rett til 
ytterligere forlengelse. Ved forlengelse skal det være adgang til reforhandling av 
vilkår. 
 
Leiepris skal fastsettes som en andel av de totale utgifter knyttet til oppføring og drift 
av hallen, basert på forholdet 60/40 mellom ØFK/HK.  Leien skal kunne reguleres årlig 
slik at den til en hver tid speiler HKs faktiske utgifter knyttet drift og vedlikehold av 
hallen. Forholdstallet skal kunne endres før inngåelse av endelig avtale, samt på 
senere tidspunkt, slik at det til en hver tid speiler de faktiske forhold.  
 
Leie av ytterligere areal kan avtales etter behov og senere i prosessen.  
 
For øvrig skal ny hall på Os tilfredsstille grunnskolens, videregående skoles og 
idrettens behov (behovet til de lokale idrettslagene). 
 

6. Risum  
Inngåelse av kjøpsavtale for Risum VGS forutsetter følgende: 

a. ØFKs drift opphører etter gyldige vedtak i kompetent organ 
b. Partene er omforente om pris 
c. Gyldig vedtak for kjøp i kompetent organ hos HK. 

 
7. Rammer for samarbeidet 

a. Partene plikter å bidra positivt for at endelig bindende avtaler skal inngås 
b. Intensjonsavtalen binder ingen av partene til å inngå endelig bindende 

avtaler. 
c. Partene forplikter seg til å ikke parallelt forhandle med andre interessenter 

for å få  løst sitt behov. 
d. Konfidensialitet om innholdet i forhandlingene (innenfor rammene av 

forvaltningsloven og offentlighetsloven). 
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8. Kostnader 
Der det oppstår kostnader til undersøkelser som er nødvendige for 
gjennomføring/etterlevelse av denne avtale skal disse bekostes av den som er 
nærmest til å bære disse. I vurderingen av hvem som er nærmest til å bære 
kostnaden skal det legges vekt på hvem kostnadene kommer til gode.  
Partene kan avtale en annen fordeling for de enkelte kostnadene.  

 
9. Kontaktpersoner 

 
a. Østfold Fylkeskommune v/Fylkesrådmann 
b. Postboks 220, 1702 Sarpsborg 
c. oddand3@ostfoldfk.no 
d. 91396884   

 
e. Halden kommune v/Rådmann 
f. Postboks 150, 1751 Halden 
g. roar.vevelstad@halden.kommune.no 
h. 957 98 772 

 
 

Halden 
 
 

For Halden kommune       For Østfold Fylkeskommune 

 
____________________      ____________________ 
Roar Vevelstad       Odd Roald Andreassen 
Rådmann        Fylkesrådmann 
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