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Fylkestingets behandling:  

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) 
 
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende omforente tilleggsforslag: 
Punkt 6. 2 Greåker: 
Ordet drama strykes i og med at det ikke tas stilling til musikk og drama i Halden før i 2006.  
Punkt 6.3 Tentativt investeringsprogram: 
…. om ca 5 år. I denne sammenheng henvises det til byggevedtaket fra juni 2013 om trinnvis 
utbygging av nye St. Olav. Den kommende byggesaken må legge til rette for et framtidig 
byggetrinn 2. Prosjektene …. (som nå). 
Punkt 8 Rullering av skolebruksplanen: 
Tillegg til nest siste kulepunkt: 
I forkant av rulleringene søkes det å inngå mer forpliktende avtaler med kommunene og 
andre offentlige aktører når det gjelder lærlingeplasser i offentlig sektor.  
 
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av 
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 
Punkt 2.2, Kirkeparken vgs., kulepunkt 4: 
Strykes. 
Punkt 3.2, Mysen vgs., kulepunkt 5: 
Strykes. 
Endring av punkt 4.2, kulepunkt 2: 
Musikk/dans/drama opprettholdes. 
Tillegg punkt 4.2, annet avsnitt, fylkesdekkende tilbud: 
Drama innenfor Musikk /dans/drama 
Nytt punkt 5.2. Frederik II, tredje kulepunkt: 
International Baccalaureate videreføres. 
 
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) ba om punktvis votering. 
 
Votering: 
Det ble enighet om votering tilsvarende som i fylkesutvalget. 
 
Punkt 1 – Generelle føringer for tilbudsstrukturen i fremtiden:  
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 – Moss:  
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling angående Kirkeparken vgs. punkt 2.2 
vedtatt med 20 mot 15 stemmer avgitt for Simen Nords forslag (H, V, FrP). 
Fylkesutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3 – Indre Østfold: 
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling angående Mysen vgs. punkt 3.2 vedtatt 
med 20 mot 15 stemmer avgitt for Simen Nords forslag (H, V, FrP). 
Fylkesutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 4 – Halden:  



Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling Halden vgs., kulepunkt 2, vedtatt med 20 
mot 15 stemmer avgitt for Simen Nords forslag (H, V, FrP). 
Fylkesutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 5 – Fredrikstad:  
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling punkt 5.2, Frederik II, tredje prikkpunkt, 
vedtatt med 20 mot 15 stemmer avgitt for Simen Nords forslag (H, V, FrP). 
Fylkesutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 6 - Sarpsborg:  
Fylkesutvalgets innstilling og det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 7 – videre arbeid med enkeltprosjekter:  
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 8 – rullering av skolebruksplanen:  
Fylkesutvalgets innstilling og det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 9 – Sanerings- og utbedringsbehov på kort sikt: 
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Fylkestingets vedtak 26.02.2015: 

1. Generelle føringer for tilbudsstrukturen i fremtiden 
1.1 Tilrettelegging for volumvekst i tilbudsstrukturen 
For å møte etterspørselen etter mer arbeidskraft i årene som kommer skal det særlig 
tilrettelegges for volumvekst på Studiespesialisering (med vekt på realfag) og 
Helse/oppvekstfag (med vekt på helsefagarbeidere). 
 
Så lenge netto elevtall ikke vokser hentes elevgrunnlaget for denne veksten ved tilsvarende 
reduksjon av antall elevplasser på utdanningsprogrammene Medier/kommunikasjon, 
Idrettsfag, Musikk/dans/drama, Formgivning, Design/håndverk og Service/samferdsel. 
Elevgrunnlaget på Elektro, Bygg/anleggsfag, Teknikk/industriell produksjon, 
Restaurant/matfag og Naturbruk søkes opprettholdt. 
 
1.2 Prioritering av bygningsmessige løsninger 
For å tilrettelegge for bedre rekruttering og gjennomføring og økt læringsutbytte for elevene 
skal det særlig prioriteres å etablere nye og gode bygningsmessige løsninger for 
Studiespesialisering med vekt på realfag, Helse/oppvekstfag (helsefagarbeidere) samt 
innenfor Teknikk/industriell produksjon og Bygg/anleggsfag i årene som kommer. 

 
1.3 Samarbeid med arbeidslivet 
Det skal i årene som kommer særlig fokuseres på å bedre forutsetningene for samarbeid og 
samhandling mellom våre yrkesfaglige miljøer og arbeidslivet, opplæringskontorer og 
opplæringsbedrifter. Økt bruk av praksisnære opplæringsløp og vekslingsmodeller skal 
vurderes særskilt.   

 
2. Moss 



2.1 Skolestruktur 
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen – Malakoff vgs og Kirkeparken vgs videreføres og 
videreutvikles på dagens tomter. F-bygget på Kirkeparken videregående skole selges ikke.  
 
2.2 Tilbudsstruktur 
På sikt utredes Elektro og Teknikk/industriell produksjon flyttet fra Malakoff til Kirkeparken. 
Det kan gjøres tilpasninger i fordelingen av Studiespesialisering og Påbygning mellom skolene 
ut fra det som til enhver tid gir best elevbalanse og utnyttelse av samlede arealer ved 
skolene, begge skoler skal uansett ha minimum fire paralleller Studiespesialisering. Øvrige 
utdanningsprogram ved de to skolene beholdes som i dag og det opprettes ikke Medier- og 
kommunikasjon i Moss.   
 
Skolene får etter dette (med forbehold om videre utredning av Elektro og Teknikk/industriell 
produksjon) følgende utdanningsprogram/tilbud: 
 
Malakoff:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Helse/oppvekstfag, Bygg/anleggsfag 

 Fylkesdekkende tilbud: Tannhelsesekretær og ambulansesjåfør innenfor 
Helse/oppvekst 

  
Kirkeparken:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Musikk/dans/drama, Formgivning, Idrettsfag, 
Restaurant/matfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, Service/samferdsel 

 Fylkesdekkende tilbud: Dans innenfor Musikk/dans/drama og Kulde- og 
varmepumpeteknikk innenfor Elektro 

 Kompetansesenter for funksjonshemmede i Mosseregionen  

 Service og samferdsel i Moss neddimensjoneres med 15 plasser.  
 
2.3 Tentativt investeringsprogram 
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. 
  

3. Indre Østfold 
3.1 Skolestruktur 
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen – Mysen vgs og Askim vgs videreføres og 
videreutvikles på dagens tomter. 
Mysen vgs sin filial for Bygg/anleggsfag på Susebakke skal på sikt avvikles 
Askim vgs sin filial for Bygg/anleggsfag i Næringsparken skal på sikt avvikles 
Mysen vgs sitt leieforhold til Eidsberghallen videreføres – det bygges derfor ikke egen 
kroppsøvingshall for skolen på skolens eget område. 

 
3.2 Tilbudsstruktur 
Over tid gjøres det gjøres følgende endringer i tilbudsstrukturen: 



 Bygg/anleggsfag flyttes fra Askim vgs og samles ved Mysen vgs 

 Service/samferdsel flyttes fra Askim vgs og samles på Mysen vgs 

 Helse og oppvekst både på Askim og Mysen vgs. opprettholdes.  

 Teknikk/industrielle produksjon flyttes fra Mysen vgs og samles ved Askim vgs 
 

Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene opprettholdes som i dag og skolene får etter 
dette følgende utdanningsprogram/tilbud: 
 
Mysen vgs:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Medier/kommunikasjon, Restaurant/-matfag, 
Service/samferdsel, Design/håndverk, Bygg/anleggsfag, Helse/oppvekstfag.  

 Fylkesdekkende tilbud: Helsesekretær innenfor Helse/oppvekst 

 Kompetansesenter for funksjonshemmede i Indre Østfold 

 Ansvar for undervisning ved Indre Østfold fengsel 

 Service og samferdsel i Mysen neddimensjoneres med 15 plasser.   
 

Askim vgs:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, 
Helse/oppvekstfag, Musikk/dans/drama 

 Fylkesdekkende tilbud: Arbeidsmaskiner innenfor Teknikk/industriell produksjon  
 

3.3 Tentativt investeringsprogram 
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 
 

4. Halden 
4.1 Skolestruktur 
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. Halden vgs ansvar for undervisningen ved Halden fengsel videreføres som i 
dag. 

  
4.2 Tilbudsstruktur 
Når nytt bygg i sentrum for samling av skolen er ferdigstilt gjøres følgende endringer: 

 Restaurant og matfag i Halden opprettholdes.  

 Musikk, dans og drama vurderes helhetlig ved rulleringen i 2016. Det tas derfor ikke 
stilling til tilbudet i Halden nå.  

 
Øvrige utdanningsprogram ved skolen opprettholdes, Medier/kommunikasjon tilføres ikke og 
regionen/skolen får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud: 

 Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, 
Bygg/anleggsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekstfag, Restaurant/matfag 

 Fylkesdekkende tilbud: Apotektekniker innenfor Helse/oppvekstfag 

 Kompetansesenter for funksjonshemmede 



 Internatskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker og ansvar for undervisning 
ved Halden fengsel 

 
4.3 Tentativt investeringsprogram 
Både skolefaglige, bygningsmessige og økonomiske betraktninger gir grunnlag for å avvikle 
Halden vgs sin avdeling på Risum og samle skolen i sentrum. Basert på den fremtidige 
tilbudsstruktur fylkestinget vedtar i denne saken igangsettes utarbeidelse av en 
konseptvalgutredning i 2015 for praktiske løsninger for nybygg, rehabiliteringer og eventuell 
bruk av leide lokaler. Skolens vg2 og vg3 tilbud vurderes på nytt i denne sammenheng, jfr. 
forslag til innstilling punkt 7. 

 

5. Fredrikstad 
5.1 Skolestruktur 
To skoler i Fredrikstad videreføres: Glemmen vgs og Frederik II vgs. 
Glemmen vgs videreutvikles på dagens tomt. Avdeling Lisleby avvikles og aktiviteten 
overføres til henholdsvis Glemmen og Frederik II (på sikt) ut fra fastsatt ny tilbudsstruktur ved 
skolene. 
Med forbehold om resultatet av konseptvalgutredningen og økonomiske avklaringer skal 
Frederik II på sikt lokaliseres til ny tomt i Fredrikstad sentrum.  
 
5.2 Tilbudsstruktur 

 Studiespesialisering fordeles på begge skoler – dvs at minst fire paralleller overføres 
fra Frederik II vgs til Glemmen vgs.  

 Restaurant/matfag flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II vgs 

 Helse/oppvekst flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II vgs 
 
Endelig tilbudsstruktur/tilbud ved de to skolene blir etter dette slik: 
 
Glemmen vgs:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Formgivning, Design/håndverk, 
Medier/kommunikasjon, Teknikk/industriell produksjon, Elektro 

 
Frederik II:  

 Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekst, 
Restaurant/matfag,  

 Fylkesdekkende tilbud: International Baccalaureate, YSK-salg/service/sikkerhet 
innenfor service/samferdsel, YSK-helsearbeiderfag innenfor Helse/oppvekst 

 Videreføring av International Baccalaureate vurderes fortløpende i 
økonomiplanrulleringene og senest på nytt etter skoleåret 2017/18. 

 
5.3 Tentativt investeringsprogram 
På bakgrunn av fylkestingets vedtak om fremtidig tilbudsstruktur igangsettes i 2015 
utarbeidelse av konseptvalgutredninger for praktiske byggeløsninger for fremtidens Glemmen 
vgs og Frederik II vgs.  
 
Resultatet av konseptvalgutredningene for begge skoler og avklaringen av ny lokalisering av 
Frederik II avgjør rekkefølgen på de bygningsmessige tiltakene for Glemmen og Frederik II 
som er nødvendig for å realisere den nye langsiktige tilbudsstrukturen for skolene. 



 
Fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i dialog med Fredrikstad kommune rundt betingelser for 
avvikling/overdragelse av dagens bygningsmasse for Frederik II på leide tomter og å gå i 
dialog med eiere av aktuelle tomter på FMV-området eller på bysiden av Glomma med sikte 
på å lokalisere nye Frederik II der.  
 
Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av første 
halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018. Når det 
gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til offentlig 
infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og tomter 
hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes ønsker 
om dimensjonering vurderes. 
 
Som følge av nytt sykehus på Kalnes utredes Glemmen vgs sin avdeling på Veum for ungdom 
med psykiske vansker flyttet til ny lokalisering. Fylkesrådmannen fremmer sak for fylkestinget 
når alternative løsninger er utredet. 
 
Hvilke av de to skolene i Fredrikstad som skal ha kompetansesenter for funksjonshemmede 
tas det stilling til når konseptvalgutredningene foreligger 

 
6. Sarpsborg 

6.1 Skolestruktur 

 Borg vgs avvikles som skoleanlegg når nye byggløsninger på nye St. Olav, Kalnes og 
Greåker er ferdigstilt – tentativt i planår 6 (2019). 

 Greåker, St. Olav og Kalnes vgs videreføres og videreutvikles på nåværende tomter 
 
6.2 Tilbudsstruktur 
Når Borg avvikles overføres tilbudene slik: 

 Bygg/anlegg overføres til Greåker vgs, det tas stilling til noe overføring også til Kalnes i 
forbindelse med arbeidet med programmering/forprosjekt for alle løsninger i 
Sarpsborg 

 Elektro overføres til nye St. Olav vgs 

 Helse/oppvekst overføres til nye St. Olav vgs og Greåker vgs. Det tas stilling til 
fordeling av vg2 og vg3 tilbud i forbindelse med programmering/forprosjekt for alle 
løsninger i Sarpsborg 

 Teknikk/industriell produksjon overføres til Kalnes vgs 

 Fengselsundervisning ved Ravneberget fengsel og Sarpsborg fengsel overføres til 
annen skole etter nærmere utredning 

 Avdelingen for multifunksjonshemmede fordeles med ca 50% til en av Sarpsborg-
skolene og 50% til en av de vgs i Fredrikstad. Videre arbeid med 
konseptvalgutredninger i Fredrikstad og programmering/prosjektering i Sarpsborg 
vil avgjøre til hvilke skoler tilbudet legges 

 Ansvaret for voksenopplæringen som nå ligger til Borg fordeles på de øvrige skolene i 
Sarpsborg etter nærmere vurdering 

 
Endelige utdanningsprogram/tilbud ved skolene i Sarpsborg blir etter dette slik: 
 
St. Olav vgs:  



 Studiespesialisering, Påbygning, Service/samferdsel, Elektro, Helse/oppvekst 

 Fylkesdekkende tilbud: automatisering innenfor Elektro, Hudpleie innenfor 
Helse/oppvekst, Topp-idrett innenfor Studiespesialisering 

 
Kalnes vgs:  

 Idrettsfag, Påbygning, Naturbruk, Bygg/anleggsfag, Teknikk/industriell produksjon, 
Design/håndverk  

 Fylkesdekkende tilbud: Hele utdanningsprogrammet Naturbruk, Anleggsteknikk 
innenfor Bygg/anleggsfag, Blomsterdekoratør og Aktivitør innenfor Design/håndverk, 
bilskade/lakk/karosseri, YSK-industriteknologi og YSK Kjemi/prosess innenfor Teknikk/-
industriell produksjon 

 Fylkesdekkende kompetansesenter for autister 
 
Greåker vgs 

 Studiespesialisering, Bygg/anleggsfag, Helse/oppvekstfag, Musikk/dans, Påbygning 

 Fylkesdekkende tilbud: Science innenfor Studiespesialisering, Påbygning til generell 
studiekompetanse med realfaglig fordypning, Drama innenfor Musikk/dans/drama 
(overført fra Halden vgs), overflateteknikk og og YSK innenfor Bygg/anleggsteknikk 

 
6.3 Tentativt investeringsprogram 
Programmering og forprosjekt (inkludert midlertidig leie, rivning, reguleringsplanarbeid m.v) 
for nye St. Olav på dagens tomt igangsettes våren 2015, det samme gjelder 
utvidelser/ombygginger på Kalnes og Greåker slik at Borg kan avvikles om ca 5 år. I denne 
sammenheng henvises det til byggevedtaket fra juni 2013 om trinnvis utbygging av nye St. 
Olav. Den kommende byggesaken må legge til rette for et framtidig byggetrinn 2. Prosjektene 
innarbeides i kommende økonomiplan og fremmes som enkeltsaker for bevilgning når 
forprosjektene er gjennomført. 

 
Fylkesrådmannen får i oppdrag å forberede salg av Borg vgs. Arbeidet gjøres i samarbeid med 
Sarpsborg kommune. 
 

7. Videre arbeid med enkeltprosjekter 
 
Alle aktuelle investeringsprosjekter skal innarbeides og finnes dekning for i kommende 
økonomiplanrulleringer og fremmes på nytt for fylkestinget for endelig vedtak og 
bevilgning når forprosjekt er ferdig fra fylkesrådmannens side. 
 
Plassering og fordeling av tilbud på vg2 og vg3 på det enkelte utdanningsprogram, 
inkludert fylkesdekkende tilbud, vurderes på selvstendig grunnlag i forbindelse med 
konseptvalgutredninger eller programmering/forprosjekt med sikte på å finne gode 
skolefaglige løsninger som gir lavest investeringsvolum/størst kostnadseffektivitet. 
 

8. Rullering av skolebruksplanen 
Skolebruksplanen rulleres på nytt i 2016 med utgangspunkt i de føringer som ligger i denne 
saken, fastsatt fremtidig skolestruktur med tentative investeringsprogram pr skole, samt 
vedtatte føringer for langsiktige endringer i tilbudsstrukturen. Til denne rulleringen får 
fylkesrådmannen i oppdrag å arbeide videre med kostnadseffektiviserende tiltak for hele 
tilbudsstrukturen. 



 Konsulentrapporten beskriver en vekst i Helse og oppvekst på 53 % (arbeidskraftbehov). 
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:  
o IT i Halden og på ny skole i Fredrikstad 
o Internasjonalisering på Greåker og Malakoff 
o 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 på 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.  
 

9. Sanerings- og utbedringsbehov på kort sikt 
Det dokumenterte ressursbehov knyttet til å sikre skolebyggene i forhold til helse, miljø og 
sikkerhet søkes dekket i 2015 ved bruk av avsatte midler til sentralstyrt vedlikehold i 
driftsbudsjettet og HMS-tiltak i investeringsbudsjettet.  
 
Tiltak fra og med 2016 innarbeides i kommende økonomiplanrullering. 

 
Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, fylkesrådmann Atle Haga, Siv Henriette 
Jacobsen, Elin Tvete, Simen Nord, Frederikke Stensrød, May Hansen, Gretha Thuen, Cecile 
Agnalt, Sindre Westerlund Mork, Ingrid Willoch, John Thune og Erik Unaas.  
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 2015  

4



SAKSFRAMLEGG 2015  

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



Fylkesrådmannens utredning  
av bestilling i FT-sak 94/2014 
 
... inkludert nærmere vurdering av økonomiske og bygnignstekniske forhold m.m

22



Fylkesrådmannens utredning  
av bestilling i FT-sak 94/2014 
 
... inkludert nærmere vurdering av økonomiske og bygnignstekniske forhold m.m

INNHOLD 

Kap. 1         Økonomiske vurderinger og utfordringer  ............................................................ 24 
 
Kap. 2         Ressurser til skolebygg som må rehabiliteres eller erstattes i nærmeste  
          framtid uansett endringer i skole- og tilbudsstruktur, inkludert situasjonen  
          for E-blokken ved Glemmen  ................................................................................ 30

 
Kap. 3         Revidert løsning for Sarpsborg-skolene  
          (vurdering av hvordan byggekostnadene til nye St. Olav og Kalnes kan tas vesentlig ned ved at   
            Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes inntil ny videregående skole Fredrikstad står klar, 
           inkludert vurdering av plassering av Helse/oppvekst og Design/håndverk)  ........................ 36 
 
Kap. 4         Eventuell nedleggelse av IB-linjen  ....................................................................... 40

 
Kap. 5         Eventuell neddimensjonering av Service og samferdsel i Moss og Indre Østfold  .... 44

 
Kap. 6         Ny skole- og tilbudsstruktur oppsummert m.m.  ................................................. 48

23



ØKONOMISKE VURDERINGER 
OG UTFORDRINGER

Prosjektgruppas rapport og fylkesrådmannens sak fra desember

Økonomiske beregninger pr desember 2014

I prosjektgruppas rapport og fylkesrådmannens saksfremlegg i desember 2014 
fremgår det en rekke opplysninger om bygningsmessig status på våre skolebygg, 
økonomiske beregninger av de ulike tiltakene som er anbefalt og i hvilken 
rekkefølge de bør realiseres. 

Det vises her særlig til kapitel 12 i prosjektgruppas rapport som inneholder 
arealendrings-forslag for alle skoleanlegg ifølge alternativene 1, 2 og 4 og samlet 
effekt på livssyklus-kostnader (årskostnader LCC) og virksomhetskostnader som 
følge av alternativene 1, 2 og 4. Videre vises det til kapittel  15 i prosjektgruppas 
rapport der de fleste aktuelle investeringsprosjekter er oppgitt med foreløpige 
anslag for investeringskostnader, samt til fylkesrådmannens forslag til 
vedtak der tentativt investeringsprogram for alle skoler/regioner er angitt. 
I vedlegget til prosjektgruppas rapport kalt «Dagens situasjon» er samtlige 
skoleanlegg gjennomgått med vurdering av bygningenes tekniske tilstand, 
tilpasningsdyktighet og egnethet - samt at alle skoleanleggenes arealeffektivitet 
er analysert.

 
Differansen mellom beste og dårligste løsning for fremtidens skole- og 
tilbudsstruktur fremkom slik i prosjektgruppas rapport (se kap 12.4.2):

(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

Når det gjelder de skolefaglige og samfunnsfaglige forskjellene mellom 
alternativene var det relativt små forskjeller mellom alternativene 2 og 4 – men 
begge disse var klart bedre enn alternativene 0 og 1. Fylkesrådmannen går ikke 
nærmere inn på det her, men henviser til prosjektgruppas rapport.  

Avklarte forutsetninger for videre arbeid

Basert på fylkesrådmannens saksfremlegg og fylkestingets vedtak i desember 
anses det avklart at det er hovedalternativ 2 som skal legges til grunn for det 
endelige vedtaket om fremtidens skole- og tilbudsstruktur – dvs at:

KAP. 1
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• Borg vgs nedlegges på sikt, mens Greåker og alle øvrige vgs beholdes

• Dagens tilbudsstruktur skal videreutvikles i retning av større vekt på    
    kombinerte skoler og der det er færre og større fagmiljøer pr skole

Når det gjelder beregningene av hvordan de foreslåtte enkeltprosjekter 
innenfor alternativ 2 ville virke i forhold til fylkeskommunens økonomiske 
bære-evne, var det forutsatt å bli behandlet når de ulike forprosjekt var 
gjennomført og i forbindelse med økonomiplan-rulleringene – første gang for 
2016-19. Målet for skolebruksplanen var primært å finne de beste langsiktige 
løsningene og økonomikonsekvensene på lang sikt – ikke gi konkrete anslag på 
investeringskostnadene eller angi praktiske byggløsninger. 

Fylkesrådmannens tentative fremdriftsplan fra desember

Selv om det i desember-saken ikke ble gjort en konkret økonomisk vurdering av 
investeringenes effekt på kommende årsbudsjetter og salderingsbehov anbefalte 
likevel fylkesrådmannen at følgende arbeid kunne igangsettes umiddelbart:

• Programmering og forprosjekt for nye St. Olav i Sarpsborg sentrum  
   og utvidelser på Kalnes slik at Borg kunne avvikles om ca 5 år

• Erverv av ny tomt i Fredrikstad sentrum for relokalisering av Frederik II 

For de øvrige prosjektene tok fylkesrådmannen forbehold om det var realistisk å 
få de innarbeidet i en snarlig økonomiplanrullering – selv om det er ønskelig med 
løsninger relativt raskt. Dette gjaldt bl.a.: 

• Bygningsmessige forbedringer ved Glemmen vgs – inkludert nye lokaler  
   for teknikk/industriell produksjon (E-bygget) 

• Samling av Halden vgs i sentrum 

• Samle avdelingene i Indre Østfold for bygg/anleggsfag på Mysen vgs  
   og teknikk/-industriell produksjon på Askim vgs 

Når det gjaldt situasjonen på Frederik II skrev fylkesrådmannen at skolen av både 
skolefaglige og samfunnsfaglige årsaker bør reetableres som helt ny skole på ny 
tomt i Fredrikstad sentrum. Fylkesrådmannen presiserte imidlertid at prosjektet 
hadde betydelige økonomisk usikkerhet knyttet til seg pga både ukjente 
tomtekostnader og utfordrende salgsmuligheter for eksisterende skoleanlegg da 
fylkeskommunen ikke eier grunnen de står på. 

Samtidig som det igangsettes arbeid med erverv av ny tomt for Frederik II 
mente fylkesrådmannen at det bør igangsettes arbeid med utarbeidelse av 
konseptvalgutredning for både denne skolen og fremtidens Glemmen vgs 
basert på den langsiktige tilbudsstrukturen for skolene som fylkestinget vedtar. 
Fylkesrådmannen ser store fordeler ved å utarbeide konseptvalgutredninger for 
begge skoler samtidig slik at en får en helhetlig tilnærming til skoleutviklingen i 
Fredrikstad og hvordan utviklingen av anleggene kan samordnes. I saksfremlegget 
skrev fylkesrådmannen videre at sanering/nybygg og rehabilitering på Glemmen 
også innebærer så store økonomiske utlegg at det var vanskelig å se hvordan 
kan finansieres på kort sikt dersom Sarpsborg sentrum får prioritet de nærmeste 
årene. 
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Fylkesrådmannen vurderte samling av Halden vgs i sentrum som økonomisk sett 
mindre omfattende enn prosjektene i Fredrikstad, men at også dette prosjektet 
hadde betydelig usikkerhet ved seg som følge av at det må forutsettes et salg av 
Risum til en fornuftig pris før samlingen kan realiseres. Fylkesrådmannen mente 
imidlertid at det straks kunne igangsettes et arbeid med å finne andre kjøpere til 
Risum-anlegget enn Halden kommune slik at det eventuelt kan «sette fart» på 
arbeidet med samling i sentrum.

Videre arbeid med økonomisk avklaringer

Når fylkestinget nå i desember-vedtaket har angitt en mer konkret og 
forpliktende fremdriftsplan for særlig nye St. Olav (byggestart 2016) og nye 
Frederik II (byggestart 2018) gjør fylkesrådmannen i denne saken en mer 
inngående vurdering av hvordan de aktuelle investeringsprosjektene kan 
innpasses i fylkeskommunens helhetlige økonomi. 

I prosjektgruppas rapport som lå til behandling i desember fremkom det en 
differanse mellom alternativene 2 og 4 i forhold til referansealternativet 1 
(uendret skole- og tilbudsstruktur men avvikling av filialer og bygningsmessig 
effektivisering) slik:

(mill kr) Alt 2 Alt 4

Reduserte 
virksomhetskostnader - 17 - 28

Reduserte LCC-kostnader - 11 - 0

Sum effektivisering - 28 - 28

Alt 2: Borg avvikles 
Alt 4: Borg og Greåker avvikles

Til grunn for effektiviseringen på kr 28 mill pr år (når alle tiltak er gjennomført)  
lå bygningsmessige løsninger som reduserte arealene med 17-22 000 m2 i 
forhold til alternativ 1. Dette ville gi betydelig lavere utgifter til forvaltning, drift 
og vedlikehold enn det skolene har i dag, samt at skolene lønns- og driftsutgifter 
til gjennomføring av undervisning (virksomhetskostnadene) ville bli reduserte 
som følge av foreslåtte effektiviseringer av tilbudsstrukturen. Fylkesrådmannens 
forslag endret noe på forutsetningene fra prosjektgruppas side som disse tallene 
bygde på – men ikke vesentlig. Sammenholdt med et 0-alternativ der både 
skolestruktur, tilbudsstruktur, filialer og antall m2 opprettholdes og kun erstattes 
når tekniske omstendigheter gjør det nødvendig er effektiviseringsgevinsten på i 
alt kr 73 mill  
i alternativene 2 og 4.

Det var i planperioden angitt et investeringsbehov på ca kr 1,8 mrd samlet sett 
– noe som ville gitt årlige kapitalutgifter på ca kr 117 mill når alle prosjekt var 
gjennomført. I tillegg til dette kommer behov for relokalisering av Glemmens 
avdeling på Veum for psykisk syke og nye bygningsmessige løsninger for Østfold 
fylkes-kommunale grunnskole som begge må få sin avklaring i løpet av kort 
tid. Når det gjelder fylkeskommunens investeringsbehov i fremtiden knyttet til 
tannklinikker, fylkesveier, kollektivknutepunkter og innenfor f.eks kulturområdet 
er det ikke vurdert i forbindelse med denne saken.
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Ut fra dette kan en si at Skolebruksplanen har dokumentert store potensialer 
for kostnadseffektivisering av bygningsmessig drift og til gjennomføring av 
undervisning – og at ulike valg innebærer store kostnadsforskjeller. Samtidig 
har arbeidet også dokumentert at det er så store behov for nybygg og 
rehabiliteringer i bygningsmassen at fylkeskommunens utgifter som følge av 
dette uansett vil øke i årene som kommer. Uansett valg av fremtidig skole- og 
tilbudsstrukturmodell vil utgiftene til renter og avdrag til skolebygg øke mer enn 
utgiftene til FDV og virksomhetskostnader vil bli redusert som følge av fremtidige 
endringer. 

Dersom en hadde lagt til grunn kun økonomiske målsettinger for endring av 
skole- og tilbudsstrukturen ville en kunne oppnådd større effektivisering enn 
det som følger av de forslag som har ligget inne i Skolebruksplanen. F.eks ville 
en permanent opprettholdelse av Borg vgs og en avvikling av St. Olav med 
fordeling av elevmassen her på øvrige skoler i Nedre Glomma antakelig gitt lavere 
investeringskostnader i årene som kommer enn de samlede løsninger som nå 
diskuteres for å oppnå bedre kombinerthet og elevtall på alle skolene. Siden 
en avvikling av Borg er et hovedgrep for bedre skolefaglige og samfunnsfaglige 
løsninger for Sarpsborg-skolene og ønsket om en videregående skole i Sarpsborg 
sentrum er så uttalt og sterkt (FT-sak 95/2013) velger imidlertid fylkesrådmannen 
å opprettholde disse hoved-forutsetningene for fremtidig struktur også i dette 
reviderte forslaget for løsning i Nedre Glomma.

Fylkesrådmannen understreket i saksfremlegget i desember at LCC-
beregningenes angivelse av års-kostnader og fylkeskommunens 
budsjetteringssystem er basert på ulike forutsetninger og ikke uten videre 
kan integreres. I tillegg krever kommuneloven driftsmessig balanse hvert år i 
både årsbudsjetter og økonomiplaner – noe som kan hindre gjennomføring 
av lønnsomme prosjekter innenfor en lengre tidshorisont. Dette er imidlertid 
gjennomgått og drøftet i denne gjennomgangen slik at fylkestinget kan 
ha best mulig forutsetninger for vedtak om prioritering av de aktuelle 
investeringsprosjektene.

Økonomiske framtidsutsikter

Fylkeskommunens forventede økonomiske situasjon i årene som kommer er 
sist beskrevet i vedtatt økonomiplan og årsbudsjett. Utfordringene er knyttet til 
bl.a. skattesvikt, omlegging av inntektssystemet og redusert utbytte fra Østfold 
Energi. I tillegg kommer en forventet elevtallsnedgang på kort/mellomlang sikt. 
2015-budsjettet balanserer med vedtatt omstilling og effektiviseringstiltak for  
ca. kr 40 mill.

I fylkestingets budsjettvedtak for 2015 er det økonomiske tilpasningsbehovet 
angitt til kr 200 mill slik:

«Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt 
strammer seg til. Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år 
bare pga omlegging av inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer 
investeringsbehov som vil øke renter og avdrag med 100 millioner i året.»

Økonomiske tilpasninger og løpende effektivisering er ikke noe nytt. De siste 
årene har fylkeskommunen tilpasset seg de nye reglene om ikke å inntektsføre 
momsrefusjon i på investeringer i driften , som på det meste utgjorde kr 80 mill. 

27



I tillegg har vi tilpasset oss et utbytte på kr 30 mill fra Østfold Energi, mens snittet 
de siste 10 årene har vært på kr 100 mill. I kommende økonomiplanperiode 
viser foreløpige vurderinger at rammetilskuddet vil bli redusert som følge av 
elevtallsnedgang om omlegginger av inntektssystemet for fylkeskommunene.  
 
Samlet mulig effekt på salderingsbehovet kan illustreres slik:

2016 2017 2018 2019

Elevtallsnedgang 21 21 24 31

Omlegging 
inntektssystemet 15 29 44 58

Salderingsbehov 1 36 50 68 89

I tillegg til dette kommer økte kapitalutgifter som følge av investeringsbehov på 
flere sektorer. Innen tannhelse er det planlagt nye robuste klinikker i hver by, med 
et foreløpig investeringsbehov på kr 100 mill. Innen samferdsel er planlagt årlige 
investeringer på drøye kr 100 mill knyttet til fylkesvegene, og i tillegg et mer akutt 
behov for bruinvesteringer i  størrelsesorden kr 600 mill.

Innen opplæring har skolebruksplanen dokumentert et omfattende behov for 
rehabilitering og nybygg som følge av at skoleanlegg blir teknisk utdatert. Etter 
20-30 år er det nesten alltid mye som må gjøres med skolebygg, og store deler 
av bygningsmassen på skolesektoren i Østfold er nå eldre enn dette. F. eks har 
strengere brannforskrifter med tilbakevirkende kraft og bedre analyseverktøy for 
å vurdere brann og andre forhold gjort at vi nå har bedre innsyn i utfordringene 
enn for noen år siden.

I tillegg til dette kommer kapitalutgifter knyttet til investeringer som følge av 
investeringer som anbefales gjennomført av skole- og/eller samfunnsfaglige 
hensyn. I noen tilfeller vil disse overlappe hverandre (byggene skal uansett 
utbedres eller rives), mens i andre tilfeller vil dette representere rene 
merutgifter – også etter at reduserte FDV-utgifter og reduserte driftskostnader til 
gjennomføring av undervisning er hensyntatt.

Strategier for å møte våre økonomiske utfordringer

Fylkestinget har tidligere vedtatt følgende generelle retningslinjer for 
budsjettarbeidet:

• Gjelda skal holdes under kontroll 

• Vedvarende investeringsbehov skal dekkes uten lån 

• God husholdering med tidligere overskudd. 

• Regionalt utviklingsfond skal gi politisk handlefrihet

Fylkestinget har i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett og økonomiplaner 
i 2013 gjort vedtak om at fylkeskommunens drift skal gjennomgås med sikte på 
å effektivisere og finne smartere løsninger slik at vår avhengighet av midler fra 
Østfold Energi inn i drift blir redusert. 
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I meldingssak til fylkestinget 24/4-2014 (FT-sak 22/2014) redegjorde 
fylkesrådmannen for det langsiktige arbeidet med styrking av 
fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. I denne saken ble både de 
strammere rammebetingelsene for vår økonomi og det store investerings- 
og rehabiliteringsbehovet på skolesektoren fokusert som bakgrunn for 
omstillingsbehovet. Det ble her angitt en omstillingsperiode på seks år der de 
årlige økonomiplanrulleringene ville være naturlige beslutningsarena for de 
nødvendige vedtak. 

Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn igangsatt et større arbeid som 
har involvert alle ledernivåer i fylkeskommunen under overskriften «En 
fylkeskommune i endring». Arbeidet har hatt både en kvalitetsdimensjon og en 
effektiviseringsdimensjon.  

Fylkesrådmannens vurdering av handlingsrommet

Fylkestingets budsjettvedtak der det framgår et tilpasningsbehov på kr 200 mill 
stemmer godt med de mer detaljerte prognoser som nå foreligger for endring 
i rammetilskudd og økte kapitalutgifter som følge av investeringsbehov i årene 
som kommer. Dette tilpasnings-behovet er imidlertid langt høyere enn det vi 
i dag har identifisert som mulige tilpasningstiltak. Over noen år ser imidlertid 
fylkesrådmannen følgende muligheter for et bedret inntekstgrunnlag:

• Fra 2021-2022 forventes elevtallet å øke betydelig igjen med tilsvarende økning      
   i rammetilskuddet. Eksempelvis vil en økning på 100 elever pr år gi ca kr 10 mill  
   i rammeøkning pr år. Selv om kostnadene i utgangspunktet øker tilsvarende gir  
   dette gjennom strukturen og dimensjonering en viss økonomisk handlefrihet.

• De siste 10 års erfaring tilsier at vi fortsatt kan budsjetterte med en liten        
   realvekst, eks 0,5 % vekst pr år gir ca kr 8 mill i rammeøkning pr år.

• En videreføring av rentekompensasjon for investeringer bør kunne gi oss en   
   økning på kr 3 mill pr år

• Vi kan forvente en økning i utbytte fra Østfold Energi igjen, eksempelvis  
   kr 10 mill mer pr år enn nåværende kr 30 mill

Samlet gir dette et økt inntektspotensiale i størrelsesorden kr 60 mill høyere etter 
5 år, dvs i 2021 enn i 2015.

På utgiftssiden tenker fylkesrådmannen at vi viderefører nåværende opplegg for 
effektivisering og tilpasninger med kr 20 mill pr år. Etter 5 år gir dette kr 150 mill i 
reduserte utgifter. 

Summen av disse foreløpige vurderinger rundt inntekter og utgifter viser at 
det over en 8 års periode bør være mulig å håndtere økte renter og avdrag i 
størrelsesorden kr 100 mil, dvs. et låneopptak i størrelsesorden kr 1,5 mrd.
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RESSURSER TIL SKOLEBYGG SOM MÅ REHABILITERES 
ELLER ERSTATTES I NÆRMESTE FRAMTID UANSETT 
ENDRINGER I SKOLE- OG TILBUDSSTRUKTUR

Bakgrunn

Eiendomsseksjonen har i løpet av 2013 – 2015 fått gjennomført en 
relativt omfattende kartlegging av all bygningsmasse som tilhører Østfold 
fylkeskommune. Arbeidene er i stor grad utført av Reinertsen a/s og 
Norconsult. Resultatet av kartleggingen ble første gang vist i høringsutkastet 
til Skolebruksplanen juni 2014. Det ble vist pr skole og bygg. Tabellene 
sammenfattet teknisk standard, tilpasningsdyktighet og egnethet.  Etter at 
kartleggingen fant sted har det blitt utarbeidet vedlikeholdsplaner som øker 
detaljeringsgraden og hvor flere nyanser kommer fram. I den senere tid har 
fokuset ligget på de dårligste byggene. Undersøkelsen har dreid seg om hvilken 
restlevetid de har, hvilke kostnader som minimum påløper i de 1-2 første årene  
ut i fra lovpålagte krav og hva de minimum vil koste å bruke i en siste  
10 års periode. Arbeidet har resultert i oversiktene nedenfor over sanerings-  
og  rehabiliteringsbehov. 

Sannsynligheten for feil i et bygg er størst når det er helt nytt og når det nærmer 
seg utslitt. Byggets siste år vil være de mest krevende å drifte og vedlikeholde. 
Det oppstår hyppig feil og det er stadig mer krevende å oppfylle lovkrav. Dermed 
stiger kostnadene til både drift og vedlikehold. Mange bygg er i tillegg lite egnet 
for driften og er i mindre grad tilpasningsdyktige. Disse byggene vil normalt bli 
anbefalt revet.

Saneringsbehov

Tabellen nedenfor over saneringsbehov inneholder de byggene som må 
rives på grunn av dårlig teknisk standard og som samtidig ikke har behov for 
erstatningsbygg. Tabellen inneholder også bygg som krever mindre ombygginger i 
andre bygg for å kunne rives. Oversikten vil bli utvidet med de byggene som etter 
en totalvurdering av økonomi, egnethet og tilpasningsdyktighet anses uegnet 
for rehabilitering selv om erstatningsbygg må etableres. Oversikten inneholder 
pr i dag bygg med et samlet bruttoareal i størrelsesorden 20.000 m2. Da er ikke 
St.Olav og Risum medregnet fordi disse uansett forutsettes avviklet.  Drift av 
så stort unødvendig areal krever store ressurser og rivning bør foretas så snart 
rivningsarbeidene kan finansieres. Rivning av de mest ressurskrevende byggene 
vil gi lavere årskostnader for fylkeskommunen. 

KAP. 2
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Saneringskostnader

Kostnader i 1000kr

Skole Bygg Areal [m2] Saneringskostnad

 Askim B 1438 3 600

 C  0

 Glemmen E 3482 8 750

Halden, Porsnes C 2078 5 250

Halden Risum A 2052  

 B 3039  

 C 3006  

 K,L 210  

 P 210  

 G 143  

 Kalnes AH 535 1 380

 BB 72 250

 BC 307 875

 CC 150 375

 CD 155 500

 CF 350 900

 DB 96 250

 DC 112 375

 DE 1333 3 340

 EI 332 875

 EM 141 400

 EN 149 400

FA 3015 7500

 FB 97 250

 GB 1239 3 200

 GC 858 2 250

 GF 234 625

 Mysen E 683 1 750

 St. Olav E  0

SUM 23 517 43 000
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Rehabiliteringsbehov

Tiltakene angitt i tabellen for rehabiliteringsbehov må gjennomføres de første 
1-2 årene, og dreier seg i størst grad om brann-relaterte forhold. Deler av 
brannlovgivningen har tilbakevirkende kraft og stiller derfor de samme kravene 
til gamle bygg som nye. Nødvendige tiltak på det elektriske anlegget er også 
fremtredende i kartleggingene. Dersom byggene ikke umiddelbart fases ut må 
tiltakene gjennomføres. Det er ikke aktuelt å skyve på gjennomføringen da 
avdekkede feil må rettes og unødvendig utsettelser fører til brudd på lovverket og 
konsekvenser for fylkeskommunen.

Kostnadsestimateene i tabellen under er i mill kr og er beheftet med usikkerhet i 
størrelsesorden +/- 20%.

Skole Bygg Areal 
[m2]

Kostnader                
år 1

Hovedtiltak           
1 år

Kostnader                 
10+ år

Hovedtiltak           
10 år

Total-
kostnad

Askim VGS        

 C 2250 5 000 Brann, Elektro 4 500 Tak 9 500

 D 3018 2 500 Brann, Elektro 5 400 Tak 7 900

Fredrik II. VGS 
Christianslund        

 A 1034 2 900 Fasader, Brann 2 000 Tak 4 900

 B 1357 3 100 Fasader, Brann 2 000 Tak, Vinduer 5 100

 C 935 2 500 Fasader, Brann 125 Varme 2 625

 D 1504 3 750 Fasader, Brann 250 Varme 4 000

 E 1495 3 875 Fasader, Brann 0  3 872

 F 365 1 500 Fasader, Brann 125 Varme 1 625

 L 324     0

 M 616 1 250 Fasader, Brann 125 Varme 1 500

 Mn 702 625 Brann 125 Varme 750

Fredrik II. VGS 
Frydenberg        

 A 7005 6 500 Brann, Elektro 6 250  12 750

Glemmen 
VGS        

 A 3231 3 380 Brann, Elektro 1 375 Vinduer 4 755

 B 2220 4 625 Elektro, Tak 1  375 Vinduer, 
Varme 6 000

 C 668 1 750 Brann, Elektro 750 Vinduer, 
Varme 2 500

 D 1622 2 250 Brann, Elektro 750 Vinduer, 
Varme 3 000

 F2 913 1 500 Brann, 
Sanitær/mugg 500 Varme, Elektro 2 000

 G 1203 3 000 Elektro, 
Takrenner 1 000 Varme 4 000
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Glemmen 
VGS avd 
Lisleby

       

 A 2292 4 000 Brann, Olje/
fettutskiller 2 500

Elektro, 
Vinduer, 
Fasader

7 500

Halden 
Porsnes        

 B3 185 750 Tak, Vinduer, 
Kledning 1 750 Varme 2 500

Kalnes VGS        

 AA 507     0

 AC 2200 750 Brann, Fasader 375 Vinduer 1 125

 AD 1685 250 Brann 250 Murpuss 500

 AE 2099 25 Brann 850 Vinduer 875

 DD 1333 1 125 Fasader, Brann, 
Elektro 500 Vinduer, 

Takrenner 1 625

Mysen VGS        

 A 1506 2 875 Brann, 
sprinkling   2 875

 F 1169 1 250 Brann 375 Elektro 1 625

 G,Gn 922 250 Brann 1 375 Elektro 1 625

 H 2045 4 500 Brann, 
sprinkling   4 500

 J 367 750 Brann, 
sprinkling   750

 K 2060 3 375 Brann, 
sprinkling   3 375

 P 3297 5 375 Brann, 
sprinkling   5 375

Sum 
kostnad år 1 75 300 Sum kostnad 

alle bygg 109431

Kostnader 
år 1 pr m2 1,5 Kostnader alle 

bygg pr m2 2.1

      

Kostnaden for å utbedre de lovpålagte kravene de første to årene beløper seg til 
kr 75 mill.  Skal byggenes levetid økes med 10 år, vil kostnadene økes til kr 110 mill. 
Det må understrekes at da er ikke rutinemessig vedlikehold og oppgraderinger 
tatt med. Det vil selvfølgelig være mulig å fase ut byggene i perioden til en lavere 
kostnad, men tiltakene de to første årene vil uansett måtte gjennomføres.

Risum er ikke med på hverken sanerings-listen eller rehabiliterings-listen. 
Nødvendige tiltak på Risum de første 1-2 årene beløper seg til ca kr 12,5 mill. 
Gjennomgående vurderes behovet for oppgradering så stort at Norconsult 
anbefaler at Risum fraflyttes så snart som mulig.
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Anlegg med spesielt fokus

Tiltakene de to første årene på rehabiliterings-listen må utføres uansett dersom 
bygget ikke fraflyttes umiddelbart. Tiltakene innarbeides i vedlikeholdsplanen 
og detaljene vurderes nærmere ved utførelse. I tillegg har vi anlegg som har fått 
eller må få et spesielt fokus.

St.Olav

St. Olav står ikke på noen av listene. Det under forutsetning av at byggesaken 
prioriteres og bygget blir revet og erstattet med nytt som vedtatt av Fylkestinget 
04.12.2013 i FT sak 95/2013.

Glemmen E-blokk

E-blokken ble vurdert som svært mangelfull ved den tekniske gjennomgangen. 
Blokken var utsatt for setningsskader og hadde branntekniske mangler. 
Styringsgruppen for byggesaker valgte å fraflytte blokken og inngå langsiktige 
leieavtaler i henholdsvis Tomteveien 34 og Hassingveien 40 for å erstatte tapte 
undervisningsarealer. Tiltaket er vurdert som økonomisk gunstig i forhold til 
nytt erstatningsbygg. Det er utført en programmeringsjobb for å løse den akutte 
sitasjonen og det vil foretas ytterligere programmering for å se om bygg G også 
kan fases ut og rives. Tiltakene vil inngå i den foreslåtte konseptvalgutredningen 
for Glemmen.

Halden vgs

Fylkesrådmannen har tidligere fått i oppdrag å arbeide for å finne løsninger der 
Halden vgs sin virksomhet på Risum kan overføres til hovedskolen i sentrum 
(Porsnes). Risum-avdelingen består i dag av Bygg/anleggsteknikk som holder til 
i leide lokaler på Iddeveien i nærheten av Risum, samt Idrettsfag, Musikk/dans/
drama, Restaurant/matfag og en forsterket avdeling holder til på Risum.

Som tidligere beskrevet står ikke anlegget på Risum på noen av listene. 
Norconsult anbefaler at anlegget fases ut så tidlig som mulig. Risum består av 
mye dårlig bygningsmasse som har et oppgraderingsbehov i størrelsesorden 
kr 12,5 mill de første to årene bare for å imøtekomme lovkravene når det 
gjelder helse/miljø/sikkerhet. I tillegg krever anlegget betydelige ressurser til 
generelt vedlikehold og oppgradering.  Disse tiltakene er ikke kalkulert, men det 
konkluderes med at det ikke anbefales å bruke økonomiske ressurser på anlegget.

Den tekniske standarden på C bygget på Porsnes er av en slik karakter at det blir 
anbefalt revet. Det inneholder bl.a. verksteder for Teknikk/industriell produksjon.

Det er mulig å se to forskjellige løsningsmodeller for å samle all virksomhet 
på/ved Porsnes. Det kan bygges på Porsnes eller det kan inngå langtidsleie av 
egnede objekt. Pr i dag peker arealer i Saugbruks-anlegget seg ut som de mest 
interessante. Det er mulig med en kombinasjon av modellene. Fylkesrådmannen 
foreslår å flytte RM og MD fra Halden. Det vil minske kravet til areal og 
investeringer betydelig. Dersom RM skal flyttes og reetableres på Porsnes 
vil det isolert sett kreve en investering foreløpig anslått til ca kr 24 mill. Når 
fylkestinget har vedtatt hvilke utdanningsprogram skolen skal ha i fremtiden i 
forbindelse med denne saken, anbefaler fylkesrådmannen at det utarbeides en 
konseptvalgutreding for å finne den beste løsningen og tilhørende økonomi. I 
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denne forbindelse bør det holdes åpent for ulike løsninger for sammensetting 
av tilbud på vg2 og vg3-nivå for å finne frem til løsninger som gi best 
investeringsøkonomi og kostnadseffektivitet.

Bygge ut skolen på egen tomt på Porsnes

Tomten ble i kartleggingen vurdert på følgende måte: «Tomta i Porsnesbakken 
er regulert i reguleringsplan fra år 2000, Porsnes-området og med et maksimalt 
tillat bebygd areal BYA = 60 %. Tomta i Porsnesbakken er ikke fullt utnyttet 
og BYA kan teoretisk sett økes med 3000m2. Byggehøyden må ikke overstige 
eksisterende byggehøyde. Unntatt fra dette er ventilasjonsbygg og andre 
nødvendige installasjoner. Slike påbygg må imidlertid ikke samlet overstige 20 % 
av bebygd areal. Nye tilbyggsdeler mot øst (retning Damstredet) bør nedtrappes 
1-2 etasjer i forhold til eksisterende skolebygning. Eksisterende enkelttrær skal 
bevares i størst mulig utstrekning. Kun trær som er nødvendig for utbyggingen 
skal fjernes».

Tomteforholdene kan oppfattes som utfordrende, men må undersøkes nærmere i 
konseptvalgutredningen hvor også potensiell utvikling av anlegget må hensyntas.

Det er i saksutredningen utarbeidet en skisse som er benyttet i 
kalkulasjonsgrunnlaget som viser at det kan være mulig å få plass til all aktivitet 
på egen tomt på Porsnes. Løsningen kan utfordre reguleringsbestemmelsene.

Det er mulig å tenke seg andre idrettshall-løsninger for å minske arealbehovet 
på tomten. Halden kommune har laget en ideskisse på ny ungdomsskole med 
idrettshaller på tomten til Os skole. Ideskissen inneholder idrettsarealer som  
ville dekke behovet til Halden vgs. En kan også tenke seg å kjøpe/leie arealer  
av Saugbruks for å bygge ny idrettshall. 

Langtidsleie

For å senke investeringsbehovet og samtidig kravet til areal på Porsnestomten 
kan langtidsleie av arealer i rimelig avstand fra skolen være et alternativ. 
Saugbruks har signalisert at de er interessert i å leie ut eller selge deler av sine 
arealer. Det er utarbeidet løsninger på skissenivå. Arealene ligger i 1. og 2. etg.  
i bygningen som ligger nærmest Porsnes. 

Økonomi

Det er utarbeidet foreløpige kalkyler som beregner hva det vil koste å bygge på 
Porsnes eller leie arealer kontra å fortsette aktiviteten på Risum og leie til BA ved 
Iddeveien. Vi vil spare leiekostnadene for Iddeveien, FDV kostnader på Risum 
og i noen grad virksomhetskostnader. Kalkylene inneholder ikke kostnader til 
oppgradering av Risum, men viser likevel at årskostnadene blir i størrelsesorden  
2 til 4 mill kr høyere. Det må anses å være en lav kostnad for en betydelig økning 
av den bygningstekniske standarden og for å få samlet skolen.
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REVIDERT LØSNING FOR 
SARPSBORG-SKOLENE

Bakgrunn

Fylkestinget ba i desember-vedtaket fylkesrådmannen om å utrede hvorvidt 
investeringsbehovet i Sarpsborg kunne reduseres ved å utnytte kapasiteten på 
Greåker og ved å beholde Borg til ny videregående skole i Fredrikstad sto klar, 
samt å vurdere om design og håndverk kunne opprettholdes på Kalnes og helse- 
og oppvekstfag også opprettes på Kalnes istedenfor på St. Olav. 

Fylkesrådmannen har i sitt nye forslag utnyttet kapasiteten på Greåker ved å 
legge flere elevplasser dit (på studiespesialisering og helse- og oppvekstfag) og 
valgt å la Design/ håndverk bli liggende på Kalnes, men opprettholder forslaget 
om at Helse/oppvekst legges til nye St. Olav. Det er for øvrig ikke gjort endringer 
fra forslaget før jul, og det henvises til prosjektgruppas rapport pkt 15.2.5 og 
15.3.5 for drøfting av skole- og tilbudsstruktur-fordelingen i Sarpsborg

Plassering av Helse/oppvekst

I fylkestingets vedtak 3/12-14 ble fylkesrådmannen bedt om å gjøre en ny 
vurdering av plassering av Helse/oppvekst (HO) i Sarpsborg – dvs om det burde 
etableres på Kalnes istedenfor St. Olav.

HO er et utdanningsprogram der mange av elevene utplasseres i yrkeslivet i deler 
av opplæringen. Nærhet til utplasseringsstedet bør derfor være et vektig argument 
når tilbudet skal flyttes. Utplasseringen skjer i alt vesentlig grad i pleiehjem/
sykehjem, barnehager og SFO. Erfaringsmessig er det få elever som utplasseres 
i praksis ved sykehus. Sykehuset Østfold (SØ) samarbeider med de videregående 
skolene i Østfold om praksisplasser. Ifølge koordineringsansvarlige for inntak til 
praksisplasser ved SØ, utplasseres i størrelsesorden 10-20 elever ved sykehuset. 
Dette er elever fra hele Østfold. Borg vgs har pr i dag ikke elever utplassert ved 
sykehus, mens Glemmen har i underkant av ti elever ved sykehuset i Fredrikstad.

Den viktigste årsaken til at det er så få elever som har praksisperiodene sine 
ved sykehus, ligger i at det ved sykehus er et helt annet sikkerhetsnivå (ansvar/
personvern o.l.) enn i andre institusjoner og at en derfor må være 18 år for å 
være i dette miljøet.

Plassering av HO i Sarpsborg sentrum vil gi elever og  undervisningspersonalet 
nærhet til utplasseringsstedet. I Sarpsborg sentrum finnes pleiehjem, sykehjem, 
barnehage og SFO i gangavstand fra St. Olav. Dette vil sannsynligvis gi godt 
grunnlag for samarbeid og enklere oppfølging av elever som er utplassert.

Fylkesrådmannen har ikke funnet grunnlag for å tro at tilgang og behov på 
læreplasser i fremtiden på henholdsvis sykehus og kommunale tilbud vil bli særlig 
annerledes enn i dag.

Et argument som kan tale for å plassere HO på Kalnes er dersom skolen får status 
som evakueringsområde for sykehuset ved katastrofer og en kan dra nytte av en 

KAP. 3
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etablert nærmere kontakt mellom sykehuset og skolen som følge av samarbeid 
på HO-området.  Det foreligger imidlertid ikke konkrete planer om slik funksjon 
for skolen og fylkesrådmannen finner ikke grunnlag for å kunne tillegge dette 
særlig vekt.

Uansett hvilken av skolene som får HO vil det innebære en styrke for vedkommende 
skole.  Klanes ville fått et elevvolum over anbefalt minstenivå, mens St. Olav blir 
langt bedre kombinert enn den ellers ville vært. Det innebærer ingen kostnads- 
messige forskjell mellom plassering av HO på Kalnes eller St. Olav. Samfunnsfaglig, 
og ut fra ønsket om transporteffektivitet og sentrumsutvikling, er det best å ha et  
større elevvolum i sentrum enn på Kalnes. Kalnes blir riktignok noe mindre en anbef- 
alte minstenivå på 750 i fastsatte kriterier for god skolestruktur, men det var også 
situasjonen i fylkesrådmannens forslag fra før jul der Greåker vgs ble opprettholdt 
og dette anses ikke som noe stort problem. Skolen blir uansett større og bedre 
kombinert enn i dag, og det er også elevgrupper som profiterer på en skole som 
har mindre enn 750 elever.  

Ut fra dette mener fylkesrådmannen at skolefaglige og samfunnsfaglige hensyn 
bør være styrende og at dette tilbudet legges til St. Olav pga nærhet til 
praksisplasser, behovet for kombinerte skoler og ønske om større elevvolum  
i sentrum enn på Kalnes.  

Plassering av Design/håndverk

En flytting av tilbudet fra Kalnes 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.). På den annen er Kalnes allerede 
med denne løsningen på ca 700 elever (gitt at HO legges til St. Olav) noe under 
definert minstenivå på ønsket elevtall pr skole i Skolebruksplanens del 1 (750 elever). 
 Dersom DH beholdes på skolen unngår en at elevtallet svekkes ytterligere. 

Økonomisk sett vil en opprettholdelse på Kalnes være gunstig da DH på Kalnes i 
dag har relativt nylig tilpassede lokaler, og en eventuell omdisponering av disse 
og etablering av nye DH-lokaler på St. Olav innebærer merkostnader. Det vises for 
øvrig til vedlegg 1 pkt 5, og forslag til innstilling pkt 6.

Fylkesrådmannen endrer på denne bakgrunn anbefalingen fra saken før jul og 
foreslår  Design/håndverk (DH) opprettholdt på Kalnes.

Økonomi og alternative løsninger for Borg

I det reviderte forslaget er det totale investeringsbehovet i Sarpsborg redusert 
med ca. kr 200 mill. Når det gjelder å beholde Borg til ny videregående skole i 
Fredrikstad er ferdigstilt, er det foretatt beregninger på tre ulike løsninger med 
følgende forutsetninger:

A) Borg avvikles ca. 2019 

Nye St Olav bygges for ca. 860 elever i ett byggetrinn. Denne vil ta imot elektrofag 
og helse- og oppvekstfag fra Borg. Samtidig foretas noen ombygginger og 
utvidelser på Kalnes for å ta imot teknikk og industriell produksjon fra Borg og 
idrettsfag fra St Olav og på Greåker for å ta imot bygg- og anleggsteknikk og noen 
klasser helse- og oppvekstfag fra Borg. Alt ferdigstilles i løpet av 2019.
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B) Borg avvikles ca. 2023

Nye St Olav bygges først som en liten skole for ca. 580 elever som ferdigstilles 
i løpet av 2019. Byggetrinn to for St Olav og andre ombygginger/nybygg på 
Greåker og Kalnes kommer i perioden 2021-2023.

C) Borg beholdes også i perioden etter 2023.

Beregningene inkluderer anslag for alle relevante kostnadselementer ved 
alternativene ovenfor: økte kapitalutgifter som følge av investeringer i de nye 
byggene, reduserte FDV-kostnader som følge av mindre totalareal, reduserte 
virksomhetskostnader som følge av avviklingen av én skole og samling av 
utdanningsprogram, bortfall av leieutgifter, økte midlertidige leieutgifter under 
byggeperioden, endringer i skysskostnader og økte utgifter i en mellomperiode 
for omstilling/flytting/overtallighet.

Beregningene viser at investeringsbehovet i Sarpsborg (for sentrumsskolen, 
Greåker og Kalnes) reduseres med i overkant av kr 300 mill i perioden før 2019 
hvis man velger å avvikle Borg i 2023 mot å avvikle skolen i 2019. Samtidig mister 
man imidlertid effektiviseringsgevinsten av reduserte virksomhetskostnader ved 
avvikling av én skole og FDV-kostnader ved å redusere det totale arealet. 

Nettoeffekten på fylkeskommunens driftsbudsjett vil totalt sett i perioden 
2019-2023 være mer positiv ved å avvikle Borg i 2019 istedenfor i 2023. De 
totale merkostnadene vil være høyere i 2019-2020, men lavere i 2021-2023. I 
gjennomsnitt vil de over denne perioden være i ca. kr 3 mill lavere per år. Det vil 
si at usikkerheten tatt i betraktning, vil nettoeffekten være tilnærmet lik i begge 
løsningene i denne perioden. Sett over en lengre periode, viser løsningen med å 
avvikle Borg i 2019 seg å være mer økonomisk fordelaktig. 

 
Diagrammet viser at løsning A) hvor Borg avvikles i 2019 gir dårligst effekt (høyest 
merkostnader) i perioden fram til 2021, men best effekt (lavest merkostnader) 
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i perioden etter 2021 og utover i forhold til løsning B) der Borg avvikles i 2023. I 
årene 2019 og 2020 vil fylkeskommunens nettoutgifter være henholdsvis ca. kr 
5 og 1 mill høyere for løsning A), men ca. kr 10 og 9 mill lavere i årene 2022 og 
2023.

Å beholde Borg vil på sikt gi den dårligste økonomiske effekten. Investerings- 
behovet vil i denne løsningen være lavere, men til gjengjeld vil virksomhets-
kostnadene og FDV-kostnadene holde seg betydelig høyere over lang tid. 

 
Diagrammet viser at løsning A) hvor Borg avvikles i 2019 gir høyest merkostnader 
i perioden fram til 2020, men lavest merkostnader i hele perioden etter 2020. 

Løsning C) hvor Borg beholdes gir lavest merkostnader i perioden fram til 2020, 
men høyest merkostnader i hele perioden etter 2024.

Løsning B) hvor Borg avvikles i 2023 vil gi to topper med merkostnader og 
høyest merkostnader i perioden 2020 til 2024. Dette skyldes at man investerer 
i to omganger, men får ikke ut effektiviseringsgevinsten før etter den andre 
investeringsperioden.

Skolefaglig vil det være en ulempe å ha Borg på oppsigelse over lengre tid og ha 
tre små skoler i mellomperioden. Det er i tillegg stor sannsynlighet for at den 
endelige løsningen for skolebygget i sentrum vil kunne bli mindre optimal og at 
skoledriften vil forstyrres i perioden rundt det andre byggetrinnet. 

Fylkesrådmannen vil derfor anbefale å gjøre alle endringer i Sarpsborg i ett 
grep og avvikle Borg når de nye byggene til Sarpsborg-skolene er ferdigstilt, ca. 
år 2019. Dersom forutsetningene for salgssum for hele Borg-anlegget ikke blir 
tilfredsstillende, kan det være et alternativ å selge deler av anlegget, leie ut andre 
deler og/eller ta i bruk deler av anlegget til egen fylkeskommunal virksomhet som 
i dag leier lokaler i Nedre Glomma. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette. 
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EVENTUELL NEDLEGGELSE 
AV IB-LINJEN
 
Bakgrunn

I fylkestingets vedtak 3/12-14 ble fylkesrådmannen gitt i oppdrag å vurdere en 
nedleggelse av «IB-linjen». Fylkesrådmannen gjør i dette notat en vurdering av 
innhold og kostnader knyttet til IB-linjen på Frederik II.

IB er en internasjonalt anerkjent utdannelse på videregående trinn og et 
alternativ til den norske. Det er et krevende, studieforberedende kurs og passer 
for målrettede elever som ønsker en internasjonal videregående skole. Elever 
med IB- diplomet er meget ettertraktet både blant norske og internasjonale 
universiteter på grunn av de høye krav til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon 
som stilles til dem.

”The International Baccalaureate Organizaton” som har ca 2500 medlemsskoler 
over hele verden har sitt hovedsete i Geneve og sitt pedagogiske senter i Cardiff. 
Hjemmeside: http://www.ibo.org/. Det er i dag i alt 33 private og offentlige 
IB-skoler i Norge. Det kan nevnes at Akerhus har tre IB-skoler (Ås, Lillestrøm og 
Nesbu) og Vestfold har to IB-skoler (Sandefjord og private Skagerak International 
School).

Alle videregående skoler i Østfold er engasjert i en eller annen form for 
internasjonalt arbeid, enten som del av den ordinære driften, eller med 
økonomisk tilskudd fra f.eks. EU-programmer. Tre videregående skoler (Malakoff, 
Askim og Greåker) har også såkalte “internasjonale klasser” der undervisningen 
følger ordinære timeplaner, men med at internasjonalt tilsnitt. Frederik II er 
imidlertid den eneste skolen i Østfold som etter vedtak i fylkestinget 13/2-2007 
under sak 3/2007 har opprettet et IB-tilbud. 

Tilbudet på Frederik II 

Ved Frederik II skiller det internasjonale tilbudet på Vg1 nivå seg noe fra de andre 
skolene. Dette Vg1 tilbudet er blitt kalt “International Beginners” og er søkbart 
for elever fra hele fylkeskommunen. Tilbudet følger ordinære læreplaner for Vg1 
studiespesialisering og vinkles spesielt med tanke på videre skolegang innen IB-
systemet. Mye av undervisningen foregår derfor på engelsk, som en forberedelse 
til IB, der all undervisning unntatt morsmål, er engelskspråklig.

IB tilbudet går som kjent over to år etter gjennomført Vg1 i det nasjonale 
systemet. IB-tilbudet har gjennom de siste syv år hatt mellom 40 og 21 søkere. Da 
tilbudet vurderes som faglig krevende, har skolen kun tatt inn mellom 23 og 16 av 
søkerne. Tallene viser ingen tydelig stigende eller fallende tendens gjennom disse 
årene.

 25% av de som tas inn har en annen morsmålskode enn norsk, og ved årets 
inntak kommer 7 elever fra internasjonale skoler (Gøteborg, Skagerak Irak, 
Pakistan, England, Canada, Singapore) og tre elever har såkalt “self-taught-
language”, hvilket betyr at de ikke har norsk som morsmål i IB-opplæringen.  28% 
kommer fra andre inntaksområder enn det Frederik II rekrutterer fra.

KAP. 4
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Kostnader

Totalkostnaden for de to IB-klassene ved skolen er kr 5,6 mill. Denne summen 
fordeler seg med kr 5,1 mill på lønn (inkl sosiale utgifter) og kr 0,5 mill på andre 
utgifter (inkl. avgifter til IB, eksamensavgifter, obligatorisk etterutdanning, PC, 
bøker i bibliotek og til elever).

Dersom en regner et snitt antall elever pr. klasse på 20 (se over) vil utgiften pr. 
elev pr. år beløpe seg til kr. 140.000,-. Ved oppfylling av klassene til 28 i hver 
synker dette beløpet til kr 100.000,-. En sammenligning med tilbudet ved Ås 
videregående skole i Akershus vgs viser at totalkostnaden pr. klasse er den 
samme. Ås vgs har imidlertid fulle klasser og driver følgelig mer kostnadseffektivt 
pr. elev.

En avvikling av IB på Frederik II forutsatt at elevene isteden søker seg til 
Studiespesialisering anslås å redusere fylkeskommunens netto årlige driftsutgifter 
med ca kr 2,6 mill p.a. Alternativt kan det tenkes at Childrens International School 
vil søke godkjenning også på DP-nivå og at elevene vil søke seg dit.

Resultater

Tallene viser at det er lite frafall blant elevene som tas inn på IB, og de 
som kan regnes som frafall overføres til det ordinære opplæringsløpet i 
studiespesialisering.

Gjennom flere år har antall elever som etter fullendt løp får DP (Diplom - endelig 
vitnemål fra IB-systemet) vært på ca 50%. Siste år registreres en bedring. 
Karakterstatistikken viser at blant de som fullfører og består DP-eksamen er 
det noen med svært gode karakterer. Ca halvparten av de som ikke oppnår DP, 
oppnår nok poeng til å få generell studiekompetanse i det nasjonale systemet. 
Dersom en igjen sammenligner med Ås vgs, viser det seg at gjennomførings-
prosenten fram mot IBDP (diplom) er tett oppunder 100%. Likevel rapporterer Ås 
vgs at de også tidligere hadde utfordringer på dette området.

 IB systemet har sin egen “Nasjonal vitnemålsbase”. Elever som har til hensikt 
å søke opptak ved universiteter i utlandet eller Norge må registrere seg her. 
Utskrifter fra denne databasen viser at ca 30 prosent av elevene som består, 
registrerer seg her samme år som de avslutter DP programmet. Tallet var noe 
høyere siste år. Tallet sier ingenting om hvor mange som faktisk starter på en 
utdanning i utlandet, bare hvem som søker. Ved Ås vgs søker svært få av IB-
elevene seg til utenlandske universiteter, men derimot i stor grad mot NTNU

Innhentede vurderinger

NHO har levert et fyldig innspill som konkluderer med at “en beslutning om 
avvikling vil være forhastet”. Konklusjonen baserer seg på momenter som: 

• Et internasjonalt valgfagstilbud (som ved Greåker) kan ikke erstatte IB

• Det er rimelig å vente en økt søkning til IBDP når CIS (Children’s International   
   School i Fredrikstad) fra 2016/17 leverer store årskull. Etter planlagt etablering  
   av CIS i Moss vil denne øke ytterligere 

• En avvikling vil gå på tvers av nasjonale, utdanningspolitiske ønsker
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Videre framheves det at NHO vurderer tilbudet slik at det ikke er tilstrekkelig 
utviklet, verken når det gjelder markedsføring eller selve kvaliteten på tilbudet. 
NHO framhever at dersom en avvikling er aktuelt, må fylkeskommunen sørge for 
at det åpnes for overgangsordninger som kan gi tilstrekkelig tid til andre aktører å 
etablere seg, slik at elever ikke blir skadelidende.

 LOs uttalelse gjengis her i sin helhet: For LO Østfold er det viktig med et bredt 
tilbud, som gjenspeiler arbeidsmarkedets behov nå og i fremtiden. Det er derfor 
viktig med en bredde som dekker samtlige kompetansebehov. LO Østfold er 
positive til IB-linja, og mener denne kan være et nyttig bidrag for rekruttering 
og kompetanseheving i en globalisert verden. IB-linja er et nyttig bidrag i en 
helhetlig kunnskapsstruktur, dersom denne linjen utgår bør dets funksjon 
implementeres inn i andre eksisterende linjer. Dette for å ivareta samfunnets, og 
elevgruppens behov også i fremtiden. 

Skolens egne vurderinger av tilbudet konkluderer med at en ser utfordringer som 
må løses. Skolen har ikke maktet å skape det gode omdømme som linja trenger 
og rekrutteringen fra hele fylket har vært for dårlig. I tillegg erkjenner man at 
tilbudet i rekrutteringsklassen “International Beginners” fungerte for dårlig i 
foregående skoleår.

Skolen har videre forståelse for at kostnadsnivået pr. elev kan synes høyt og 
at antall elever som oppnår diplom er for lavt. Skolen rapporterer at det flere 
tiltak er iverksatt for å bedre tilbudet. Skolen har inneværende skoleår tilsatt 
ny IB-koordinator, som har spesielt fokus på nevnte utfordringer. Tilbudet i 
“International Beginners” er forbedret. Skolen har inneværende skoleår hatt 
en spørreundersøkelse i klassen som viser at 17 av 27 elever ønsker å søke IB 
kommende skoleår. Videre rapporteres det at en utskifting av lærekreftene er 
på trappene. Skolen planlegger også å “internasjonalisere” tilbudet ytterligere 
i kommende år ved å tilby studietur/ekskursjon til engelskspråklig land i 
tillegg til opplegget “Model United Nations.” Arbeid for å bedre informasjon 
til elever utenfor fredrikstadområdet er igangsatt, også gjennom “Nettverk 
for karriereveiledere”. Skolen savner informasjon om når foreldremøter/
informasjonsmøter holdes ved andre videregående skoler i Østfold, men har 
planer om å “invitere seg selv” til disse utover våren.

Skolen viser også til at dersom tall de har innhentet fra CIS er korrekte, vil skolen 
ha ca 40 kvalifiserte søkere hvert år fra inntaksåret 2016/2017.  50% av elevene 
som går ut fra MYP(Ungdomsskoletrinnet IB) utgjør 17. Dertil kommer 17 fra 
egen skole og ca 6 fra andre videregående skoler.

Fylkesrådmannens vurdering 

Gjennomgang av tilbudet ved Frederik II vgs, tyder på at skolen har to alvorlige 
utfordringer når det gjelder International Baccalaureate:

Skolen har utfordringer når det gjelde å tiltrekke seg elever med de rette 
forutsetningene for å få et godt utbytte av denne typen opplæring.  Antall søkere 
er ikke foruroligende lavt, men mange av søkerne har for svakt grunnlag fra 
tidligere skolegang til å ha fullt utbytte av IB. I tillegg har skolen utfordringer når 
det gjelder å føre elever som faktisk blir tatt inn fram til godkjent IBDP.
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Kostnadsmessig ligger tilbudet, ved oppfylling av klassene, på samme nivå som 
andre IB-skoler og på samme nivå som andre kostnadskrevende tilbud innenfor 
videregående opplæring i Østfold:

• Musikk/dans/drama  kr 116.000,- pr. elev

• YSK/Borg     kr 106.000,- pr elev

• Toppidrett St. Olav  kr   93.000,- pr elev 

Alle tall ved oppfylling til full klasse.  Det kan her nevnes at tilbudet YSK/Borg 
inneværende år har 8 elever og følgelig en stykkpris på ca kr 200.000. Med 
dagens elevtall er disse fylkets dyreste tilbud for normalelever. 

Flere faktorer tyder likevel på at det er prematurt å avvikle tilbudet nå.

• Både LO og NHO ser dette som et viktig supplement til det ordinære tilbudet      
   innenfor videregående skole - riktignok med klar adresse til skolen om at     
   rekruttering og tilbudets kvalitet har et forbedringspotensiale.

• Skolen har selv analysert og sett sine utfordringer og tatt grep for å møte        
   disse, bl.a. ved å tilsette ny IB- koordinator som har tanker om og har iverksatt      
   forbedringstiltak.

• Children’s International School i Fredristad er nå godkjent som IB-skole      
   på PYP og MYP nivå. De første avgangselevene kommer her i 2015 og i 2016 
   vil tallet på avgangselever være 35. CIS starter også en skole i Moss, hvor de       
   første avgangselevene vil bli uteksaminert i 2016, ca 15. En kan forvente at  
   ca. halvparten (25) ønsker å fullføre sin IBDP i Østfold, mens de øvrige fullfører     
   ved andre IB-skoler, eller i det nasjonale systemet. Dette er prognoser som CIS  
   selv gir. Avventes skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 vil en ha to års erfaring        
   med rekruttering og gjennomføring av elever fra CIS, i tillegg til andre elever  
   som søker linja

En videreføring bør imidlertid også bli vurdert fortløpende i økonomiplan-
rulleringene slik at merkostnaden ved IB sees i sammenheng med 
fylkeskommunens samlede økonomi på opplæringsområdet og knyttet til 
behovet for finansiering av nye investeringer.

Anbefaling

International Baccalaureat tilbudet ved Frederik II vgs opprettholdes inntil 
videre. Tilbudet vurderes fortløpende i økonomiplanrulleringene og senest etter 
skoleåret 2017/2018.
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EVENTUELL 
NEDDIMENSJONERING AV 
SERVICE OG SAMFERDSEL  
I MOSS OG INDRE ØSTFOLD
Bakgrunn

Dette notatet beskriver mulige konsekvenser av en neddimensjonering av 
Service/samferdsel med 15 plasser i Moss og 15 plasser i Indre Østfold. Notatet 
er basert på vurderinger i Opplæringsavdelingen og mottatte innspill fra Mysen, 
Askim og Kirkeparken vgs. 

Generelt

Fylkesrådmannen har til nå hatt myndighet til å dimensjonere tilbudet på de 
ulike utdanningsprogrammene, og dette har blitt gjort primært ut fra elevenes 
søkning – alle skal ha oppfylt retten til et av tre utdanningsprogram. I tillegg har 
fysiske forhold / plass ved den enkelte skole og økonomi også blitt vurdert, god 
oppfylling av klassene har blitt vektlagt.

Hvilke konsekvenser en reduksjon av antall elevplasser vil gi avhenger i noe grad 
av søkertallet til utdanningsprogrammet i de to regionene. Med det forbehold er 
det nedenfor angitt noen mulige konsekvenser.

Mulige positive konsekvenser

Færre elevplasser kan føre til:

• at det blir enklere å skaffe lærlingeplasser til en større andel av elevene som   
   kommer inn på SS

• større konkurranse om de resterende plassene og således en sterkere        
   elevgruppe på utdanningsprogrammet

• Bedre oppfylling på de øvrige utdanningsprogrammene som elevene da            
   alternativt tas inn på (f.eks Restaurant/matfag på Kirkeparken)

Mulige negative konsekvenser

Elevsøkningen til utdanningsprogrammet i de to aktuelle regionene har vært 
relativt stabil de siste årene, og dagens dimensjonering passer godt med 
elevenes valg. Ved å redusere antall plasser vil det være de svakeste elevene som 
ikke får oppfylt sitt førsteønske om . Ved en gjennomgang av søkernes tre ønsker 
for inneværende skoleår fremkommer det at elever som ikke kommer inn på SS, 
enten vil få plass på Studiespesialisering, som denne elevgruppen sannsynligvis 
vil ha store problemer med å fullføre og bestå, eller andre yrkesfaglige tilbud 
(i stor grad BA, TIP eller HO), som allerede har en stor andel ressurskrevende 
elever.  I Moss vil en reduksjon i antall plasser innen SS medføre at flere svake 

KAP. 5
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elever må flyttes fra Kirkeparken til Malakoff. Resultatet av dette kan bli at flere 
slutter og færre vil fullføre og bestå på normert tid.

Service og Samferdsel er et tilbud som appellerer til den elevgruppa som i størst 
grad er usikker på om de skal velge en yrkesfaglig eller studieforberedende 
utdanning. En reduksjon på utdanningsprogrammet vil føre til at færre elever 
kan motta et tilbud som både har en klar yrkesfaglig forankring samtidig som de 
tradisjonelle akademiske fagene har stor plass. 

Avhengig av elevens andre alternative ønsker vil en reduksjon i antall plasser ved 
et utdanningsprogram kunne medføre at det må opprettes plasser på et annet 
utdannings-program. Service og samferdsel var ifølge KOSTRA-tall det billigste 
utdanningsprogrammet innen yrkesfag i 2013, så ved å opprette andre tilbud som 
erstatning vil være mer kostnadsdrivende. 

Det er videre en personalmessig side ved å redusere elevtallet.  Det kan gi 
overtallighet, og man kan risikere at omstillingskostnadene øker. En reduksjon 
på Vg1 vil i neste omgang gi redusert tilbud på Vg2, og dette vil også medføre 
usikkerhet for personalet. Det vil også gi skolene mindre fleksibilitet i 
planleggingen av lærernes fag og timefordeling. 

Det ble i høringsuttalelser i forbindelse med skolebruksplanen gitt 
uttrykk for betydningen av å kunne kombinere service og samferdsel og 
studiespesialiserende utdanningsprogram og påbygg, da de fleste lærere som 
underviser på SS også har undervisning i programfag på ST. Dette ses på som 
en styrke for fagmiljøene på begge program og bl.a. økonomifagene kan bli 
skadelidende på de skolene SS reduseres.

For å nå målsettingen om å få flere elever til å fullføre og bestå på best 
mulig måte og stå bedre rustet for et fremtidig arbeidsmarked bør det ikke 
legges mindre vekt på yrkesfagene, men jobbes for å «framsnakke» og øke 
statusen til yrkesfagene. Service og samferdsel er et av de mest teoretiske 
utdanningsprogrammene, og bør være et reelt alternativ for elever som 
«strever» med å fullføre og bestå studiespesialisering. 

SS rekrutterer elever til åtte ulike fagbrev; salgsfaget, kontor og adm. 
faget, logistikkfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, sikkerhetsfaget, IKT-
servicemedarbeiderfaget og yrkessjåførfaget. Disse yrkene rekrutterer til 
omtrent 50 % av arbeidsplassene i samfunnet.  Servicenæringen er en stor og 
betydningsfull næring for hele regionen, og det lokale næringslivet er et meget 
aktuelt arbeidsmarked for våre elever. Service og samferdsel burde av den grunn 
være et av de største yrkesfagene.

Prosjektet «Service og samferdsel på sitt beste 2014-2018

Høsten 2014 startet ØFK en storsatsing på utdanningsprogrammet Service 
og samferdsel med mål om å øke fullført og bestått med best mulig resultat. 
Prosjektet skal vare frem til 2018. I beskrivelsen av prosjektet står det videre: 

«Alle elever i målgruppa for grunnkompetanse skal ha et planlagt opplæringsløp. 
Gjennom utvidet nettverksarbeid hvor bransje og opplæringskontorer 
er medspillere, vil vi utvikle et mer relevant, praksisnært og fleksibelt 
opplæringsløp. Satsingen er planlagt over fire år og retter seg mot skoler og 
aktuelle samarbeidsaktører i alle regioner. 
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Service og samferdsel med fagbrev i bl.a. salgsfaget, kontor og administrasjons-
faget og logistikkfaget, har slitt med å få elever ut i lære. Dette på tross av at 
behov for arbeidskraft i næringsvirksomhet innen fagområdene i SS skulle tilsi at 
dette var et marked med stort behov og potensiale. 

Utdanningsløpet SS er relativt nytt i forhold til andre løp som f.eks. byggfag, 
og mangler tradisjoner, identitet og yrkesstolthet. Vi ønsker å heve statusen 
og kvaliteten på utdanningsprogrammet gjennom tettere samarbeid med 
næringslivet, økt yrkesretting i undervisningen, tilpasset opplæring, og relevant 
praksis i bransjene som springbrett for elever til læreplass. 

For å nå disse målene skal vi utvikle gode og bærekraftige samarbeidsarenaer 
med bransje og andre sentrale aktører. Sammen skal vi løfte utdanningsløpet til 
en mer fremtidsrettet og etterspurt utdanning.»

I satsingen er det en klar målsetting å satse spesielt på salgsfaget, her er det et 
stort potensiale som ikke er tatt ut, både i forhold til elevmassen og i markedet. 
Prosjektgruppen har koblet på et bredt samarbeidsnettverk bl.a NHO. Det har 
blitt innvilget midler til utprøving av vekslingsmodell, og Halden og Mysen vgs er 
deltagende skoler. I tillegg har vi fått øremerkede midler til hospitering i denne 
satsingen (alle skoler), etter spisset søknad til UDIR. Det jobbes målrettet med å 
opparbeide bransjefora i alle regioner og for å øke omdømme og status for dette 
utdanningsløpet. Det er allerede igangsatt møtevirksomhet i Halden og Indre 
region, og det er derfor spesielt uheldig at dette «kuttet» skjer i region indre. 

Skoleeier sender ut blandede signaler når det på den ene siden satses på 
utvikling på et utdanningsprogram, men samtidig kutter i tilbudet. Det er ikke bra 
for satsingens troverdighet og heller ikke for den motivasjon og entusiasme som 
er skapt. 

OKH’s vedtak i PS 39/2014 om stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter

Opplæring, kultur og helsekomiteen vedtok i sak PS 39/2014 å slutte seg til 
fylkesrådmannens opplegg og kriterier for tildeling av stimuleringstilskudd 
til nye lærebedrifter. Denne saken konkluderer med at det statlige 
stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter skal gis til bedrifter innen salgsfaget, 
ut fra blant annet følgende begrunnelse: 

«Et av de fagområdene hvor det er et stort behov for flere læreplasser, 
er innenfor service og samferdsel. Salgsfaget er et relativt nytt fag med 
potensielt mange nye lærebedrifter. I november 2013 var det i alt 71 søkere til 
læreplass i salgsfaget, men bare 32 av disse ble formidlet. 18 av 46 søkere fikk 
lærlingkontrakt, og 14 av 25 søkere fikk opplæringskontrakt. 

Som en del av fylkeskommunens satsning på det helhetlige 4-årige løpet, og for 
å få flere til å gjennomføre og bestå, har vi blitt tildelt statlige midler for å styrke 
innsatsen innenfor utdanningsprogrammet service og samferdsel, herunder 
salgsfaget.» 

Med bakgrunn i dette vedtaket, og arbeidet som er satt i gang rundt salgsfaget vil 
det være uheldig å redusere antall elevplasser på det nåværende tidspunkt.
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Satsning på vekslingsmodell ved Mysen vgs fra høsten 2015

Service og samferdsel ved Mysen vgs planlegger en stor satsing på en 
vekslingsmodell fra høsten 2015. Dette er i samsvar med både den 
fylkeskommunale og nasjonale satsingen på dette utdanningsprogrammet med 
tanke på at flere bør velge utdanningsprogrammet. Satsingen er gitt navnet 
«Service og samferdsel på sitt beste». 

Konseptet vekslingsmodell går ut på at elever går ut i lære allerede det andre 
året på videregående skole, men at lærlingetiden kombineres med opplæring på 
skolen gjennom 3 år. For å klare å gjennomføre vekslingsmodellen uten at det 
skal koste mer enn opplæringstilbudet i dag, er man avhengig av å ha to parallelle 
klasser innenfor samme tilbud i vg2. Det betyr at elevene tilbys enten et løp med 
vekslingsmodell eller ett med konvensjonell 2 år i skole + 2 år i lære. 

Tilbudet som skal gis på skolen for vekslingsmodellelevene vil da kunne gjøres 
sammen med de som har ordinært løp. En reduksjon på en klasse vil lukke 
muligheten for vekslingstilbud med mindre det skal koste ekstra. Det nye tilbudet 
som igangsettes fra skoleåret 2015/2016 er rimelig (økonomisk) og ikke minst 
fremtidsrettet (jfr Ludviksenutvalget) med dagens elevgrunnlag. 

Det er også viktig å presisere at vekslingstilbudet gis til elever både på Askim 
og Mysen vgs siden det tilbys 4 ulike vg2 løp, men Mysen er den eneste skolen 
som har 2 klasser innenfor samme fagområde (Salg, service og sikkerhet). 
Uavhengig av hvilken skole i indre Østfold som blir rammet av redusert tilbud, 
vil rekrutteringen til vg2 blir borte og dermed forsvinner også en klasse i vg2 
om et år. Dette vil også påvirke arbeidsmiljø og det faglige trykket som legges i 
satsingen. Til nå er det arbeidet mye med å få til en god organisering, et utstrakt 
og forpliktende samarbeid med næringslivet og god informasjon til elevene i vg1 
om hvilke to utdanningsløp de nå kan velge mellom.
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NY SKOLE- OG TILBUDS-
STRUKTUR OPPSUMMERT
Fylkesrådmannen har med bakgrunn i Fylkestingets vedtak i desember gjort noen 
endringer og foreslår at det legges til rette for følgende skole- og tilbudsstruktur 
på sikt:  

Frm forslag - 
elevtall 2025/26
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Greåker 197 0 0 260 0 0 0 0 37 0 0 0 108 0 449 0 85 90 1226 37 63
Kalnes 58 62 0 0 152 0 0 89 48 0 204 0 0 0 0 0 0 85 698 52 48
St Olav 0 0 105 120 0 111 0 0 0 0 0 76 0 0 359 0 0 90 861 39 61
Frederik II 0 0 0 240 0 76 135 0 52 0 124 0 0 0 539 93 0 56 1315 34 66
Glemmen 0 127 195 0 0 0 0 159 0 145 0 0 0 156 539 0 0 95 1416 34 66
Kirkeparken 0 0 115 0 0 116 28 68 0 0 133 0 68 51 402 0 0 40 1021 32 68
Malakoff 72 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0 0 66 830 34 66
Halden 52 0 66 176 0 83 0 106 0 0 90 0 0 0 457 0 0 79 1109 44 56
Askim 0 0 90 216 0 0 0 110 0 0 43 0 25 0 495 0 0 62 1041 40 60
Mysen 94 63 0 0 0 125 52 0 0 53 0 0 0 0 460 0 0 68 915 37 63
Elever per utd.program 473 252 571 1221 152 511 215 532 137 198 594 76 201 207 4183 93 85 731 10432

VG1 + VG2 + VG3

Elevtallene som vises i denne tabellen er, som beskrevet i prosjektgruppas rapport 
kap. 11.1, basert på Østfold Analyses elevtallsprognoser (middels vekst) for 2025/2026, 
og det er lagt opp til en mer arbeidsmarkedsstyrt struktur med vekst på ST og HO.

2015 2020 2025 2030 2035 2040
Gj.snitt 9935 9567 10035 10059 10540 11093
høyeste 10548 10156 10654 10682 11191 11778
laveste 9343 9000 9436 9456 9912 10433

Østfold - elevtallsprognoser (per august 2014)

Østfold Analyse

Det er lagt til en sikkerhetsmargin på 3% og lagt til 100 PB-plasser på grunn av 
endringer i Opplæringslova om rett til påbygging, noe som gir 10436 elever i 2025. 
 
Endringene fra fylkesrådmannens forslag i desember fram til nå, dreier seg i 
all hovedsak om en forskyvning av ST- og HO-elever fra St Olav til Greåker og 
Fredrikstad. Da reduseres investeringsbehovet i Sarpsborg ved at man utnytter 
kapasiteten på Greåker fullt ut og reduserer St Olav med ca. 400 elever.  

Fredrikstad-skolene får etter dette opplegget ca. 200 flere elever enn de ville fått 
etter fylkesrådmannens forslag før jul. Før programmeringen av nye Frederik II og 
utvidelser på Glemmen settes i gang etter fullført konseptvalgutredning, må man 
bestemme om disse bygges med en kapasitet for å ta opp i seg elevtallsveksten i 
Nedre Glomma fram mot 2035-2040. Dette vil i så fall medføre et enda høyere elev- 
tall for disse to skolene enn oppgitt her og en større forskyvning av elever fra Sarps- 
borg til Fredrikstad i perioden etter at de nye skolebygningene i Fredrikstad står ferdige.
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2015 2020 2025 2030 2035 2040
Gj.snitt 5258 5136 5320 5241 5584 5898
høyeste 5513 5385 5578 5495 5855 6185
laveste 5034 4918 5094 5018 5347 5648

Nedre Glommaregionen - elevtallsprognoser (per august 2014)

Østfold Analyse

Med foreløpige elevtall for 2035, vil skolene da kunne se slik ut:

Frm forslag - 
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Greåker 197 0 0 260 0 0 0 0 37 0 0 0 108 0 449 0 85 90 1226 37 63
Kalnes 58 62 0 0 152 0 0 89 48 0 204 0 0 0 0 0 0 85 698 52 48
St Olav 0 0 105 120 0 111 0 0 0 0 0 76 0 0 359 0 0 90 861 39 61
Frederik II 0 0 0 311 0 76 135 0 52 0 124 0 0 0 629 93 0 56 1476 35 65
Glemmen 0 127 195 0 0 0 0 159 0 145 0 0 0 156 662 0 0 95 1539 31 69
Elever per utd.program 255 189 300 691 152 187 135 248 137 145 328 76 108 156 2099 93 85 416 5800

VG1 + VG2 + VG3

Her er all elevtallsveksten i Nedre Glomma fra 2025 til 2035 forutsatt tatt opp på 
ST og HO på Glemmen og nye FII. Også her er det lagt til flere PB-elever og 3% 
usikkerhet på prognosene.

Faser i byggeprosjekter

Illustrasjonen over viser at et prosjekt har flere beslutningspunkter hvor de viktigste 
er ved oppstart av programmering og etter ferdig forprosjekt der bevilgning gis 
og fylkesrådmannen får fullmakt til å realisere prosjektet. Begge disse to viktigste 
beslutningene må gjøres ved vedtak i fylkestinget 

I alle prosjekter må man før programmering starter avgjøre hvilke utdanningsprogram, 
 hvilke programfag på vg2 og vg3 og hvilke elevtall skolen skal dimensjoneres for. 

Hvilke utdanningsprogram som skal ligge hvor avgjøres nå i Skolebruksplanen. 
Dimensjonering av skolene med tanke på programfag, antall klasser og endelig 
antall elever bestemmes i konseptvalgutredningen i hvert prosjekt. I denne fasen 
avgjøres også spørsmål som eie/leie og nybygg/ombygginger. Regulering av 
aktuelle tomter må ferdigstilles i løpet av tidligfasen og tar minimum ett år.
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VEDTAK SAK 94/2014 



VEDTAK SAK 94/2014 Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende endringsforslag:

Punkt 1: 
Ny ordlyd og punktet flyttes til punkt 3.

Følgende vurderes i saken: 
En neddimensjonering av Service og samferdsel med 15 plasser i Moss og 15 
plasser i Indre Østfold.

Nytt punkt 1: 
Saken utsettes med følgende bestilling:

Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag: 
Det vurderes også løsninger hvor fylkeskommunen leier et ferdig skolebygg 
inkludert vedlikehold.

Votering:

Simen Nords forslag fikk 15 stemmer og falt (H, FrP, V).

Fylkesutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Inger-Christin Torp ble 
enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 03.12.2014:

1. Saken utsettes med følgende bestilling:

2. NEDRE GLOMMA

Fylkesrådmannen bes utrede hvordan byggekostnadene til nye St.Olav og 
Kalnes kan tas vesentlig ned ved at Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes 
inntil ny videregående skole i Fredrikstad står klar. Saken fremmes for ny politisk 
behandling i februar 2015. 

Nye St.Olav forprosjekteres i 2015. Det forventes byggestart i 2016 og 
ferdigstillelse 2018/19. 

Situasjonen for E-blokken ved Glemmen vurderes, og eventuelt erstatningsbygg 
vurderes i forhold til helhetlig løsning for Nedre Glomma. 

Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet 
av 1.halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 
2018. 

Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med 
nærhet til offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune 
kan bygge i egen regi og tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning 
basert på Østfold fylkeskommunes ønsker om dimensjonering vurderes.

Følgende vurderes i saken: 

• Nedleggelse av IB-linjen

• Helse og oppvekst opprettes på Kalnes og tas følgelig ut av nye St.Olav. 

• Design og håndverk med blomsterdekoratør opprettholdes på Kalnes,  
 i stedet for flytting til Sarpsborg sentrum.
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3. ØVRIGE REGIONER Skolebruksplanen for øvrig utsettes til behandling  
     i februar 2015.

Følgende vurderes i saken: 
En neddimensjonering av Service og samferdsel med 15 plasser i Moss og 15 
plasser i Indre Østfold.

Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Simen Nord, Gretha Thuen, 
Håvard Jensen, Siv Henriette Jacobsen og Gretha Kant.
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Følgende forkortelser er brukt i dokumentet:

BA Bygg- og anleggsfag

BRA Bruksareal

BTA Bruttoareal

BYA Bebygd areal

DH Design- og håndverksfag

EL Elektrofag

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling

FEF Fylkeseiendomssjefenes forum

HO Helse- og oppvekstfag

IB International Baccalaureate

ID Idrettsfag og kroppsøving

LCC Life Cycle Costs (Livssykluskostnader)

MDD/MD Musikk, dans og drama

MK Media og kommunikasjon

MUA Minste uteoppholdsareal

NA Naturbruk

NS Norsk Standard

NTA Nettoareal

NyGiv Det nasjonale gjennomføringsprosjektet

PÅ Påbyggingsfag

RM Restaurant- og matfag

SS Service og samferdsel

ST Studiespesialisering

STF Studiespesialisering med formgivning

STUF Studieforberedende (utdanningsprogram)

TEK Byggteknisk forskrift

TG Tilstandsgrad

TIP/TP Teknikk og industriell produksjon

TOP-ID Toppidrett

Utd.progr. Utdanningsprogram

Vg1,2,3 Årstrinnene i den videregående skole 

Vgs Videregående skole

YF Yrkesfaglig (utdanningsprogram)

YSK Yrkes- og studiekompetanse (tidligere Tekniske og allmenne fag, TAF)

Øfk Østfold fylkeskommune
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FORORD
I 2004 ble det gjennomført en større utredning kalt «Østfoldskolen 2000+ «Plan 
for den fremtidige videregående opplæringen i Østfold» (FT-sak 58/2004),  
og i 2006 (FT-sak 84/2006) ble gjort vedtak om «Skolepolitiske retningslinjer for 
videre utvikling av tilbudsstruktur og skolebygg i Østfold fylkeskommune».  
Fylkeskommunen har tidligere også 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).

Forslaget til Skolebruksplanen for alle de videregående skolene i Østfold som 
nå foreligger startet som en utredning (mulighetsstudie) av behovet for en ny 
videregående skole i Fredrikstad – et arbeid som ble utført i samarbeid med 
Fredrikstad kommune. Perspektivet ble raskt utvidet til å gjelde hele Nedre Glomma 
 – og til sist til å gjelde hele Østfold ved et vedtak i fylkesutvalget i april 2013. 
Dette er dermed første gang fylkeskommunen får en plan for hele strukturkvaliteten 
i de videregående skolene; tilbudsstruktur, bygg og økonomi – og ser dette i 
sammenheng med kriterier for skolefaglighet og samfunnsfaglighet. Arbeidet 
har vært krevende og spennende, og det er viktig fordi det dreier seg om de 
strukturelle rammebetingelsene for ca. 10 000 elever og mer enn 2000 ansatte. 

Østfold trenger en effektiv og god skolestruktur – og en tilbudsstruktur som både 
treffer elevenes individuelle behov og ønsker og arbeidsmarkedets fremtidige 
behov. Samtidig setter økonomien begrensinger for hva som er mulig å realisere. 
Dette har medført at arbeidet med Skolebruksplanen har blitt gjennomført 
som et tverrfagligprosjekt der skolefaglige, økonomiske, eiendomsfaglige og 
samfunnsfaglige interesser har blitt avveid og kompromisser har blitt inngått.

Begrepet «dilemma» stammer fra den greske retorikk og beskriver beslutnings-
situasjoner der en uansett hvilket alternativ en faller ned på også må godta 
ubehagelige konsekvenser av valget som gjøres. Mange av beslutningspunktene 
i Skolebruksplanen, f.eks. om et utdanningsprogram skal flyttes eller hvilke 
investeringsprosjekter som skal gjennomføres først, innebærer krevende 
dilemmaer.

Prosjektgruppa har ikke maktet å unngå de dilemmaene som finnes, men vi 
håper fylkestinget med dette dokumentet har fått et godt beslutningsgrunnlag 
for viktige veivalg for de videregående skolene i Østfold. 

Sarpsborg 28. oktober 2014

 

Kai Storeheier      Christian Bromander
prosjektleder        prosjektkoordinator

 
Yngve Dramstad                   Christine Steene  Jens Nicolaisen 
  seksjonssjef             rådgiver         rådgiver
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SAMMENDRAG
Gjennom siste års utredninger med evaluering av den sammenslåtte Halden 
videregående skole, mulighetsstudie for ny videregående skole i Fredrikstad, 
utredning av fremtidige løsninger for St Olav vgs og vurdering av skole- og 
tilbudsstrukturen for Nedre Glomma, ble det avdekket muligheter for forbedring 
og rasjonalisering av skole- og tilbudsstrukturen samt store investeringsbehov 
i skolebyggene. Det ble dermed tydeliggjort at det var behov for en helhetlig 
og langsiktig plan for skole- og tilbudsstrukturen og byggeprosjekter for de 
videregående skolene i Østfold, en Skolebruksplan. 

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 og tiltak her har også gjennomgående 
større betydning for karakternivå og andelen elever som fullfører og består enn 
hvordan skole- og tilbudsstrukturen blir innrettet.

Kriteriene for hva som skal kjennetegne en god skole- og tilbudsstruktur 
og utforming og lokalisering av skoleanleggene ble vedtatt av fylkestinget i 
april etter en forutgående grundig prosess med både en ekstern og intern 
høringsrunde. Kriteriene dreier seg i hovedsak om å etablere gode strukturelle 
forutsetninger for at flest mulig elever skal fullføre og bestå på store, kombinerte 
og kostnadseffektive skoler med sterke fagmiljøer. Skolestrukturen skal sees 
i sammenheng med vedtatte målsettinger for areal- og transportpolitikken 
i Østfold og sentrale målsettinger om å styrke bysentrene og redusere 
transportbehovet i regionen 

Når kriteriene forelå ble disse sammenholdt med dagens situasjon i Østfold;  
en gap-analyse. Denne viste bl.a. at utdanningsprogrammene i dag er spredt på 
mange lokaliseringer, noe som skaper små fagmiljøer for både lærere og elever.  
Over halvparten av tilbudene på yrkesfag har færre paralleller enn kriteriene 
tilsier, dette gjelder spesielt på Askim, Mysen og Halden. På studieforberedende 
utdanningsprogram er det Borg og Kalnes som skiller seg ut med små 
studieforberedende fagmiljøer. Disse skolene har stor overvekt av yrkesfagelever 
(i likhet med Glemmen) og er også de minste skolene.  Frederik II, St Olav og 
Kirkeparken fremstår også som lite kombinerte, med sterk overvekt av studie-
forberedende utdanningsprogram. 

Analysen viser også at byggene er av svært varierende standard. 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. 
For å kunne oppnå ønsket standard på bygningene, står fylkeskommunen foran 
store investeringskostnader når det gjelder oppgradering av eksisterende bygg 
og behov for nybygg. Bygningene må teknisk oppgraderes for å tilfredsstille 
offentlig regelverk og ombygges for å være mer egnede til dagens virksomhet 
og kunne være kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv. Samtidig finnes et stort 
innsparingspotensial når det gjelder arealbruken.
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De fleste skolene er lokalisert slik at de tilfredsstiller kriteriene om å styrke 
bysentrene og redusere transportbehovet i regionen ved at de ligger i bysentrum 
nær kollektivknutepunkt. Kirkeparken, Mysen, St. Olav, Haldens avdeling på 
Porsnes og Glemmens avdeling på Traraveien vurderes som sentrumsskoler. 
Greåker og Kalnes ligger utenfor sentrumsområdene og styrker derfor ikke 
bysentrene, men ligger relativt godt tilgjengelig. Resten av skolene og de  
eide/leide filialene ligger i randsonen til byene.  

På denne bakgrunn ble det utarbeidet og sendt på høring fire nye alternativer 
som alle ville innebære at fremtidens skole- og tilbudsstruktur i langt 
sterkere grad tilfredsstilte fylkestingets fastsatte kriterier. Etter å ha evaluert 
høringsuttalelsene og drøftet videre enkelte viktige problemstillinger, har man 
gått bort fra alternativet med kun én, stor skole i Fredrikstad og alternativet  
med å avvikle Kalnes.

Man står da igjen med et alternativ hvor Borg avvikles og et alternativ hvor både 
Borg og Greåker avvikles på lang sikt. I begge disse alternativene foretas det flere 
endringer i tilbudsstrukturen for å tilfredsstille vedtatte kriterier. I tillegg har man 
alternativet med å beholde dagens skole- og tilbudsstruktur.

Endringer i skole- og tilbudsstrukturen innebærer mange dilemmaer da ulike 
kriterier trekker i ulik retning når det gjelder de praktiske valg som skal gjøres. 
Særlig krevende har dette vært knyttet til tiltak for avveining av økonomiske 
hensyn mot skolefaglige hensyn, og avveining av ulike skolefaglige argumenter 
knyttet til samling av utdanningstilbud på færre steder enn i dag. I noen tilfeller 
står også samfunnsmessige hensyn i motsetning til økonomiske og skolefaglige 
hensyn.

Prosjektgruppa har vektlagt å være tro mot de vedtatte kriteriene og anbefaler 
alternativet der Borg og på sikt Greåker avvikles som skoleanlegg, samtidig som 
man samler fagmiljøene på enkelte utdanningsprogram og avvikler filialene  
i alle regioner. Man vil da kunne gjøre store grep for å endre de skolemiljøene  
og skoleanleggene som har størst behov for forbedringer. 

Prosjektgruppa mener at de store investeringskostnadene fylkeskommunen 
uansett står overfor da blir brukt på best mulig måte.

Fylkestinget skal nå ta stilling til hvilken skole- og tilbudsstruktur man sikter mot  
i løpet av neste 12-årsperiode og hvilke konkrete byggeprosjekter man skal starte 
planleggingen av for å forsøke å innarbeide dem i neste økonomiplanrullering. 

Det vil være nødvendig å rullere Skolebruksplanen jevnlig i tiden som kommer, 
men da en planrullering innenfor valgt skolestruktur og valgt hovedramme 
for fremtidens tilbudsstruktur. Prosjektgruppa foreslår en rullering av 
Skolebruksplanen i hver fylkestingsperiode. Dette gir anledning til fortløpende  
å ta hensyn til de endringer i faginnhold og av pedagogisk og teknologisk art som 
hele tiden skjer i skolen. Neste rullering kan dessuten ta opp i seg kommende 
vedtak om Regional kompetanseplan.

For ordens skyld nevnes at innretningen av dette dokumentet er endret noe  
i forhold til høringsdokumentet ved at den regionsvise tilnærmingen har fått 
større plass i drøftingen – se kapittel 15. Bakgrunnen for dette er ønsket om 
en helhetlig tilnærming til situasjonen i regionene der også høringsinnspillene 
fremkommer bedre.
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INNLEDNING 

3.1 Bakgrunn
Gjennom utredninger foretatt i tidsrommet 2011-2013 med evaluering av den 
sammenslåtte Halden videregående skole, mulighetsstudie for ny videregående 
skole i Fredrikstad, utredning av fremtidige løsninger for St Olav vgs og vurdering 
av skole- og tilbudsstrukturen for Nedre Glomma, ble det avdekket muligheter 
for forbedring og rasjonalisering av skole- og tilbudsstrukturen samt store 
investeringsbehov i skolebyggene. Det ble dermed tydeliggjort at det var  
behov for en helhetlig og langsiktig plan for skole- og tilbudsstrukturen  
og byggeprosjekter for de videregående skolene i Østfold, en Skolebruksplan. 

Ved hjelp av en slik plan vil man forsøke å sørge for at alle fremtidige 
strukturendringer og byggeprosjekter trekker i samme strategiske retning.

 
3.2 Mål

Målene for Skolebruksplanen er å:

1. Sikre elevplasser til forventet elevtallsvekst ved hjelp av tilpasningsdyktige   
 bygg som ivaretar skolenes pedagogiske behov

2. Etablere en skole- og tilbudsstruktur som bidrar til ønsket samfunnsutvikling   
 lokalt og regionalt med hensyn til utdanningstilbud, arbeidslivets behov,   
 transporteffektivitet og stedsutvikling

3. Etablere langsiktige og robuste strukturelle løsninger pr skole der en får   
 forutsigbarhet for hvilke bygningsmessige tiltak som skal gjennomføres når  
 og hvilke endringer i elevvolum og tilbud som kan forventes

4. Identifisere kostnadseffektive løsninger for skolestrukturen og skole- 
 anleggene i et langsiktig perspektiv, slik at endringene bidrar til å styrke  
 fylkeskommunens økonomiske handlefrihet og slik at større økonomiske   
 ressurser kan brukes på skolens innhold og mindre blir brukt på bygg og   
 støttetjenester. 

 
3.3 Tidsperspektiv

Skolebruksplanen har et 12 års perspektiv og drøfter hvordan skole- og 
tilbudsstrukturen kan se ut skoleåret 2025/2026. På enkelte områder tar man 
også hensyn til utviklingen etter 2025/26. F.eks. ser man på elevtallsprognoser 
fram mot 2040, og livssykluskostnadsberegninger av bygningene vil ta opp i seg 
forventede kostnader i hele levetiden til bygningene (60 år).

KAP. 3
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3.4 Organisering og prosess
Arbeidet med utforming av Skolebruksplanen har vært prosjektorganisert der 
fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe, og fylkesdirektør Egil F. 
Olsen har hatt oppfølgingsansvar. Prosjektgruppa har bestått av Kai J. Storeheier 
(prosjektleder – eiendomsseksjonen), Christian Bromander (prosjektkoordinator 
– eiendomsseksjonen), Yngve Dramstad (opplæringsavdelingen – pedagogisk 
seksjon), Christine Steene (samfunnsplanavdelingen) og Bente Lis Larsen  
(rektor Malakoff vgs). Hun fratrådte prosjektgruppa når det faglige arbeidet  
var avsluttet og de endelige forslagene skulle utformes. Fra og med august 
2014 har Jens Nicolaisen (tidligere rektor på Frederik II vgs) også vært medlem 
av prosjektgruppa. Geir Valvatne (tidligere assiterende rektor på Malakoff vgs) 
deltok i prosjektarbeidets innledende fase. I tillegg har Anne Siren Peersen  
og Bjørn Magnus Johansen (begge fra opplæringsavdelingen) deltatt  
i arbeidsgruppemøter. 

Opplæringsavdelingen, samfunnsplanavdelingen og økonomi-  
og eiendomsstaben har levert bidrag underveis og kvalitetssikret sine respektive 
fagområder. Ledergruppe utdanning (LGU), som består av opplæringsavdelingens 
øverste ledere og rektorene ved alle virksomhetene, har deltatt i arbeidet og 
kommet med skolefaglige råd. 

Norconsult har levert bygningstekniske og skolefaglige rapporter som senere  
har blitt bearbeidet i prosjektgruppa1. De har også foretatt arealberegninger  
og økonomiske beregninger for bygningene, samt foreslått evalueringsmetode 
for de samfunnsmessige vurderingene. Østfold Analyse, Østfold kollektivtrafikk 
og Statens vegvesen har bidratt med sin kompetanse. Valg av metode, analyser, 
struktur og innhold har vært drøftet med Agenda Kaupang.

Det har vært informert om saken i fylkesrådmannens møter med de tillitsvalgte 
og elevorganisasjonen, og det er avholdt møter med vertskommunene for de 
videregående skolene.

Både Skolebruksplanens del 1 og del 2 har vært sendt på høring. Det har fra 
prosjektgruppas side vært lagt opp til en bredest mulig høring. I tillegg til de 
formelle høringsinstansene har det vært åpnet for at alle organisasjoner som  
har latt seg engasjere kan levere høringsinnspill.

OKH-komiteen, Yrkesopplæringsnemnda og Fylkestinget har blitt informert 
underveis i arbeidet gjennom meldingssaker og muntlige prienteringer.

Det er lagt ut rapporter og saker om Skolebruksplanen samt informasjon  
om arbeidets gang på fylkeskommunens nettsider.

Prosjektgruppen har aktivt vært i kontakt med prosjekter som løper parallelt  
med Skolebruksplanarbeidet. Spesielt gjelder dette prosjektgruppen som 
utarbeider «Regional kompetanseplan».

 

1   Det kan derfor være visse variasjoner i tekster og tabeller mellom rapporter og dette dokumentet.

SKOLEBRUKSPLANENS FASER  
– DEL 1, DEL 2 OG VEIEN VIDERE

Fylkesutvalget gjorde i møte 25/4-13, under sak 52/2013 vedtak om at det skal 
utarbeides en helhetlig skolebruksplan for alle de videregående skolene i Østfold 
fylkeskommune. Arbeidet med Skolebruksplanen ble delt opp i 2 hoveddeler. 

I Skolebruksplanen del 1 ble det redegjort for hvilke rammer og føringer som 
skulle legges til grunn samt mål og kriterier for både skole- og tilbudsstrukturen 
og skoleanleggene. Dette ble vedtatt av fylkestinget 24/4-2014 under sak 
25/2014. 

I del 2 er dagens situasjon kartlagt med hensyn til skole- og tilbudsstruktur, 
resultater og økonomi, skoleanleggenes tilstand og arealbruk samt skolenes 
tilgjengelighet. Gapet mellom dagens situasjon og nevnte mål og kriterier er 
analysert. Det er foretatt noen hovedgrep for å dekke gapet og det er utarbeidet 
ulike alternativer til fremtidig skole- og tilbudsstruktur som alle skal oppfylle 
kriteriene og nærme seg målene på best mulig måte.

I desember 2014 vil Fylkestinget vedta hvilken skole- og tilbudsstruktur man 
sikter mot i løpet av planperioden 2015-2026 og hvilke byggeprosjekter som  
skal søkes innarbeidet i kommende økonomiplaner. Investeringsbeslutninger 
knyttet til hvert enkelt prosjekt blir tatt når forprosjekt foreligger. Planlegging  
og programmering av prioriterte byggeprosjekter vil imidlertid kunne starte 
allerede i 2015. 

Skolebruksplanen er tenkt rullert i hver fylkestingsperiode. Dette beskrives 
nærmere i kapittel 16.
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SKOLEBRUKSPLANENS FASER  
– DEL 1, DEL 2 OG VEIEN VIDERE

Fylkesutvalget gjorde i møte 25/4-13, under sak 52/2013 vedtak om at det skal 
utarbeides en helhetlig skolebruksplan for alle de videregående skolene i Østfold 
fylkeskommune. Arbeidet med Skolebruksplanen ble delt opp i 2 hoveddeler. 

I Skolebruksplanen del 1 ble det redegjort for hvilke rammer og føringer som 
skulle legges til grunn samt mål og kriterier for både skole- og tilbudsstrukturen 
og skoleanleggene. Dette ble vedtatt av fylkestinget 24/4-2014 under sak 
25/2014. 

I del 2 er dagens situasjon kartlagt med hensyn til skole- og tilbudsstruktur, 
resultater og økonomi, skoleanleggenes tilstand og arealbruk samt skolenes 
tilgjengelighet. Gapet mellom dagens situasjon og nevnte mål og kriterier er 
analysert. Det er foretatt noen hovedgrep for å dekke gapet og det er utarbeidet 
ulike alternativer til fremtidig skole- og tilbudsstruktur som alle skal oppfylle 
kriteriene og nærme seg målene på best mulig måte.

I desember 2014 vil Fylkestinget vedta hvilken skole- og tilbudsstruktur man 
sikter mot i løpet av planperioden 2015-2026 og hvilke byggeprosjekter som  
skal søkes innarbeidet i kommende økonomiplaner. Investeringsbeslutninger 
knyttet til hvert enkelt prosjekt blir tatt når forprosjekt foreligger. Planlegging  
og programmering av prioriterte byggeprosjekter vil imidlertid kunne starte 
allerede i 2015. 

Skolebruksplanen er tenkt rullert i hver fylkestingsperiode. Dette beskrives 
nærmere i kapittel 16.
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RAMMER OG KRITERIER  
VEDTATT I SKOLEBRUKS-
PLANEN DEL 1

Skolebruksplanens del 1 hadde fem hovedtemaer2:

• Rammer og føringer for utvikling av skolestruktur og skoleanlegg

• Kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur

• Utforming av skoleanlegg

• Elevtallsprognoser og dimensjonering

• 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. 

KAP. 5

2  Både vedtaket og dokumentene med de 5 hovedtemaene i sin helhet ligger elektronisk    
    tilgjengelig på Skolebruksplanens nettside:  
    http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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• 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 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.

 



REGIONAL KOMPETANSEPLAN 
OG ARBEIDSMARKEDETS BEHOV

Innledning

Fremtiden er usikker. Vi planlegger en tilbudsstruktur delvis for elever som skal 
ha jobber som ikke eksisterer pr i dag – med en teknologi som ikke er oppfunnet. 
Skolebruksplanen skal likevel prøve å redusere den usikkerheten som finnes. 

Arbeidsmarkedets fremtidige behov ble belyst i Skolebruksplanens del 1. Det er 
tatt utgangspunkt i nasjonale trender og prognoser, samt tilsvarende for Østfold. 
Etter dette er det også gjort en drøfting av samme tema i utkast til Regional 
kompetanseplan som også nå foreligger. Det gjøres her et sammendrag av de 
viktigste konklusjonene. 

Det kan imidlertid påpekes at arbeidsmarkedets behov i Oslo og 
hovedstadsområdet kan være vel så viktig da Østfold her har landets største 
arbeidsmarked som nærmeste nabo og at det i fremtiden vil bli stadig mer 
effektivt å pendle.

Bakgrunn

Fylkeskommunen må ta en rekke hensyn ved planlegging og dimensjonering  
av opplæringstilbudet; og de ulike elementene trekker ofte i ulike retning:

• Elevenes søkning og rett til å komme innpå ett av tre ønsker

• Arbeidsmarkedets behov i fremtiden og tilgang på læreplasser

• Økonomi (ulike tilbud har ulike kostnader)

• Innfrielsen av førstevalg og reiseavstand sin antatte påvirkning på frafallet –   
 som er et høyt prioritert mål å redusere mest mulig

• «Distriktspolitikk» og skyssutgifter; et desentralisert (og overdimensjonert)   
 tilbud innebærer at færre får lang reisevei og skyssutgiftene reduseres.

 
Dimensjonering er derfor ikke matematikk, men politikk og veivalg med ulike 
konsekvenser.

I OECDs rapport «Learning for Jobs» fremheves det at det er viktig å imøtekomme 
elevenes forventede ønsker gjennom god rådgivning av minst to grunner:

1. Velinformerte søkere velger de programmene som passer best til egne evner   
 og interesser

2. Ved å unngå kvalitativt dårlige fagtilbud eller fagtilbud som kun kvalifiserer  
 for lite attraktive eller dårlig betalte jobber øver søkerne press på    
 arbeidsmarkedet og markedet for læreplasser

Elever som får sitt førstevalg tilfredsstilt har bedre muligheter for å unngå 
frafall, men det betyr likevel langt mindre enn f.eks. elevenes karakterer fra 
ungdomsskolen.
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På den annen side vil ikke et opplæringstilbud kun basert på elevenes preferanser 
sikre et samsvar mellom tilbud og behov i arbeidsmarkedet. Elevenes etterspørsel 
etter enkelte fagtilbud holder seg ofte høy til tross for arbeidsgiveres manglende 
behov for kvalifikasjonene elevene tilegner seg gjennom opplæringen. Det er 
udiskutabelt viktig å få til en god kopling mellom tilgangen på læreplasser og 
dimensjoneringen av fag- og yrkesopplæringen. 

Fylkesrådmannen har i dette arbeidet gjennomgått følgende dokumenter/
kilder for å kunne vurdere fremtidens utdanningsbehov innenfor videregående 
opplæring i Østfold: 

• NOU 2000:14 Frihet med ansvar

• NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida

• Rapporten «Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft frem mot 2020».   
 Kunnskapsdepartementet 2010.

• NAV Østfold «Prognose for arbeidsmarkedet i Østfold 2013»

• Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050»

• OECD’s rapport «Learning for Jobs»

• Rapport fra Østfoldforskning “Et kunnskapsbasert Østfold” fra 2011/13.

• Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei

 
Utkast til regional kompetanseplan  
– trender og kompetansebehov frem mot 2050 

SSBs framskrivninger mot 2030 viser at en stadig mindre andel av etterspørselen 
vil rette seg mot arbeidskraft som ikke har fullført videregående skole. Det vil 
derimot være økt etterspørsel etter arbeidskraft fra yrkesfaglige studieretninger 
på videregående skole. En av årsakene til dette er at det er en relativt lav 
gjennomføringsgrad for elevene i yrkesfaglig opplæring, og at antallet som 
fullfører i dag ikke vil dekke behovet i fremtiden. En viktig del av løsningen ligger 
dermed i å øke antallet som gjennomfører det de påbegynner, noe som også 
betyr å tilby lærlingeplasser til flere. Av de elevene som starter en yrkesfaglig 
utdanning, er det også mange som ender med studiekompetanse fremfor fagbrev 
eller svennebrev. 

SSBs framskrivninger indikerer at de fleste behov for arbeidskraft med 
høyere utdanning dekkes i noen fagfelt og vel så det. Framskrivningene 
viser et overskudd innenfor samfunnsfag, jus, økonomiske og administrative 
fag og humanistiske og estetiske fag. Blant ingeniører, sivilingeniører og 
realfagsutdannede ser det ut til at det på kort sikt er et godt samsvar mellom 
tilbud og etterspørsel, men at behovene her vil øke etterhvert. Det utdannes 
dessuten for få personer med lærerutdanning og innenfor pleie- og omsorgsfag.

En undersøkelse blant NHO-bedriftene etterspurte blant annet hvilke typer 
samarbeid mellom skole og næringsliv som oppfattes som viktig i fremtiden. 
Systematiske samarbeidsrelasjoner i bedriftene er rangert høyere enn kortere 
prosjekter innenfor rammen av tradisjonell undervisning. Bedriftsbesøk blir 
ansett som viktigste samarbeidsrelasjon mellom skole og næringsliv, og spesielt 
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teknologibedrifter mener dette er svært viktig. Undersøkelsen gir interessante 
perspektiver på fremtidens behov for- og virkningen av livslang læring.

Framskrivinger fra SSB viser også at over 40 prosent av arbeidsstyrken vil 
ha en grad fra universitet eller høgskole i 2030. Nesten ingen vil ha bare 
grunnskoleutdanning. Det er særlig innenfor privat tjenesteproduksjon at 
etterspørselen etter høyere utdannet arbeidskraft vil komme. Innenfor noen 
utdanningsgrupper som jurister, sykepleiere og personer med samfunnsfaglig 
bakgrunn vil det også være en vekst i offentlig sektor. Det er på den annen side 
ventet at nedgangen i olje- og gassproduksjonen isolert sett vil føre til lavere 
etterspørsel etter blant annet sivilingeniører i denne sektoren.

Anbefalinger

Basert på gjennomgang av ovenfornevnte rapporter, utkast til regional 
kompetanseplan og tilbakemeldingene i den eksterne høringsrunden bl.a. fra  
LO, NHO og OKIndustrier til Skolebruksplanens del vil prosjektgruppa anbefale  
å fokusere på følgende i tiden framover:

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 
og å videreutvikle flere TAF-ordninger - gitt at søkningen forsvarer det og 
fylkeskommunens økonomiske rammer tillater det).

I forhold til prioritering av byggeprosjekter tilsier ovenfornevnte at 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 bør i tiden fremover særlig fokuseres på å bedre forutsetningene for 
samarbeid og samhandling mellom våre yrkesfaglige miljøer og næringslivet, 
opplæringskontorer og opplæringsbedrifter. Målsettingen med dette er å 
gjøre den faglige utviklingen praksis-nær og oppdatert og også at alternative 
opplæringsarenaer blir en integrert del av dette arbeidet. 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.
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DAGENS SITUASJON

Østfold fylkeskommune eier i dag 11 videregående skoler: 

Indre Østfold: Askim vgs og Mysen vgs 

Moss: Kirkeparken vgs og Malakoff vgs

Nedre Glomma: Frederik II vgs og Glemmen vgs (Fredrikstad); 

Kalnes vgs, St. Olav vgs, Borg vgs og Greåker vgs (Sarpsborg) 

Halden: Halden vgs

 
Utdanningsprogrammene skolene tilbyr vises i tabellen under.

Alt. 1 - elevtall 
okt. 2013
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Borg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 606
Greåker ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 930
Kalnes ■ ■ ■ ■ ■ 457
St. Olav ■ ■ ■ ■ ■ 854
Frederik II ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1225
Glemmen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1259
Kirkeparken ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 965
Malakoff ■ ■ ■ ■ ■ ■ 898
Halden ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1038
Askim ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 969
Mysen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 948
Elever per 
utd.progr.

473 252 571 1216 152 505 227 532 138 198 579 76 231 207 4169 93 85 732 10149
 

Flere av skolene har avdelinger/filialer på ulike lokaliseringer. Bygningsmassen 
er av varierende standard og flere skoleanlegg har store oppgraderingsbehov, 
samtidig som det finnes generelt et stort overskuddsareal. For en nærmere 
beskrivelse av dagens skole- og tilbudsstruktur, skolebygningenes standard  
og tomtenes utbyggingsmuligheter, samt skolenes arealbruk og tilgjengelighet 
med offentlig transport, henvises det til vedlegget «Dagens situasjon»3.

3  Det henvises også til elevsøkebrosjyren «Videregående opplæring 2014-2015». Begge disse ligger          
    elektronisk tilgjengelig på Skolebruksplanens nettside: 
    http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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ØNSKET FREMTIDIG  
SITUASJON
Man ønsker en situasjon hvor skole- og tilbudsstrukturen på best mulig måte 
legger til rette for at flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå 
videregående utdanning med best mulig resultat og utdannes i samsvar med 
arbeidsmarkedets behov. Skoleanleggene skal ivareta pedagogiske behov og 
legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Samtidig ønsker man en 
positiv utvikling av Østfoldsamfunnet og en best mulig totaløkonomi for Østfold 
fylkeskommune.

I Skolebruksplanen del 1 ble det vedtatt at følgende kriterier skal gjelde for 
fremtidig skole- og tilbudsstruktur:

• Det skal tilstrebes en skolestruktur hvor skolene har mellom 750 og 2000 elever. 

• Det skal tilstrebes en struktur med kombinerte skoler, som bidrar    
 til en sammensatt elevgruppe fordelt på både studieforberedende og   
 yrkesforberedende utdanningsprogram.  Skolestrukturen skal også bidra til at  
 hver enkelt skole har en jevn fordeling av kjønn. 

• Alle regioner behøver ikke ha alle utdanningsprogram. For å gi elever større   
 valgmulighet med hensyn til utdanningsprogram, skal det tilstrebes en bredde  
 i fagtilbud ved hver enkelt skole.

• Tilbudsstrukturen skal ta hensyn til at elevene som går på Vg1 YF i størst mulig  
 grad kan fortsette på sin utdanning i Vg2 ev. Vg3 på samme skole.  

• Skoler med utdanningsprogrammet Studiespesialisering bør ha minst fire   
 paralleller- helst seks. De fleste yrkesfaglige utdanningsprogram bør på vg1   
 ha minst fire klasser. For flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene   
 bør det totale antallet klasser pr trinn være delelig med to av hensyn  til   
 utnyttelse av utstyr og undervisnings-arealer. Alle utdanningsprogram på   
 skolene bør være av en slik størrelse at det blir et robust fagmiljø blant  
 lærerne. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene bør normalt ikke ha mer   
 enn ca. 180-200 elever pr skole.

• Det er ønskelig at skolene i et begrenset omfang har spesialiseringer/profiler   
 på ett eller flere utdanningsprogram som gir elever spesialiseringsmuligheter,  
 skolen en positiv profil i kommunikasjonen med omverdenen og som også kan  
 virke positivt innad på skolen ved at det har overføringsverdi.  

• Framtidig skolestruktur skal sees i sammenheng med vedtatte målsettinger   
 for areal- og transportpolitikken i Østfold og sentrale målsettinger    
 om å styrke bysentrene og redusere transportbehovet i regionen. 
 Våre videregående skoler skal som hovedregel ligge i bysentrum nær    
 kollektivknutepunkt.

• Når det rent praktisk ligger til rette skal det tilstrebes samlokalisering med   
 ungdomsskole, høyskole, annen fylkeskommunal virksomhet eller relevant   
 arbeidsliv for faglig samarbeid.

KAP. 8
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Det ble også vedtatt at skoleanleggene skal:

• være egnet til virksomheten og legge til rette for skolens gjeldende    
 pedagogiske plattform. Det skal ha arealer som inspirerer til læring,  
 sosialisering og personlig utvikling for alle brukergruppene.  

• ha et godt inneklima og bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for alle   
 ansatte og elever ved skolen.

• ha kostnadseffektive og funksjonelle løsninger for virksomhet og drift.   
 Arealene må være gruppert på en måte som gjør at elever og ansatte kan   
 forflytte seg effektivt, samt at varetransport og annen trafikk er sikker  
 og effektiv.  

• være universelt utformet.

• 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.

• legge til rette for samlokalisering, sambruk og flerbruk både internt i skolen og  
 mellom skolen og andre virksomheter.

• bidra til en positiv stedsutvikling og legges til rette for å bedre lokalsamfunnets  
 muligheter til kulturelle aktiviteter og opplevelser.

• være arealeffektivt med et lavt antall m2/elev og høy utnyttelse av arealene.   
 Gjeldende arealanbefalinger fra FEF skal være retningsgivende ved alle nybygg  
 og ved store ombygginger.

• være energieffektivt med et lavt energiforbruk per m2 og driftes med en høy   
 andel av fornybar energi.

• ha et konsept som er kostnadseffektivt i et livsløpsperspektiv, også med tanke  
 på virksomhetskostnader.  

• ha miljøriktige materialer og løsninger med lav miljøpåvirkning over hele   
 livsløpet.

• ha et positivt samspill med omgivelsene og uttrykke skolens og områdets   
 identitet.

I tillegg må alle bygninger tilfredsstille lovpålagte krav.

Økonomi

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 kvalitet til lavest mulig 
kostnad.

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.  
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Det søkes en så god totaløkonomi som mulig, det vil si at man skal prøve å finne 
riktig balanse mellom kapitalkostnader på investeringer i bygninger i form av 
nybygg og rehabiliteringer; forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, samt 
skysskostnader og skoledrift. 

Samfunnsmessige virkninger4

For at utviklingen innen videregående opplæring i Østfold skal bidra til at 
Østfoldsamfunnet når de samfunnsmessige målene i fylkesplanen og i Regional 
transportplan, må de fastlagte mål og strategier for fylket ligge til grunn 
for skole- og tilbudsstrukturen i Østfold.  I disse planene har man følgende 
hovedfokusområder:

• Steds-, by- og regionutvikling

• Tilgjengelighet

• Verdiskaping/næring

• Kultur/idrett

• Folkehelse

• Miljø

 
Folkehelse og miljø er her integrert i de fire øvrige fokusområdene. De samfunns-
messige virkningene av alternativene må forstås som en vurdering av i hvilken 
grad alternativene bidrar til måloppnåelse innenfor de ulike parameterne.

Steds-, by- og regionutvikling  

Etablering eller utvidelse av en videregående skole blir her vurdert som et 
utelukkende positivt tiltak for stedet eller byen, selv om enkelte nabolag kan 
reagere negativt på forslaget. 

Arealplanlegging er basert på at det bør unngås å spre byer, tettsteder og 
funksjoner utover for store områder og at prinsipper med fortetting er viktige 
for arealutviklingen. Derfor etterstrebes det i statlige, fylkes- og kommuneplaner 
bærekraftige plan- og utbyggingsprinsipp som samler bebyggelse og 
virksomheter – og knytter disse sammen med miljøvennlige transportformer. 

Det betyr at større regionale videregående skoler bør som hovedregel lokaliseres 
i nærheten av kollektivknutepunkter, kollektivårer og andre utbygde offentlige 
og private tjenester. Lokaliseringer som medfører lange reiseavstander både for 
elever, ansatte, vareleveranser og besøkende bør unngås.  

Et viktig hovedgrep i arealstrategien til Østfold fylkeskommune (vedtatt 
fylkesplan), er å avklare de langsiktige fysiske grensene mellom by- og 
tettstedsområdene og omlandet. Nesten ¾ deler av befolkningen i Østfold bor  
i de seks bykommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss, Askim og Mysen.

4  Dette er beskrevet nærmere i kapittel 7 i rapporten «Kartlegging av videregående skoler i Østfold»   
   som ligger elektronisk tilgjengelig på Skolebruksplanens nettside:  
   http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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Attraktive byer oppstår når byen har en kritisk masse med varierte 
flerfunksjonelle tilbud. Byer som er pulserende «lokker» også til seg næringsliv  
og nyetableringer – som igjen er attraktive for tilflytting av flere innbyggere.   

Samtidig må strukturalternativene samsvare med prinsippene i den regionale 
senterstrukturen. Denne sier noe om hvilke byer og tettsteder som skal ha høyest 
vekst og flest funksjoner. Det er avgjørende at fylkeskommunens egne tjenester 
også er med på å bygge opp under egne vedtak og intensjoner. Her vil alternativ 
som medfører utbygging av eksisterende «byskoler», samsvare med regionale 
utbyggingsprinsipp. 

En annen faktor som spiller inn i lokaliseringsvalgene av den framtidige skole-
strukturen er elevenes og innbyggernes lokale stedsidentitet. Det er påfallende  
få elever, selv med korte avstander, som reiser til videregående skoler på andre 
steder eller i andre byer. Det kan virke som om det er en sterk by- og 
stedsidentitet i Østfold – og at terskelen for å gå på skole i nabobyen er stor.  
Det kan tale for at det skal være minimum 1 skole i hver av Østfoldbyene. 

Tilgjengelighet

Regional transportplan (RTP) og Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til store 
og ambisiøse utbygginger i transportsystemene i Østfold – både i sammenlignings- 
tidspunktet (skoleåret 2025/26 (mellomlang sikt) og på lang sikt fram mot 2050.

Eksisterende knutepunkt skal utvikles slik at flere skyssmidler og linjer 
bindes sammen. Dette gir flere reisemuligheter, hyppigere frekvens og øker 
overgangsmulighetene til flere kollektivtilbud. Dette kan virke avbøtende på 
strukturalternativ som reduserer på enkelte programområder, ved at elever 
enklere kan komme til mer smale programmer fra mange steder i Østfold. 
En styrking av knutepunktene kan også gjøre at elever i utkantene utenfor 
knutepunktene – enklere kan forflytte seg til flere studiesteder og benytte seg  
av tilbud ved flere skoler i fylket. 

Strukturalternativ som gir færre og større videregående skoler vil innebære økt 
sentralisering og som regel større avstander mellom skolene. Store skoler bør 
lokaliseres til byene om de videregående skolene skal dra størst fordel av den 
framtidige utbyggingen i transportsystemet i Østfold.     

Elevene bør skjermes fra lang reisevei, fordi motivasjonen kan svekkes og 
dermed gjennomføringsevnen. Lengre reisevei vanskeliggjør rekruttering, gjør 
at ungdommene får mindre tid hjemme, og vil kunne tappe ungdomsmiljø og 
kulturliv i lokalsamfunnene for aktiv ungdom. Det er en risiko for at de svakeste 
elevene vil kunne få en vanskeligere hverdag hvis de ikke skjermes mot lang 
reisevei.

Verdiskaping/næring

Kompetanse blir vurdert som en av hovedutfordringene i Østfold. 
De videregående skolene spiller en sentral rolle i dette arbeidet. 
Strukturalternativene med programinnhold skal være med på å sikre  
Østfold kompetansekraft i lang tid framover. 

For regionalt næringsliv vil tiltak i nasjonal transportplan og regional 
transportplan være de viktigste premissene for regional verdiskaping. 
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Mangel på arbeidskraft generelt og kompetent arbeidskraft spesielt, er sentrale 
utfordringer for næringslivet i Østfold. Det er viktig å øke kunnskapsnivået hos 
østfoldingene og samtidig øke andelen i yrkesaktiv alder. 

Frafallet i den videregående skolen i Østfold er stort. Flere av disse elevene 
burde sikres kompetanse og således vært en arbeidsressurs for regionalt 
næringsliv. I Østfold er det en klar sammenheng mellom mangel på gjennomført 
videregående opplæring og problem med å komme inn på arbeidsmarkedet. 
Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med denne problemstillingen i nært 
samarbeid med regionalt næringsliv.

Kultur/idrett

Med kultur/idrett menes de strukturalternativene som kan kobles til sambruk  
og flerbruk mot kultur- og idrettsaktører lokalt – og som kan øke bruksfrekvens 
og utnytte skoleanleggene til andre samfunnsformål. 

Igjen vil de store byskolene ha større mulighet for å koble seg til andre 
samfunnsformål - fordi disse skoleanleggene ligger i attraktive og sentrale 
byområder. Flere andre offentlige tjenester er avhengig av å ligge i nærheten av 
knutepunkt og gode kollektive løsninger – som bidrar til at innbyggere enkelt  
kan benytte seg av tilbudet. 

Noen sambruksformål er helt avhengig av en sentral plassering utfra et 
kommersielt perspektiv – som svømmehall, kafe, kunstformidling, kino, teater, 
konserter, ol.  

Tilgangen til arealer kan være en utfordring med byskoler. Dette kan skape 
utfordringer for arealkrevende funksjoner f.eks. innen idrettsformålet.  
Da kan skoler som har en spredt lokalisering, men med gode tilførselsveier være 
alternative løsninger, men funksjoner utenfor sentrum øker transportbehovet og 
vil ikke gi den samme klima- og miljøvennlige gevinsten. Her vil også forhold som 
idrettslagenes geografiske nedslagsfelt spille inn.  

Samordnet utbygging ved at flere funksjoner samlokaliseres gir også 
bygningsmessige energi- og miljøgevinster. Utvidelse av skoleanleggenes 
funksjonalitet – øker bruksfrekvens, er økonomisk fordelaktig og gir 
energieffektive byggløsninger. 

Strukturalternativ som realiseres i sentrum vurderes til å ha best samfunnsmessig 
virkning for sambruk og flerbruk. 
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GAP-ANALYSE  
OG HOVEDGREP
I den ønskede situasjonen som er definert i kapittel 8 ligger det skolefaglige, 
økonomiske og samfunnsmessige hensyn. Disse hensynene er ivaretatt  
i beskrivelsen av gapet mellom dagens og ønsket situasjon og de strategiske 
hovedgrepene som tas for å dekke gapet.

Gap-analysen er delt opp i tre hovedtemaer:

• Skole- og tilbudsstruktur

• Bygninger

• Lokalisering/tomt 

9.1 Skole- og tilbudsstruktur

Avvik fra kriteriene 

Elevtall pr. 
okt. 2013
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Borg 78 131 191 87 47 19 53 606 80 20
Greåker 115 170 36 91 336 83 99 930 31 69
Kalnes 55 82 187 89 44 457 71 29
St. Olav 108 159 74 486 27 854 13 87
Frederik II 74 25 146 844 90 46 1225 6 94
Glemmen 145 161 196 134 155 26 167 179 12 84 1259 63 37
Kirkeparken 120 44 164 86 81 438 32 965 17 83
Malakoff 74 119 199 70 377 59 898 51 49
Halden 48 60 141 70 36 97 92 69 361 64 1038 44 56
Askim 42 90 94 59 74 69 40 448 53 969 37 63
Mysen 52 85 91 66 67 36 79 413 59 948 42 58
Elever per 
utd.progr. 464 312 561 1082 187 497 281 519 134 246 719 74 286 260 3734 90 83 620 10149 38 62
Andel: 5 % 3 % 6 % 11 % 2 % 5 % 3 % 5 % 1 % 2 % 7 % 1 % 3 % 3 % 37 % 1 % 1 % 6 % 100 %

I tabellen over vises dagens skole- og tilbudsstruktur med elevtall for skoleåret 
2013/14 (fra 1. oktober 2013). Følgende avvik fra vedtatte kriterier er markert  
i oransje: 

• Skolestørrelse: Under 750 elever eller over 2000 elever per skole.

• Kombinerthet: Skjevere fordeling enn 70/30 andel yrkesfaglige og    
 studieforberedende utdanningsprogram.

• Robuste fagmiljøer/antall paralleller på yrkesfaglige utdanningsprogram:   
 Under 120 elever (15 elever x 4 klasser x 2 år (vg1+vg2)) per utdannings-  
 program på hver skole.

• Robuste fagmiljøer/antall paralleller på studieforberedende utdannings- 
 program: Under 360 elever (30 elever x 4 klasser x 3 (vg1+vg2+vg3)) totalt på  
 studieforberedende utdanningsprogram på hver skole. Dette er markert med  
 oransje rektangel. 

KAP. 9
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Utdanningsprogrammene er spredt på mange lokaliseringer, noe som skaper små 
fagmiljøer for både lærere og elever.  Over halvparten av tilbudene på yrkesfag 
har færre paralleller enn kriteriene tilsier, dette gjelder spesielt på Askim, Mysen 
og Halden. Her er det også få programfagtilbud på vg2 og vg3. På studieforberedende 
utdanningsprogram er det Borg og Kalnes og til dels Glemmen som skiller seg ut 
med små studieforberedende fagmiljøer og stor overvekt av yrkesfagelever.  
Frederik II, St Olav og Kirkeparken fremstår også som lite kombinerte, med sterk 
overvekt av studieforberedende utdanningsprogram. Borg og Kalnes er de minste 
skolene, begge med under 750 elever. Selv med forventet elevtallsvekst innen  
2025/26 vil ikke disse to skolene eller noen av de nevnte utdanningsprogrammene 
vokse seg store nok til å kunne tilfredsstille kriteriene. Alle skolene i Sarpsborg 
tilbyr i likhet med Frederik II og Kirkeparken få utdanningsprogram. 

Kjønnsbalansen ved skolene er relativt god, men Borg og Malakoff har en 
overvekt av gutter, mens Kalnes har en overvekt av jenter . Det er en relativ  
skjev fordeling av elever med høye og lave inntakspoeng6 i de ulike regionene.  
I Fredrikstad er det en overvekt av elever med høye inntakspoeng på Frederik II 
og lave på Glemmen. I Moss er det en overvekt av elever med høye inntakspoeng 
på Kirkeparken og lave på Malakoff. I Sarpsborg er det en overvekt av elever med 
høye inntakspoeng på St Olav og Greåker og lave på Kalnes og Borg.

Hovedgrep for å dekke gapet

I arbeidet med å finne nye alternativer har det å samle fagmiljøene og gjøre 
skolene mer kombinerte fått stor fokus. Dette gir i de fleste tilfeller både  
en økonomisk og en skolefaglig gevinst. Man har tatt utgangspunkt i dagens 
struktur og sett på forventet elevtallsvekst fram mot 2025/26 og gått igjennom 
utdanningsprogram for utdanningsprogram for å se hvor mange skoler de 
ulike utdanningsprogrammene bør ligge på, samt i hvilke regioner de bør 
ligge med hensyn til samarbeidet med næringslivet. Man har i dette arbeidet 
valgt å redusere de yrkesfaglige utdanningsprogrammene BA fra 7 til maks 5 
skoler, SS fra 6 til maks 5, RM fra 4 til maks 3 og TP fra 6 til maks 5. Ved å samle 
utdanningsprogrammene i større grad enn i dag, vil fagmiljøene bli større og det 
vil i de fleste tilfeller bli enklere for elevene å fullføre på den skolen de startet på 
da programfagtilbudene vil bli bedre. I tillegg ligger det et innsparingspotensial 
på kostnader til skole- og bygningsdrift. Ulempen ved å samle dem er at noen 
elever kan få lengre reisevei og at det vil bli færre utdanningsprogram å velge 
mellom på hver skole, noe som igjen vil kunne føre til færre reelle førstevalg da 
elevene heller velger nærskolen enn det utdanningsprogrammet de kanskje aller 
helst ville gått på. I enkelte tilfeller vil det også kunne gå utover samarbeidet med 
det lokale næringslivet. Derfor er disse hensynene veid opp mot hverandre  
i hvert enkelt tilfelle. 

Når det gjelder de studieforberedende utdanningsprogrammene, har man 
sett at antall skoler i Sarpsborg må reduseres for å kunne oppnå store nok 
studieforberedende miljøer på alle skolene her. Samtidig vil det da bli mulig  
å få til en bedre balanse mellom antall utdanningsprogram per skole og store, 
robuste fagmiljøer. Ved å redusere med minst én skole, er det også mulig  

4   Ungdoms utdanningspreferanser på videregående nivå har vært svært kjønnsdelt i flere tiår, og dette          
    har ikke endret seg den senere tid. I 2011 var det over 90 % gutter på BA, TP og EL, og det var over        
    85% jenter på HO og DH.  
    Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15/9/3/2.html?id=699905
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å spare kostnader til skole- og bygningsdrift. Det henvises for øvrig til rapporten 
«Utredning av reduksjon av skoler i Sarpsborg» som finnes tilgjengelig 
elektronisk. 

I de nye alternativene til fremtidig skole- og tilbudsstruktur har man for hver 
enkelt skole sørget for at de i stor grad oppfyller kriteriene for skolestørrelse, 
god kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram 
og robuste fagmiljøer. I tillegg har man forsøkt å få til at de på best mulig måte 
oppfyller kriteriene for jevn kjønnsbalanse, god kombinasjon av tilbud for elever 
med høye og lave inntakspoeng, bredde og sammensetning av utdanningstilbud, 
muligheter for å fullføre utdanningen på samme skole og muligheter for 
profilering for skolene. 

Alternativene til skole- og tilbudsstruktur som legges fram har følgende 
skolefaglige kjennetegn:

• alle skoler har over 750 elever (med ett unntak).

• alle skoler er godt kombinerte, dvs. innenfor andelen 70/30 for studie- 
 forberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er en antatt jevn   
 kjønnsfordeling og en god sammensetning av tilbud for elever med    
 høye og lave inntakspoeng ved hver skole.

• det er fortsatt en relativt god bredde i utdanningsprogram ved hver skole.  
 Ved noen skoler er tilbudet noe redusert som en naturlig konsekvens av mer   
 robuste fagmiljøer, mens andre skoler har fått et bredere tilbud.

• det er i større grad enn i dag mulig å fullføre utdanningen ved samme skole   
 da fagmiljøene i større grad er samlet, samtidig som Påbygning er beholdt på  
 alle skolene.

• antall utdanningsprogram med få paralleller/små fagmiljøer  
 (færre en 120 elever) er sterkt redusert. Det finnes fortsatt enkelte små   
 fagmiljøer, det skyldes i stor grad at det er ønskelig å opprettholde tilbudet  
 i regionen. 

• det er muligheter for skolene å profilere seg ulikt.

Det er også forsøkt å kombinere utdanningsprogram som gir synergieffekter  
der det er mulig, som f.eks. å legge TIP og EL til samme skole.  

9.2 Bygninger

Avvik fra kriteriene

Det er stor variasjon når det gjelder standarden på byggene. 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 skole, har 
manglende universell utforming, er lite tilpasningsdyktige, lite energieffektive, 
har dårlig inneklima og er lite kostnadseffektive da de er spredt over store flater.

For en fullstendig oversikt over byggenes standard og arealbruk henvises det  
til byggoversikten for hvert skoleanlegg i vedlegget «Dagens situasjon» .  
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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 alternativ.

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 bygnings-
massen skal kunne være kostnadseffektiv i et livsløpsperspektiv. Det finnes et 
stort innsparingspotensial når det gjelder arealbruken. Alle m2 skal renholdes, 
vedlikeholdes, oppvarmes og forvaltes, den største innsparingsmuligheten er 
arealeffektivisering. En arealeffektivisering 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. 

Hovedgrep for å dekke gapet

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. Det vil si at man finner rasjonelle 
løsninger for å forbedre arbeidsforholdene for kjernevirksomheten og bruker 
penger på å oppgradere og bygge bygg som vil kunne være egnede til moderne 
skoledrift over tid. 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:

• Hvilke bygg skal rives?

• Hvilke bygg skal selges?

• Hvilke bygg skal bygges om?

• Hvilke bygg skal vedlikeholdes og oppgraderes?

• Hvilke nye bygg skal bygges? 

Man må da avveie kostnadene for oppgraderingen 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    
 tilpasningsdyktighet (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 i de fremtidige alternativene forsøker 
man å kombinere disse hensynene med bygningenes tekniske tilstand og 
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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 
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 og 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 BA og TIP. 

Forslag til bygningsmessige tiltak for hvert alternativ vises i vurderingen av 
alternativene sammen med de økonomiske beregningene.

9.3 Tomter og lokalisering

9.3.1 Avvik fra kriteriene

De fleste skolene er lokalisert slik at de tilfredsstiller kriteriene om å styrke 
bysentrene og redusere transportbehovet i regionen ved at de ligger  
i bysentrum nær kollektivknutepunkt. Kirkeparken, Mysen, St. Olav, Haldens 
avdeling på Porsnes og Glemmens avdeling på Traraveien vurderes som 
sentrumsskoler. Greåker og Kalnes ligger utenfor sentrumsområdene og styrker 
derfor ikke bysentrene, men ligger relativt godt tilgjengelig. Greåker ligger nær 
kollektivaksen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, mens Kalnes ligger sentralt 
tilgjengelig for hele fylket og vil ligge nært kollektivaksen som kommer mellom 
Sarpsborg sentrum og Sykehuset Østfold. Resten av skolene og de eide/leide 
filialene ligger i randsonen til byene.  

På Kirkeparken er det svært begrensede utbyggingsmuligheter. Tomtene på 
Porsnes i Halden sentrum og i Dronningens gate i Sarpsborg ligger begge veldig 
godt plassert, men legger begrensinger på hvor store skolene kan bli.  Frederik II 
er den eneste skolen som i sin helhet er lokalisert på tomter som ikke er eid av 
Østfold fylkeskommune. På de resterende tomtene er det utbyggingsmuligheter  
i større eller mindre grad. Dette blir lagt til grunn når man vurderer eventuelt nye 
lokaliseringer i en fremtidig skolestruktur.

9.3.2 Hovedgrep for å dekke gapet

Skolefaglig er det en fordel å avvikle alle filialer. Det vil kunne gi faglige, 
organisatoriske, personalmessige og kulturelle fordeler. I tillegg vil det redusere 
transportbehovet, virksomhetskostnadene og arealbehovet. Det vil imidlertid 
kunne føre til større investeringskostnader og derfor ikke nødvendigvis være 
økonomisk lønnsomt, heller ikke i et livssyklusperspektiv.

I Halden ser man for seg en samlokalisering på Porsnes ved å avvikle avdelingen 
på Risum av de skolefaglige og samfunnsmessige hensyn som er nevnt over.  
En samlokalisering på Porsnes vil imidlertid gi begrensede utbyggingsmuligheter 
til senere endringer. Dette og lønnsomheten i prosjektet er avhengig av hvilke 
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utdanningsprogram som forblir i Halden. Det kan bli aktuelt å leie eller erverve 
bygg/arealer i tilknytning til anlegget på Porsnes.

På samme måte som i Halden, ønsker man å samlokalisere avdelingene til 
Glemmen på tomten i Traraveien hvor det er relativt gode utbyggingsmuligheter. 
Det ses på nye løsninger for Frederik II på en ny sentrumstomt. Usikkerheten 
er imidlertid stor knyttet til både økonomi, reguleringsforhold og når nye 
kommunikasjonsløsninger vil være på plass. En eventuelt ny lokalisering for 
Frederik II hvis dagens skoleanlegg avvikles, vil dessuten helt eller delvis 
lokaliseres på en tomt som per i dag ikke eies av fylkeskommunen, slik at  
det også må tas forbehold om den lar seg erverve.

I Sarpsborg er det aktuelt å avvikle skoleanlegget til Borg vgs som følge av  
de skolefaglige og økonomiske vurderingene som er gjort hvor det anbefales  
å redusere antall skoler i Sarpsborg8. Fylkestinget vedtok at det skulle bygges en 
ny skole i Sarpsborg sentrum (FT-vedtak 18/6-2013 i sak 42/2013), og lokalisering 
av sentrumsskolen har blitt utredet parallelt med Skolebruksplanen. Sarpsborg 
kommune har også behandlet dette tomtespørsmålet og anbefalt at skolen 
bør bli liggende på dagens St. Olav-tomt i Dronningens gate (vedtak i Plan- 
og økonomiutvalget den 23/10-2014, sak 123/14). Dersom det beholdes tre 
skoler i Sarpsborg, kan man vurdere en eventuell ny lokalisering av Greåker på 
mellomlang sikt når store deler av bygningsmassen blir moden for utskiftning. 
En eventuell relokalisering blir høyst sannsynlig kun aktuelt etter planperioden 
for denne Skolebruksplanen. På Kalnes ser man for seg en videre utvikling på 
eksisterende tomt. 

Problemstillingen med begrensede utbyggingsmuligheter kan også oppstå 
på sentrumsskolene i Sarpsborg og Fredrikstad hvis de blir for store og areal-
krevende. Her er det imidlertid mulig å utnytte sentrumstomtene fullt ut og ta 
fremtidige utbygginger på de resterende skolene i Nedre Glomma med større 
utbyggingspotensial.

I Moss vil man forsøke å utnytte Kirkeparkens eksisterende bygningsmasse i størst 
mulig grad og deretter gjøre fremtidige utvidelser på Malakoff hvor man også 
sikter på å avvikle dagens leieforhold.

I Mysen og Askim ser man for seg å videreutvikle eksisterende tomter og avvikle 
dagens filialer.

8  Se rapporten «Reduksjon av skoler i Sarpsborg»
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HØRINGSUTTALELSER  
OG ENDRINGER FRA HØRINGSUTKAST

10.1 Alternativer i høringsutkast 
Fylkesrådmannens høringsdokument ble av fylkestinget 18/6-2014 vedtatt sendt 
ut på høring med frist 30/9-2014. Følgende alternativer ble da sendt ut på høring: 
 
Alternativ 0 og 1: viderefører den skole- og tilbudsstrukturen som er i dag.

Alternativ 2: Borg fusjoneres inn i de andre Sarpsborg-skolene og for øvrig 
bevares skolestrukturen som i dag.

Alternativ 3: Borg fusjoneres inn i de andre Sarpsborg-skolene. I tillegg  
slås Glemmen og Frederik II videregående skoler sammen til én stor skole  
i Fredrikstad.  

Alternativ 4: Både Borg og Greåker fusjoneres inn i de andre Sarpsborg-skolene, 
og Sarpsborg står dermed igjen med to videregående skoler.

Alternativ 5: Både Borg og Kalnes fusjoneres inn i de andre Sarpsborgskolene, 
mens øvrig skolestruktur bevares som i dag. Ingen andre skoler enn Kalnes har 
utearealer for Naturbruk, som dermed utgår fra det offentlige utdanningstilbudet 
i Østfold.

10.2 Høringsuttalelser og prosjektgruppas vurdering av høringsuttalelsene
Det er mottatt over 40 høringsuttalelser som fordeler seg slik:

• 11 vgs v/ rektor (+ rektorkollegiet samlet)

• 12 kommuner

• 8 nærings- / arbeidslivsorganisasjoner

• 4 fagforeninger

• Elevorganisasjonen

• Elev- og lærlingeombudet

• Voksenoppæringsforbundet

• Fylkesmannen i Østfold

• Høgskolen i Østfold

• Foreningen Unge folk i Halden 
 
Omtrent alle høringsinstanser setter pris på det igangsatte arbeidet, gir  
i hovedsak sin fortsatte tilslutning til fastsatte kriterier for en god skole- og 
tilbudsstruktur slik det ble definert i del 1 og mener høringsdokumentet gir  
et godt grunnlag for å ta stilling til fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold.

Høringsuttalelsene er naturlig nok preget av hvem man representerer og 
geografisk plassering i fylket – og mange nøyer seg med å uttale seg om forhold 
som direkte berører egen hverdag. Mange av uttalelsene må forstås i lys av 
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identitet, tilhørighet og eierskap til egen skole og region, men det selvsagt 
også innspill med klar faglig forankring. I høringsuttalelsene som tar stilling til 
høringsdokumentet på et mer helhetlig grunnlag er det også meningsforskjeller, 
men noen meninger har gjennomgående bred tilslutning:

• Alternativene 2 og 4 anses bedre enn 1, 3 og 5. Dvs at omtrent alle gir sin   
 tilslutning til avvikling av Borg, at Kalnes skal beholdes og at det fortsatt skal   
 være to vgs i Fredrikstad

• Det er tilslutning til etablering av store og robuste fagmiljøer som innebærer   
 at utdanningsprogram samles på færre steder enn i dag, men det    
 er bekymring for hvordan dette slår ut for særlige svake elever som får   
 lengre reisevei eller da vil velge et annet utdanningsprogram enn det    
 de primær foretrekker.

• Mange mener reisetid og kollektivtilbud er den mest begrensede faktoren  
 i forhold til sentralisering av tilbud 

Høringsuttalelsene på disse temaene har delvis bekreftet de synspunkt som 
allerede var gjeldende i prosjektgruppa (f.eks. preferansen for alternativene 2  
og 4 og delvis medført at det er arbeidet enda mer inngående med vurderingene 
rundt omfang og betydning av reisevei og førstevalg i forhold til risiko for frafall.

Når det gjelder spørsmålet om «hvor mange som er berørt hvor mye» av lengre 
reisevei i forbindelse med sentralisering av tilbud vises det til kapittel 14.3 for 
nærmere omtale av dette. Det er imidlertid ønskelig å arbeide videre med dette 
temaet. Det bør da belyses hvilke endringer i fremtidens kollektivtilbud som er 
sannsynlig og mulig å realisere og hvordan dette eventuelt kan påvirke skole-  
og tilbudsstrukturen i fremtiden.

Når det gjelder enkelt-høringsinnspill som har hatt særlig betydning for 
prosjektgruppas endelige anbefalinger vil vi nevne følgende:

Fredrikstad kommunes sterke vektlegging av fordelene ved to skoler i sentrum, 
inkludert utfordringene knyttet til transport/kommunikasjonsforhold ved 
eventuelt en svært stor skole på ett sted. Det vil ut fra dette bli arbeidet videre 
med Glemmen videreført og forsterket skole der den ligger i dag, mens det 
arbeides videre med de praktiske og økonomiske mulighetene for å etablere 
«Nye Frederik II» på FMV-området, eventuelt annet sted i Fredrikstad bysentrum.

NHO, LO og høringsinstansene fra Halden sin sterke vektlegging av behovet for 
å opprettholde særlig utdanningsprogrammet Bygg/anlegg har medvirket til at 
prosjektgruppa nå foreslår at dette videreføres ved skolen.

NHO og LO sine høringsuttalelser inneholder flere elementer det bør 
arbeides videre med til neste rullering av Skolebruksplanen – og også i andre 
sammenhenger. Dette gjelder særlig hvorvidt vekslingsmodeller skole/næringsliv, 
økt bedriftsopplæring og økt bruk av IKT kan påvirke vurderingen av fremtidig 
arealbehov og byggeplaner. 

NHO’s vektlegging av at EL og TP bør samlokaliseres har forsterkes fokuset på  
å finne løsninger som tilfredsstiller dette.

Flere høringsinstanser, bl.a. Høgskolen i Østfold, Skolelederforbundet og Halden 
kommune er bekymret for om en utflytting av tilbud som følge av sentralisering 
kan medføre at eksisterende gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsordninger 
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med lokalt arbeidsliv og nærkommuner kan forvitres når utdanningen flyttes. 
Prosjektgruppa anser det som viktig at denne problemstillingen følges opp og 
ivaretas i det videre arbeid slik eksisterende gode relasjoner og ordninger kan 
videreføres – og gjerne forsterkes – fra et nytt og større undervisningsmiljø.

Rektorkollegiet i Østfold har utarbeidet en egen høringsuttalelse med  
målsetting om å samle en felles anbefaling for fremtidig tilbudsstruktur sett  
fra et skolelederperspektiv. Uttalelsen fokuserer særlig problemstillingene  
i Halden, Sarpsborg og Indre Østfold. Prosjektgruppa har sammenfallende syn 
med rektorkollegiet på mange av de hovedføringene som ligger til grunn for 
forslagene, men har likevel landet på andre løsninger på en del punkter. Dette 
gjelder bl.a. EL til Kalnes, fortsatt delt løsning for SS og HO i Indre Østfold  
og opprettholdelse av MD og RM i Halden. Gjennomgående har rektorkollegiet  
i del 2 lagt mindre vekt på store fagmiljøer enn det prosjektgruppa har gjort – og 
større vekt på å opprettholde tilbud i regionene enn det prosjektgruppa har gjort. 

Rektorkollegiet og mange av skolene har i sine egne uttalelser argumentert for at 
PB bør ligge på alle skoler. Dette er i hovedsak begrunnet med at det gir en bedre 
fordeling av denne gruppen elever med elever og svak gjennomføringskraft, at 
elevene ikke behøver å skifte skole og at lærerne på PB styrker fellesfagmiljøet på 
skolene. Prosjektgruppa er bekymret for at det pr i dag er gjennomgående svært 
dårlige resultater for denne gruppen. Store, stabile og spesialiserte fagmiljøer på 
færre skoler kunne vært et grep for å bedre resultatene, men prosjektgruppa har 
etter en samlet vurdering valgt å følge skolenes anbefaling. Resultatene for denne 
elevgruppen bør følges nøye opp i tiden som kommer.

Det er også andre ulikheter i prioriteringene mellom rektorkollegiet og 
prosjektgruppa, f.eks. når det gjelder ønsket om å unngå flytting av personale 
og betydningen av en jevn fordeling av gutter og jenter på skolene. Det vises til 
høringsuttalelsene og drøftingen av de enkelte forslagene for nærmere omtale  
av dette.

Prinsippet om kombinerte skoler ble satt i Skolebruksplanens del 1. Noen av 
høringsinstansene toner ned betydningen av dette kriteriet i denne runden 
der praktiske løsninger skal foreslås. Prosjektgruppa har imidlertid funnet det 
riktig å fortsatt vektlegge denne målsettingen, både fordi vi i sum tror det gir 
bedre skolefaglig resultat for den samlede elevgruppen, men også fordi skolen 
skal være en møteplass for ungdom med ulik kultur, økonomi, verdier m.v. 
Kompetanseutvikling hos den enkelte elev, lærling og lærer skjer i et sosialt og 
kollegialt fellesskap mellom de ulike aktørene. Nyere læringsteori trekker frem 
verdien av den felles kunnskapskapitalen som oppstår når mennesker med ulik 
bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse får opplæring og mulighet til å 
reflektere sammen. Det vises i denne sammenheng også til høringsuttalelsen fra 
LO-Østfold som fokuserer dette. 

10.3 Prosjektgruppas vurderinger av alternativ 3 og 5
Alternativ 3 og 5 inneholder en rekke grep som tilfredsstiller kriteriene for 
en god skole- og tilbudsstruktur slik de er definert i Skolebruksplanens del 1.  
Alternativene anses likevel ikke lenger aktuelle fordi det etter videre jobb  
i prosjektgruppa og i høringsinstansene ikke finnes støtte til å samle skolene  
i Fredrikstad til en svært stor (Norges største) videregående skole (alt 3) eller  
å avvikle Kalnes (alt 5). 

95



Når det gjelder alternativ 5 og en eventuell nedleggelse av Kalnes kan en allerede 
i høringsdokumentets drøfting av dette alternativet se at en nedleggelse ville hatt 
en rekke uheldige sider. Jordbruk og matindustri er viktige næringer i Østfold,  
og det er unaturlig at Naturbruk ikke finnes i fylkeskommunens tilbudsportefølje. 
I tillegg ville en rekke Østfold-elever – også utenom Naturbruk - mistet det 
alternativet miljøet skolen fortsatt vil representere - selv i en utvidet utgave. 
Skolen har gode arealer for utvikling og gode forutsetninger for ivaretakelse 
av enkelttilbud som f.eks. Naturbruk, anleggsteknikk på Bygg/anleggsfag 
og Idrett. Skolen ligger i et område under utvikling som vil få god tilgang på 
kollektivtransport på grunn av det nye sykehuset. 

Prosjektgruppas har for ordens skyld også innhentet en vurdering av hva 
et salg av anlegget kunne gitt av bidrag til en eventuell oppbygging av disse 
elevplassene et annet sted. Under forutsetning av at anlegget må selges 
som en landbrukseiendom ligger anslag på kun kr 32 mill. Ut fra dette anser 
prosjektgruppa at en avvikling av Kalnes er helt uaktuelt. 

Når det gjelder alternativ 3 med Norges største videregående skole i Fredrikstad 
er det først og fremst at Fredrikstad kommune mener det ikke vil være 
kommunikasjonsmessig realiserbart som har vært avgjørende. En slik skole 
måte antakelig vært bygd opp helt ny fra grunnen av for å bli vellykket og ville 
uansett hatt større usikkerhet ved seg enn andre alternativer; også av skolefaglig 
art. Det økonomiske engangsløftet ville blitt uforholdsmessig krevende for 
fylkeskommunen. Det er for ordens skyld innhentet vurdering av hva et salg av 
hele Glemmen-eiendommen kunne innbringe, men det vil antakelig ikke dreie 
seg om mer enn 55-60 mill. inkl. Lisleby-avdelingen.

Noen høringsinstanser (f.eks. LO og NHO) skriver i sin høringsuttalelse at de 
anbefaler alternativ 3, men siden dette i det vesentligste skiller seg fra de 
øvrige på punktet om skolestruktur i Fredrikstad har fylkesrådmannen heller 
vurdert disse høringsinstansene innspill i sammenheng med innretningen av 
tilbudsstrukturen i alternativene 2 og 4. 

Det vises for øvrig til høringsdokumentets9 kapittel 8.3 og 8.5 for en nærmere 
vurdering av én stor skole i Fredrikstad og Kalnes vgs. 

10.4 Endringer fra høringsutkast
Som resultat av høringsuttalelsene og prosjektgruppas videre vurderinger av 
alternativ 3 og 5, har prosjektgruppa valgt å legge bort disse alternativene.  
Det har gjort at man, i en så stor og kompleks sak som dette er, har kunnet 
bruke mer ressurser på beregninger og vurderinger av de mest realistiske 
alternativene. Det er gjort noen endringer i tilbudsstrukturen i alternativ 2 og 4 
fra høringsutkastet, disse beskrives i vedlegget «Endringer i tilbudsstruktur fra 
høringsutkast». 10 

 

9  Høringsdokumentet og  

10 vedlegget ligger elektronisk tilgjengelig på Skolebruksplanens nettside:  

http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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BEREGNINGSMETODER  
OG VURDERINGSKRITERIER
Det er utarbeidet nye alternativer til fremtidig skole- og tilbudsstruktur. 
Elevtallsprognoser for skoleåret 2025/26 er brukt, og for hvert alternativ er  
det foretatt beregninger av arealbehovet og foreslått nødvendige 
bygningsmessige tiltak for å imøtekomme den nye skole- og tilbudsstrukturen. 
Bygningenes livssykluskostnader og endringene i virksomhetskostnader er 
beregnet for hvert alternativ. Metodene for ulike beregninger og hvilke kriterier 
alternativene er vurdert mot beskrives nærmere under.

11.1 Elevtallsprognoser og dimensjonerende elevtall
Elevtallene som er benyttet til å dimensjonere skole- og tilbudsstrukturen  
i skoleåret 2025/26 baserer seg på elevtallsprognoser oppdatert august 2014. 
Som vedtatt i del 1 er Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger 
på SSBs forutsetning om middels vekst lagt til grunn, og det er lagt på en 
sikkerhetsmargin på +3 % på elevtallsprognosene. Antall elever i skolen per 
1. oktober danner grunnlaget for fordelingen av antall elever per utdannings-
program 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. Det er også lagt til 100 
Påbygningsplasser grunnet endringen i Opplæringslova om «Rett til påbygging  
til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring». 

For å legge opp til en mer arbeidsmarkedsstyrt struktur, har 
Studiespesialiserende 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. Også dette er i tråd med vedtaket i del 1 og anbefalingene som er 
beskrevet i kapittel 6. De andre utdanningsprogrammene, med unntak av Bygg- 
og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL), Service og samferdsel (SS) og Teknikk og 
industriell produksjon (TIP), har blitt redusert proporsjonelt for å ivareta veksten 
på de to nevnte utdanningsprogrammene.

11.2 Beregningsmetoder for areal og økonomi

11.2.1 Arealer og bygningsmessige tiltak

For hvert alternativ er det foretatt beregninger av fremtidig arealbehov med 
utgangspunkt i elevtallsprognosene for skoleåret 2025/26. Dette er gjort i FEF-
arealmodell – en modell utarbeidet av Fylkeseiendomssjefenes forum som kan 
brukes som en overordnet modell for enkelt å beregne størrelse og kostnad av 
nybygg. Det er viktig å understreke at arealene i FEF-arealmodell er teoretiske 
arealer som bare er egnet til overordnede vurderinger. 

Basert på disse arealtallene er det utarbeidet mulighetsstudier som illustrerer 
mulig arealbruk i eksisterende bygg og konsept for lokalisering av nye bygg. 

KAP. 11
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Mulighetsstudiene tar hensyn til skolebyggenes tekniske tilstand, egnethet  
og tilpasningsdyktighet, som er kartlagt i forbindelse med dette arbeidet,  
og ender ut i forslag til bygningsmessige tiltak ved hvert skoleanlegg. 

11.2.2 Livssykluskostnader (LCC)

Med utgangspunkt i mulighetsstudiene er det gjort beregninger av 
bygningenes livssykluskostnader (LCC). Dette innebærer en beregning av både 
investeringskostnadene for å bygge nye skolebygg og de løpende kostnadene som 
vil komme i løpet av byggenes levetid (se øverste figur under). Disse kostnadene 
legges sammen og neddiskonteres til nåverdi (se midterste figur under) for så å 
regnes om til en kostnad pr. år (årskostnad) ved hjelp av en annuitetsfaktor  
(se nederste figur under). Slike LCC-beregninger er et bedre styringsverktøy  
enn rene investeringskostnader når det skal velges mellom alternativer. 

  

11

11    Kilde: http://tmp.difi.no/Calculation/hvordan-beregnes-kostnadene 
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Norsk Standard NS 3454:2013 – «Livssykluskostnader for byggverk, prinsipper  
og klassifikasjon» er lagt til grunn for LCC-beregningene.

I LCC-beregningene  er det gjort følgende forutsetninger:

Basiskalkyle

Kostnadene i LCC-beregningene er basiskostnader, dvs. summen av de mest 
sannsynlige enkeltkostnader – uten MVA og usikkerhetselementer dvs. marginer 
og reserver. Som budsjettramme for hele porteføljen anbefales det å tillegge en 
margin og reserve på 11%.

Kalkulasjonsrente

Kalkulasjonsrenten som brukes i beregningene av lønnsomhet ved langsiktige 
investeringer, består av en risikofri rente og et risikotillegg. For statlige prosjekter 
oppgir Finansdepartementet i et rundskriv at det for mindre prosjekter skal 
benyttes en risikofri rente på 2,0% p.a. og et risikopåslag på 2,0% p.a. Det er 
derfor valgt å benytte en kalkulasjonsrente på 4,0% p.a.

Levetidsbetraktninger

Levetiden for bygninger er satt til 60 år. Denne levetiden forutsetter at det blir 
gjennomført et vanlig vedlikehold.

Analyseperiode

Analyseperioden som er lagt til grunn er 60 år. For investeringer i nybygg og 
utskiftinger som ved utløpet av analyseperioden fortsatt har en restlevetid,  
er dette kompensert med en restverdi som også inngår i beregningene.

Kostnader

Investeringskostnader

Anskaffelseskostnader (nybygg) er inkludert i modellen med 23 300 kr/m2 BTA  
i byggekostnader inklusive utendørsarbeider og 2 000 kr/m2 BTA for løst inventar 
– til sammen 25 300 kr/m2 BTA. 

Restkostnader (riving) er satt til 2 000 kr/m2 BTA. 

Tomtekostnader og salgsverdier varierer med plassering og størrelse, verdier  
er hentet fra næringsmegler. 

Utskiftingskostnadene for nybygg er i LCC-analysen satt i gjennomsnitt til  
365,- kr/m2 BTA pr. år. Utskiftingskostnadene for eksisterende bygg avhenger 
av teknisk tilstand.

Utviklingskostnader (nye bygningsdeler/større funksjonsendringer):

Omfattende ombygging   19.500,- kr/m2 BTA

Middels ombygging    8.500,- kr/m2 BTA

Lettere ombygging    6.000,- kr/m2 BTA
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Når det gjelder de angitte mulige investeringsbeløpene i dette dokumentet 
(særlig i kapittel 15) gjøres det oppmerksom på at dette er høyst foreløpige 
tall basert på grove analyser. Videre arbeid med programmering, forprosjekt, 
avklarte forutsetninger for kjøp og salg av eiendom vil innebære at resultatene 
blir annerledes.

FDV-kostnader

Summen av forvaltning, drift og vedlikehold, forsyning og renhold utgjør 
tilsammen 520,- kr/m2 BTA pr. år.

11.2.3 Virksomhetskostnader

Med virksomhetskostnader menes de direkte og indirekte kostnadene en skole 
har knyttet til å gjennomføre undervisningen ved skolen – dvs. alle kostnader  
som ikke fanges opp av LCC-beregningene. De viktigste utgiftene er knyttet 
til lønn for undervisningspersonale, ledelse og stab-støtte-funksjoner samt 
pedagogiske fellesutgifter – altså KOSTRA-funksjonene 515-560. 

Som følge av behovet for å øke fylkeskommunens økonomiske handlefrihet 
generelt, og behovet for å frigjøre midler fra drift av bygninger og 
støttefunksjoner til skolens innhold, har det vært vesentlig i arbeidet med 
Skolebruksplanen å identifisere de marginale forskjellene i virksomhetskostnader 
mellom de ulike alternative modellene for fremtidens skole- og tilbudsstruktur.

Alternativene 1, 2 og 4 er sammenlignet med dagens situasjon. Det er gjort en 
vurdering av hvordan endringene i skole- og tilbudsstruktur påvirker utgiftsnivået 
som følge av følgende forhold:

• Færre skoler og bortfall av filialer på de skolene vi har (innebærer besparelser  
 på ledelse og stab-/støttefunksjoner

• Redusert antall klasser og behov for lærerårsverk gjennom forbedrede   
 forutsetninger for oppfylling og flere elever pr klasse generelt og i fellesfag.

• Redusert behov for årsverk i ledelse, administrasjon og stab-/støttefunksjoner  
 fordi det blir færre utdanningsprogram og programområder pr skole.

Siden besparelsene i stor grad innebærer flere elever pr undervisningsgruppe er 
det beregningsmessig lagt tilbake 30 % av forutsatt besparelse for at skolene skal 
kunne kompensere med tiltak for tilpasset opplæring. 

I Skolebruksplanen del 1 ble det lagt til grunn at de fleste yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene bør ha minst fire klasser på vg1 og at det totale antallet 
klasser per trinn bør være delelig med to for å oppnå kostnadseffektivisering.

Det er ikke gjort beregninger for økte sannsynlige skyssutgifter, men dette kan 
sees opp imot at det heller ikke er lagt inn besparelser knyttet til pedagogiske 
fellesutgifter, inventar og utstyr og heller ikke i særlig grad knyttet til avvikling  
av filialer.

Det understrekes at det er mulig å gjennomføre en del av effektiviseringstiltakene 
som gir lavere virksomhetskostnader i alternativene 2 og 4 også med dagens 
skole- og tilbudsstruktur. En kan f.eks. kreve høyere elevtall i HO og SS klasser så 
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lenge de fysiske forutsetningene er til stede. Betingelsene for å gjøre dette  
er imidlertid vanskeligere når antall paralleller pr skole er færre og dette ikke  
er bygningsmessig planlagt slik det vil bli i alternativene 2 og 4. 

Tall for virksomhetskostnader viser anslått endringseffekt og ikke selve 
budsjettene da disse vil være påvirket av en rekke forhold i fremtiden; bl.a. lønns- 
og prisvekst og ikke minst politiske prioriteringer på andre poster i skolene som 
ikke har med tilbudsstrukturen å gjøre. 

Effekten på virksomhetskostnadene er i hovedsak basert på hvordan foreslåtte 
endringer vil gi endret tildeling i budsjettfordelingsmodellen som benyttes i dag. 
I tillegg er det når det gjelder filialavvikling lagt til grunn besparelser internt på 
skolene som ikke nødvendigvis fanges opp av budsjettfordelingsmodellen.

11.2.4 Forhold til Østfold fylkeskommunes økonomisystem

LCC-beregningens angivelse av årskostnader og fylkeskommunens 
budsjetteringssystem er basert på ulike forutsetninger og kan ikke uten videre 
sammenlignes. I tillegg krever kommuneloven at fylkeskommunens økonomi 
er i driftsmessig balanse i både årsbudsjetter og økonomiplaner – noe som kan 
hindre gjennomføring av lønnsomme prosjekter innenfor en lengre tidshorisont.

Den samlede effekten på fylkeskommunens økonomi som følge av prosjekt-
gruppas forslag får en ved å summere effekt på LCC-kostnadene og effekten  
på virksomhetskostnadene. Tiltakene innebærer betydelige investeringer og noe 
av den effektiviseringen som oppnås vil i praksis allerede være bundet opp til å 
betjene de lån som investeringsprogrammene forutsetter. Den økte økonomiske 
handlefriheten som da oppstår utover dette vil det være opp til fylkestinget i de 
årlige økonomiplaner og årsbudsjett å avgjøre om skal benyttes til å prioritere 
andre tiltak på opplæringsområdet eller til tiltak på andre politikkområder.  

Effekten på fylkeskommunens utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold, 
kapitalutgifter og virksomhetskostnader vil naturligvis følge tidslinjen for 
ferdigstillelse av prosjektene. Når nye bygg er ferdige til bruk og tilbuds-
strukturendringene er gjennomført i praksis for elevene som søker og tas inn 
i skolene, vil utslagene også legges til grunn i fylkeskommunens og skolenes 
ordinære budsjetter. Fremdriften vil være usikker på de fleste prosjektene knyttet 
til hvorvidt de lar seg innpasse i de rullerende økonomiplaner til enhver tid og 
fremdrift i arbeidet med de ulike fasene i selve byggesakene: programmering, 
forprosjekt, detaljprosjekt, anbud og byggetid.

11.3 Vurderingskriterier
De ulike alternativene vurderes skolefaglig, økonomisk og samfunnsmessig 
i forhold til ønsket situasjon. Vurderingene oppsummeres skjematisk for 
å gi en bedre oversikt. De ulike kriteriene vektes ikke, men det foretas en 
helhetsvurdering av alle momentene som spiller inn.
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Skolefaglige vurderinger 

Alternativene vurderes i henhold til kriteriene:

• Skolestørrelse – antall elever per skole

• Kombinerthet – elevgruppens sammensetning med hensyn til    
 studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram, jenter/gutter,    
 elever med høye/lave inntakspoeng på hver skole

• Bredde i utdanningstilbud – antall utdanningsprogram på hver skole

• Helhetlig utdanningsløp – mulighet til å fullføre vg1, vg2 og vg3 på samme   
 skole

• Robuste fagmiljøer – antall paralleller per utdanningsprogram på hver skole  
 
I tillegg vurderes mulighetene skolene har for å profilere seg ulikt og om 
kombinasjonen av utdanningsprogram kan gi synergieffekter.

I oppsummeringstabellen vurderes konsekvensen av endringene i forhold til 
dagens situasjon. Alternativ 1 er referansealternativet, de øvrige alternativene gis 
en pluss hvis de tilfredsstiller kriteriene i større grad enn referansealternativet og 
en minus hvis de tilfredsstiller kriteriene i mindre grad enn referansealternativet. 
Hvor mye bedre eller dårligere de forskjellige alternativene tilfredsstiller 
kriteriene, framkommer ikke av tabellen, men drøftes i den verbale delen.

Økonomiske vurderinger 
Arealbehovet i hvert alternativ er beregnet og det er utarbeidet skisser for 
hvordan bygningene best kan tilpasses for å oppnå ønsket bygningsmasse. 
Arealbehovet og nødvendige bygningsmessige tiltak er oppsummert i tabeller.  
De totale livssykluskostnadene (investeringskostnader og løpende kostnader)  
til skolebygningene i hvert alternativ vises som årskostnader. 

Beregnede endringer i virksomhetskostnader i forhold til dagens skole-  
og tilbudsstruktur vises også. Dette er de direkte og indirekte kostnadene  
en skole har knyttet til å gjennomføre undervisningen ved skolen, ekskludert 
livssykluskostnadene knyttet til bygningene. Endringer i skysskostnader og 
omstillingskostnader er ikke beregnet, men disse problemstillingene drøftes 
særskilt. Skoleskyssen utgjør en relativ beskjeden del av de samlede utgiftene  
for gjennomføring av undervisning ved de videregående skolene, men utgjør  
en stor andel av utgiftene til Østfold kollektivtrafikk.

Samfunnsmessige vurderinger
De samfunnsmessige virkningene av de ulike alternativene vurderes i forhold 
til dagens struktur- og tilbudssituasjon i alternativ 1. Dette er vurderinger 
knyttet til utvalgte tematiske fokusområder og er vurderinger av ikke-prissatte 
konsekvenser:

• Steds-, by- og regionutvikling

• Tilgjengelighet

• Verdiskaping/næring
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• Kultur/idrett

• Folkehelse

• Miljø

I vurderingene er folkehelse og miljø integrert i de fire øvrige fokusområdene.

Det er vanskelig å skille disse fokusområdene fra hverandre fordi de påvirker 
hverandre. Det er valgt å definere tiltak i transportsystemene som gir økt 
framkommelighet inn under fokusområde tilgjengelighet. 

Fokusområdene er vurdert opp mot vedtatte styringsdokumenter i Østfold  
og nasjonale mål – på de feltene der disse er tydelige. Vurderingene prøver  
å fokusere på de mest sentrale samfunnsmessige virkninger – som sorteres  
inn under de seks fokusområdene ovenfor.

Ikke-prissatte effekter
For enklere å vurdere og sammenligne de seks fokusområdene over, er det valgt 
å benytte metodikken fra «pluss-minus metoden». Analysen og sammenligningen 
følger Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser. 

Det er tre begreper som står sentralt ved bruk av denne metoden: 

Betydning, omfang og konsekvens. 

• Først gjøres en vurdering av betydningen alternativet antas å ha for Østfold.   
 Her brukes et gitt antall kvalitative kategorier – fra liten, middels til stor   
 betydning. 

• Neste trinn i metoden er å vurdere graden av disse endringene eller omfanget  
 i de foreslåtte alternativene og hva tiltakene antas å ha for     
 samfunnsutviklingen. Det benyttes sju kategorier for å vurdere omfang: stort   
 negativt omfang, middels negativt omfang, lite negativt omfang, intet omfang,  
 lite positivt omfang, middels positivt omfang og stort positivt omfang. 
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• Konsekvens er summen av betydning og omfang av alternativet for    
 samfunnet. Konsekvens vurderes alltid i forhold til dagens situasjon,    
 slik at negativ konsekvens innebærer at alternativet er vurdert dårligere  
 enn videreføring av dagens tilbuds- og struktursituasjon (alt. 1).

Strukturvurderingene tar utgangspunkt i slik en kan se for seg elevtallssituasjonen 
i skoleåret 2025/26 og med noen perspektiver fram mot 2050/51. Vedtatte 
regionale planer med langsiktige tiltak fram til skoleåret 2025/26, vurderes som 
om tiltakene er utført i sammenligningsåret. Vurderinger av tilgjengelighet, 
verdiskaping/næring og steds-, by- og regionutvikling er eksempler på områder 
som påvirkes av tiltakene i den vedtatte regionale transportplanen for Østfold 
(RTP) og andre nasjonale planer som Nasjonal transportplan (NTP).   

Statlige føringer og fylkeskommunale plandokument innenfor de seks fokus- 
områdene blir derfor benyttet som grunnlag for å gi en vurdering av alternativenes 
betydning, omfang og konsekvens. 

De samfunnsmessige målene om areal- og transport, byutvikling og levekår 
og mestring av egen hverdag må veies opp mot de skolefaglige og økonomiske 
målene. De ulike målene kolliderer i noen tilfeller, og den helhetlige politikken 
ligger i avveiningene mellom disse.  Målet om sterke fagmiljøer og økonomisk 
robuste enheter kolliderer med mål om kortest mulig reiseavstand for elevene. 
Lengre reiseavstand kan svekke interaksjonen med det lokale næringslivet / 
kulturlivet og bidraget elevene har kapasitet til å gi tilbake til lokalsamfunnet.  
Ut fra disse samfunnsmessige hensynene bør areal- og transporthensyn, mestring 
av skolehverdagen, gjennomføring av vgs og mulighet for interaksjon med 
næringsliv/kulturliv ha høyt fokus.

Det understrekes at analysene og beregningene er grovmaskede og at det  
heftes usikkerhet til dem. Det henvises for øvrig til vedlegget «Usikkerhet  
og metodekritikk» som finnes tilgjengelig elektronisk .

Risikovurderinger

Skolefaglig risiko

Fylkeskommunens overordnede målsetting er at flest mulig elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Endringer i tilbudsstrukturen 
og alternative skole- og tilbudsstrukturmodeller har alle som formål å bedre 
måloppnåelsen, men vil i ulik grad oppnå målsetningen.

Særlig målsetningen om robuste fagmiljøer har den ulempen at de ved flytting 
av tilbud vil kunne føre til lengre reisevei for elevene. Det sammen med andre 
faktorer kan føre til at svake elever velger annerledes enn de burde og i verste  
fall faller ut av skolen.

Sammenslåing av tilbud vil også kunne føre til lengre fysisk avstand mellom skole 
og de aktuelle næringene. Her ligger det en risiko i at større fysisk avstand også 
gir færre felles arenaer og dermed mindre kontaktflater for felles strategier  
og samarbeid. Større avstand krever en større innsats fra begge parter og da er 
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det en fare for at denne typen samarbeid lettere nedprioriteres. Det er også  
en sjanse for at tiltakene bidrar til at færre kommer ut i lære og at næringslivets 
behov for folk ikke dekkes på en god nok måte.

Økonomisk risiko

Høye investeringer i skolebygg kan føre til negative konsekvenser for øvrig 
drift i fylkeskommunen. Ved økning i rentenivået, feilprosjektering av 
investeringskostnadene eller fall i inntektene vil kapitalkostnadene få en større 
andel av den totale økonomien. Økning i rentenivået slår momentant ut på 
økonomien.

Virksomhetskostnadene er mye større enn de andre kostnadene. Det er en risiko 
for at tiltakene ikke gir den effekten som er forutsett. Det vil ta tid før gevinsten 
av tiltakene merkes da de ikke lar seg realisere umiddelbart og det vil knytte 
seg usikkerhet til tidspunktet.  Kostnadene som er forbundet med driften av 
bygningene og anleggene er betydelig lavere, men risikoen kan sees på samme 
måte som virksomhetskostnadene.

Risiko knyttet til skoleanleggene

Det er vanskelig å forutsi resultatet av reguleringsprosesser som kan i verste fall 
resultere i at tilbudsstrukturen ikke lar seg gjennomføre. Tomter som er eller blir 
hardt utnyttet har liten fleksibilitet. Ved bygningsmessige endringer vil det kunne 
være begrensende. Planlagte kjøp av tomter lar seg ikke alltid realisere.

Endringer i tilbudsstrukturen lar seg ikke alltid forene med målsetningen om 
å arealeffektivisere ved ombygginger. Store endringer innen eksisterende 
bygningsmasse kan bli mye dyrere eller ikke la seg gjennomføre av 
bygningstekniske årsaker eller arealmessige årsaker. Endringer kan utfordre 
egnetheten i bygningsmassen og gjøre den mindre fleksibel.  Endringene kan 
også føre til at gruppestørrelsene i forhold til arealene ikke alltid er optimale.

Risiko knyttet til personalmessige hensyn

Større endringer fører til at flere mennesker må skifte arbeidssted og 
arbeidsmiljø. Det kan endre arbeidsmiljøet, det faglige miljøet og føre til at 
enkeltpersoner blir syke. Endringsprosesser i seg selv kan være belastende  
for både de som blir direkte rammet og de som blir indirekte rammet.
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ALTERNATIVER TIL SKOLE- 
OG TILBUDSSTRUKTUR  
I 2025/26
Etter at prosjektgruppa har valgt å gå bort fra alternativ 3 og alternativ 5,  
står man igjen med alternativ 2 og 4 som alternativer til fremtidig skole-  
og tilbudsstruktur. Alternativ 1 beholdes som referansealternativ. For å bruke 
begrepene konsekvent, blir alternativene hetende henholdsvis alternativ 1, 2 og 
4. I vedlegget «Alt. 2 og 4 – endringer fra dagens struktur»  beskrives endringene 
i tilbudsstrukturen fra i dag i de to alternativene. 

Elevtallene som vises i tabellene for hvert alternativ er basert på elevtalls-
prognosene for 2025/26. De oppgis for å illustrere omtrentlig størrelse på 
elevtallet til utdanningsprogrammene som resultat av foreslåtte tilbuds-
strukturendringer. Elevfordelingen vil i realiteten bli noe annerledes når 
klassestrukturer etableres og det skal sikres oppfylling av klassene.

12.1 Alternativ 1: Dagens skole- og tilbudsstruktur opprettholdes

Alt. 1 - elevtall 
2025/26
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Borg 80 135 212 89 48 20 64 648 80 20
Greåker 118 191 37 78 393 85 111 1013 31 69
Kalnes 57 62 152 66 54 391 69 31
St. Olav 111 138 76 547 37 909 12 88
Frederik II 76 26 124 915 93 56 1290 6 94
Glemmen 127 165 217 123 159 27 145 156 12 95 1226 65 35
Kirkeparken 116 28 133 68 51 472 40 908 16 84
Malakoff 72 115 209 68 413 66 943 49 51
Halden 52 66 170 77 24 106 75 60 442 79 1151 43 57
Askim 42 90 110 59 74 43 25 495 62 1000 38 63
Mysen 52 63 107 66 52 36 53 460 68 957 39 61
Elever per 
utd.progr. 473 252 571 1216 152 505 227 532 138 198 579 76 231 207 4169 93 85 732 10436 38 62
Andel: 5 % 2 % 5 % 12 % 1 % 5 % 2 % 5 % 1 % 2 % 6 % 1 % 2 % 2 % 40 % 1 % 1 % 7 % 100 %  

12.1.1 Skolefaglige vurderinger

Østfold har i dag – som et gjennomsnitt – landets største skoler og flere godt 
kombinerte og godt fungerende skoler. Mange skoler har meget god bredde i sine 
faglige tilbud til elevene med tanke på antall utdanningsprogram og mange ulike 
programfagtilbud på Vg2 og 3. Dette gjør at mange elever kommer inn på sitt 
førsteønske.

Ved å opprettholde dagens skole- og tilbudsstruktur unngår en den uro som 
avvikling av undervisningssteder og flyttinger kan føre med seg blant ansatte, 
elever og andre. Fokus kan da rettes mot skolens innhold og arbeidsprosesser  
– og ikke på strukturkvaliteten. Det vil sannsynligvis allikevel skje en utvikling  

KAP. 12
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og endring i tilbudsstrukturen slik vi har hatt det de siste årene basert på  
løpende endringer i elevenes søkermønster. 

Dagens skolestruktur kan anses rimelig god da de gjennomgående ligger 
i fylkets befolkningskonsentrasjoner og stort sett i tilknytning til effektive 
kommunikasjonslinjer. De fleste elever har kort reisetid til sin skole.

Dagens skole- og tilbudsstruktur har også en rekke avvik fra den definerte gode 
skole- og tilbudsstrukturen. Avvikene  er markert med oransje farge ovenfor som 
følge av at fagmiljøene er for små eller skolene er for lite kombinerte. Som det 
fremgår av tabellene er mange av fagmiljøene for små, spesielt gjelder dette 
følgende utdanningsprogram: MDD, BA, TIP, SS og RM. For små fagmiljø gir færre 
faglige valgmuligheter og mindre rom for fordypning for elevene og skolene har 
mindre muligheter for kostnadseffektiv organisering av undervisningen. I tillegg 
er det en ulempe hvis det faglige miljøet blant lærerne blir for lite. 

Uten endringer vil Borg og Kalnes fortsatt ha under 750 elever. Borg, Frederik 
II og St. Olav, samt delvis Kirkeparken og Glemmen, vil fortsatt være for dårlig 
kombinerte skoler med de uheldige virkninger det har for mulighetene for at 
skolen skal være mangfoldige, speile samfunnet utenfor og bygge ned barrierer 
og fordommer som kan herske mellom ulike fag og utdanningsprogram. 

Kombinerte skoler gir også bedre kjønnsbalanse blant lærere og elever. Flere av 
skolene har i dag ujevn kjønnsbalanse, særlig Borg vgs, som da vil bli videreført 
dersom strukturen ikke endres. 

12.1.2 Bygningsmessige tiltak og økonomiske vurderinger

I tabellen under listes alle bygningsmessige tiltak som foreslås for å kunne dekke 
arealbehovet i dette alternativet i skoleåret 2025/26. Med disse tiltakene vil man 
også oppnå ønsket standard på bygningsmassen da de inkluderer nødvendige 
rehabiliteringer samtidig som man reduserer det totale arealet.  
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Bygningsmessige tiltak

Skole Tiltak
Areal- 
endring  
(m2)

Glemmen Sanering: Bygg A, B, C, D, E ,G og deler av F (F2) -13258

 Salg: Lisleby -2691

Leie avvikles: Veum -1860

 Ombygging: Bygg F, I, J 1255

 Nybygg for RM (F),TIP, EL (A) og ny idrettshall (H) 8655

Frederik II Sanering: Christianslund og Frydenberg -16871

 Leie avvikles: Sandvn 15 -312

 Leie av idrettshaller avvikles -4400

 Nybygg på ny tomt 17991

Borg Ombygging: Fløy A-D, F 3113

 Salg: Bygg E -2742

Kalnes
Sanering: Bygg AH, BB, BC, CC, CD, CE, CF, DB, DC, 
DD, DE, EA, EB, EC, ED, EF, EG, EI, EM, EN, FB, GB, 
GC, GF

-6727

 Salg: Øsaker, GA, GD, GE -4111

 Ombygging: Bygg AC, AD, DA, BA 898

 Nybygg: Bygg AE 1102

Greåker Ombygging og totalrehabilitering 20664

 Salg: Bygg J og J1 -171

Malakoff Sanering: deler av bygg C -470

 Leie i Værlegata og Solgård Skog avvikles -914

 Ombygging: Fløy A, B, D-G 3243

 Nybygg: lite mellombygg B-C 44

Kirkeparken Ombygging: Fløy A, D og E 1830

 Leie Mossehallen fortsetter 2200

Askim Salg: Bygg A, J, J1 og L -1745

 Leie av Næringsparken og Trekanten avvikles -3274

 Leie av idrettshaller avvikles -2200

 Sanering: Bygg B og C -4057

 Ombygging: Bygg D, F, G 3092

 Nybygg for TIP, SA og ADM 4346

Mysen Leie på Susebakke avvikles -2753

 Sanering: Bygg E, F, G, Gn og miljøstasjon bygg J -3156

 Ombygging: Bygg K, P, H, J, R 2298

 Nybygg for TIP og BA 3382

Halden Salg Risum: Bygg A, B, C, D, E, G -9193

 Sanering Risum: Bygg F, K, L, N, O, P og Porsnes: C 
og del av bygg B -3357

 Leie i Iddeveien avvikles -3000

 Ombygging Porsnes: Bygg A, B, D og E 1617
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 Nybygg for TIP, BA, EL og MDD 10173

St. Olav Sanering eksisterende bygg i Dronningens gate -9455

 Midlertidig skolebygg i byggeperioden 12000

 Nybygg i Dronningens gate 8990

 Leie Sarpsborghallen fortsetter 4400

Totalt areal etter endringer

Etter at de bygningsmessige tiltakene er gjennomført, vil man stå igjen  
med følgende arealer (m2):

Arealer i 
2013/2014 Totalt areal 2025/2026

Eide arealer Alternativ 1
Askim 22 062         20 526 
Mysen 19 443         19 669 
Kirkeparken 23 335         21 805 
Malakoff 19 865         19 439 
Borg 18 796         15 834 
Greåker 20 664         20 131 
Kalnes** 22 260         13 012 
St.Olav/ Nye Sarpsborg* 9 455           8 990 
Frederik II 16 871         17 991 
Glemmen 31 459         22 841 

Halden/ Porsnes 28 175         26 391 

SUM 232 385       206 629 
Leide arealer
Idrett 17 600           11 000
Annet 12 113
SUM 29 713           11 000 
Totalt areal 262 098       217 629

* St Olav er estimert som nybygg uten idrettshall – elever som nå går på Greåker      
    kommer tilbake i nybygg på St Olav 

** Arealer er uten driftsarealer (bygg F)

LCC-beregning

Årskostnadene for den totale bygningsmassen vil med de foreslåtte tiltakene  
bli som i tabellen under (mill. kr. pr år):

Alt-1

11 Tomt 1.1
12 Nybygg 51.3
14 Restkostnad 4.0
2 Forvaltning 12.3
3 Drift og vedlikehold 21.9
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41 Utskifting 80.4
42 Utvikling 6.8
51 Energi 19.3
52 Vann og avløp 8.8
53 Avfallshåndtering 2.6
6 Renhold 43.9
8 Virksomhetskostnader 6.9
92 Restverdi -4.6
93 Salgsverdi -2.9
SUM 252.0

Virksomhetskostnader

Virksomhetskostnadene vil bli noe redusert i alternativ 1 i forhold til dagens 
situasjon som følge av at bortfall av filialer vil redusere noe av behovet for 
dublering av utstyr og personalressurser i forholdet til hovedskolen. Det vil også 
bli reduserte interne transportutgifter for skolene. Noen av merutgiftene skoler 
med filialer har i dag kompenseres gjennom budsjettildelingen. Merutgiftene 
 er størst for Halden vgs knyttet til filialen på Risum, men også Glemmen, Askim, 
Mysen og for så vidt Frederik II har denne type merutgifter. I sum anslås 
merutgiftene til ca. kr 2-3 mill, som da vil bortfalle i alternativ 1 sammenlignet 
med dagens situasjon. I tillegg anslås besparelsene knyttet til at nye bygg-
løsninger gir grunnlag for bedre klasseoppfylling å utgjøre ca. kr. 10 mill,  
dvs. ca. 12 mill kr p.a. totalt.

12.1.3 Samfunnsmessige vurderinger

Alternativ 1 kommer dårligst ut i vurderingen av samfunnsmessige virkninger 
fordi det viderefører en spredt lokalisering hvor fylkeskommunen i liten grad 
følger opp vedtatte utbyggingsprinsipp og føringer knyttet til en samordnet areal- 
og transportplanlegging.

Næringslivet i Østfold ønsker en sterk næringsorientering i hele den videregående 
opplæringen. Kompetansebygging gjennom utvalgte innsatsområder skal øke 
utdanningsnivået og gi en tydeligere næringsprofil i Østfold. Her er stikkord som 
entreprenørskap, teknologi/realfag, gjennomføring og næringsorientering bare 
noen av innsatsområdene. Færre skoler kan gi fordeler til en mer samordnet  
og effektiv implementering av næringslivets mål og krav. Det samme kan sies  
å gjelde for kultur/idrett.

Fusjoneringen av Borg skole i Sarpsborg synes det å være bred enighet om, 
mens det for Halden sin del har vært vanskelig å finne en fullgod løsning som 
tilfredsstiller alle mål.  Det ville være ideelt om fagtilbudet ved Halden vgs  
i alternativ 1 opprettholdes, fordi alternativet gir flest elever fra Halden kortere 
reisevei. Lang reisevei kan bidra til at motivasjonen for læring svekkes, hvilket 
kan gi konsekvenser for gjennomføringsevnen. Spesielt er dette en fare for de 
svakeste elevene. Lengre reisevei gjør at ungdommene får mindre tid hjemme, 
og det vil kunne tappe ungdomsmiljø og kulturliv i lokalsamfunnene for aktiv 
ungdom. Generelt sett bør derfor elevene skjermes fra for lang reisevei, spesielt 
viktig anses dette for de svakeste elevene. 
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Attraktive byer oppstår når byen har varierte flerfunksjonelle tilbud, som 
gir byene «puls», som lokker til seg næringsliv og nyetableringer - som igjen 
er attraktive for tilflytting av flere innbyggere. Reduserte valgmulighet for 
enkeltelever i Halden er en tydelig konsekvens i de øvrige alternativene,  
mens fagtilbudet opprettholdes i Halden i alternativ 1.

12.1.4 Risikovurdering

Alternativet har betydelig avvik fra kriteriene i del 1. Dette må veies opp mot  
de kvalitetene som ligger i at etablerte fagmiljøer får ligge mer i ro og i noen 
grad kortere avstand mellom næringsliv og skole. Kriteriene for den gode skole- 
og tilbudsstrukturen må sies å være velfunderte. Alternativ 1 anses å ha høyest 
skolefaglig usikkerhet av alternativene.

Alternativet har det laveste investeringsbehovet, en av de laveste 
kontantstrømmene og høyeste virksomhetskostnader. Den har lavest andel 
nybygd areal og størst totalareal.  Av dette kan en slutte at den økonomiske 
risikoen i forhold til størrelsen på investeringene er begrenset, men en stor 
grad av rehabilitering vil øke risikoen for at det totale investeringsbehovet øker. 
Alternativet vil være mer utsatt for økning i driftskostnadene enn de andre pga. 
det store totalarealet. Virksomhetskostnadene er høye vil med det kunne relativt 
sett mer enn i de andre modellene. Alternativet har lavest risiko i forhold til 
investeringsvolum, men høyest i forhold til overskridelser på byggeprosjektene. 
Den har høyest risiko for avvik i driftsøkonomien.

Alternativet har flest skoleanlegg og selv med størst totalt bebygd areal vil 
den ha den største fleksibiliteten i forhold til fremtidige utbygginger med 
unntak av Halden der tomten blir utnyttet maksimalt. Den har en stor grad av 
ombygging rehabilitering noe som normalt fører til mindre egnede og mindre 
tilpasningsdyktige bygg. Alternativ 1 har størst risiko for at virksomheten ikke får 
egnende lokaler over tid.

Det vil være svært få bemanningsmessige endringer. Gode fag- og arbeidsmiljø 
blir opprettholdt. På den annen side er det få muligheter for å restarte ikke fullt 
så gode miljøer. Alternativ 1 har lavest personalmessig risiko.

12.1.5 Mulig tidslinje
Alternativ 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Askim Selge J Ombygging D (TIP), F (ID), rive C Rive B Nybygg B (TIP), ombygging G Avhende A

Borg Ombygging Avhende E

Frederik II Avhende CH F

Glemmen Rive E og G* Ombygging J Selge Lisleby

Greåker

Halden Nybygg C (TIP, BA. EL, MDD) + ombygging avhende Risum

Kalnes Saneringsplan, og salg Ø Nybygg AE, AA2, ombygging AC AD Selge G

Kirkeparken Ombygging DE (ID)

Malakoff Ombygging A-E Rive del av C

Mysen

St. Olav Tilrettelegging of flytting til midlertidig skole Nybygg (hele skolen) i Dr.gt.

* TIP samles på Lisleby

Nybygg på ny tomt (hele skolen)

Trinnvis nybygg A, F2, ombygging I F, rive A-D

Nybygg J (BA/TIP) Avhende E, F, G, Gn

Tabellen over viser en mulig tidslinje for de største byggeprosjektene. Endringer  
i tilbudsstrukturen vil kunne skje når bygningsmassen ligger til rette for det.  
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12.2 Alternativ 2: To skoler i Fredrikstad og tre skoler i Sarpsborg 

Alt. 2 - elevtall 
2025/26
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Greåker 188 191 37 393 85 90 984 39 61
Kalnes 67 152 89 48 204 85 645 48 52
St. Olav 62 135 212 111 76 121 566 90 1373 38 62
Frederik II 217 76 135 52 124 457 93 56 1210 35 65
Glemmen 127 165 159 145 156 470 95 1317 34 66
Kirkeparken 115 116 28 68 133 68 51 402 40 1021 32 68
Malakoff 72 209 483 66 830 34 66
Halden 52 66 176 83 106 90 457 79 1109 44 56
Askim 90 216 110 50 501 62 1029 40 60
Mysen 94 63 125 52 53 460 68 915 37 63
Elever per 
utd.progr. 473 252 571 1221 152 511 215 532 137 198 601 76 189 207 4189 93 85 731 10433 38 62
Andel: 5 % 2 % 5 % 12 % 1 % 5 % 2 % 5 % 1 % 2 % 6 % 1 % 2 % 2 % 40 % 1 % 1 % 7 % 100 %

12.2.1 Skolefaglige vurderinger

Alle skoler får gode størrelser i denne modellen. Særlig Kalnes, Sarpsborg 
sentrum (sammenlignet med dagens Borg og St. Olav) Frederik II og Kirkeparken 
blir betydelig bedre kombinert enn de er i dag.

Sammenlignet med dagens skole- og tilbudsstruktur gir alternativet mer 
kombinerte skoler, en bedre kjønnsbalanse og større og mer robuste fagmiljøer 
(jfr. reduksjonen i antall oransje felter i tabellen). Dette er oppnådd ved å ha 
færre utdanningstilbud ved den enkelte skole og i den enkelte region.  
I Skolebruksplanens del 1 understrekes det at alle regioner trenger ikke å ha alle 
tilbud om utdanningsprogram.  Med dette peker man i retning av et helhetlig 
syn på skolestrukturen i Østfold, som krysser regiongrensene for å oppnå bedre 
kvalitet på tilbudene.

Alternativet gir også skolene mulighet for å utvikle egne «profiler» som kan 
være positivt for omdømme, status og positiv påvirkning på lokalmiljøet som 
kunnskapsbedrift og på den måten styrke samarbeid og faglig utvikling internt  
på skolen.

Alternativet innebærer redusert bredde i tilbudene i Halden, Moss og Askim samt 
en klarere «arbeidsfordeling» mellom Askim og Mysen vgs. Det er usikkerhet 
knyttet til elevenes mobilitet – dvs. i hvilken grad elever med primærpreferanse 
for ett utdanningsprogram vil søke seg til en skole lenger unna eller isteden 
søke seg til et annet lavere prioritert utdanningsprogram på nærmeste skole. 
Erfaringsmessig vet vi at for svakt presterende elevgrupper vil reiseavstand være 
en viktig faktor som påvirker deres valg av utdanningsprogram.

I dette ligger det også en usikkerhet knyttet til om kontakten med og 
rekrutteringen til lokalt arbeidsliv blir svekket. På den annen side er det også 
i dag mange elever som bytter skole fra vg1 til vg2 for å kunne gå på ønsket 
spesialisering.

RM og MD er avviklet i Halden, noe som innebærer svakere bredde i tilbudet  
i denne regionen og kan innebære færre reelle førstevalg for elevene og gi økt 

17  Skisser for hvert skoleanlegg med bygningsmessige tiltak, arealberegninger og LCC-beregninger   
    finnes i rapporten «Rapport Arealer og LCC_A1 A2 A4» som ligger elektronisk  tilgjengelig på Skolebruks- 
    planens nettside: http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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reisevei for en del. RM og MD vil søke andre tilbud ved skolen og bidra til mer 
robuste fagmiljøer her. BA beholdes i Halden for at tilbudet i regionen ikke skal 
bli for smalt. Dette til tross for at det etter kriteriene i Skolebruksplanens del 1, 
burde vært fusjonert med tilbud i Nedre Glomma 

Til tross for et redusert tilbud, har Halden en god bredde i tilbudene innenfor 
regionen, og andre tilbud er tilgjengelig for elevene innenfor rammen av 
maksimum 60 minutters reisevei. Reiseavstanden og reisetiden i seg selv er ikke 
i strid med kriteriene for hva som regnes som akseptabelt.  De samme kriteriene 
med maksimum 60 minutters reisetid hver vei for elevene benyttes også av andre 
fylkeskommuner.  

Greåker får en viss konsentrasjon av tunge yrkesfagfaglige utdanningsprogram 
som normalt har elever med lave inntakspoeng. Skolen har likevel en klar 
overvekt av studieforberedende tilbud samlet på skolen slik at den samlede 
elevmassen vil bli godt differensiert.

MDD i Indre Østfold/Askim fusjoneres med tilbudet i Sarpsborg sentrum. Dersom 
dette gjennomføres, vil reiseavstanden for elever fra Indre Østfold bli en vesentlig 
større utfordring enn for tilsvarende elever fra Halden.

Nedre Glomma har samme bredde i tilbudene som de har innenfor disse 
regionene i dag, og det har skjedd en konsentrasjon pr skole.  

12.2.2 Bygningsmessige tiltak og økonomiske vurderinger

I tabellen under listes alle bygningsmessige tiltak som foreslås for å kunne dekke 
arealbehovet i dette alternativet i skoleåret 2025/26. Med disse tiltakene vil man 
også oppnå ønsket standard på bygningsmassen da de inkluderer nødvendige 
rehabiliteringer samtidig som man reduserer det totale arealet. 17

Bygningsmessige tiltak

Skole Tiltak
Areal- 
endring  
(m2)

Glemmen Sanering: Bygg A, B, C, D, E , G og deler av F (F2) -12359

 Salg: Lisleby -2691

 Ombygging: Bygg F, I, J 1957

Leie avvikles: Veum -1860

 Nybygg for TIP (F) og tilbygg idrettshall (H) 6317

Frederik II Sanering: Christianslund og Frydenberg -16871

 Leie avvikles: Sandvn 15 -312

 Leie av idrettshaller avvikles -4400

 Nybygg på ny tomt 19342

Borg Salg: hele Borg vgs -18796

 Leie av idrettshaller avvikles -2200

Kalnes
Sanering: Bygg AH, BB, BC, CC, CD, CE, CF, DB, DC, 
DD, DE, EA, EB, EC, ED, EF, EG, EI, EM, EN, FB, GB, 
GC, GF

-6727
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 Salg: Øsaker, GA, GD, GE -4111

 Ombygging: Bygg AC, AD, DA, BA 592

 Nybygg: Bygg BA, DA og AE 4207

Greåker Ombygging og totalrehabilitering 20664

 Salg: Bygg J og J1 -171

Malakoff Sanering: Bygg C og B -6229

 Leie i Værlegata og Solgård Skog avvikles -914

 Ombygging: Fløy A, B, D-G 3243

 Nybygg: lite mellombygg B-C 44

 Kirkeparken Ombygging: Fløy A, C, D og E 6210

 Leie Mossehallen øker 4400

Askim Salg: Bygg A, J, J1 og L -1745

 Leie av Næringsparken og Trekanten avvikles -3274

 Leie av idrettshaller avvikles -2200

 Sanering: Bygg B, C og D -7377

 Ombygging: Bygg F, G 1796

 Nybygg for TIP, EL og ADM 4788

 Nybygg for BA 2202

Mysen Leie på Susebakke avvikles -2753

 Leie Eidsberghallen fortsetter 2200

 Sanering: Bygg E, F, G, Gn og miljøstasjon bygg J -3156

 Ombygging: Bygg K, P, H, J, R 2042

 Salg: Bygg R -772

Halden Salg Risum: Bygg A, B, C, D, E, G -9193

 Sanering Risum: Bygg F, K, L, N, O, P og Porsnes: C 
og del av bygg B -3357

 Leie i Iddeveien avvikles -3000

 Ombygging Porsnes: Bygg A, B, D og E 1890

 Nybygg for TIP og BA 6373

Sarpsborg 
sentrum Sanering eksisterende bygg i Dronningens gate -9455

Midlertidig skolebygg i byggeperioden 12000

Nybygg i Dronningens gate 16215

 Leie Sarpsborghallen fortsetter 4400
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Totalt areal etter endringer

Etter at de bygningsmessige tiltakene er gjennomført, vil man stå igjen  
med følgende arealer (m2):

Arealer i 2013/2014 Totalt areal 
2025/2026

 Eide arealer Alternativ 2
Askim                            22 062         17 649 
Mysen                            19 443         17 716 
Kirkeparken                            23 335         21 851 
Malakoff                            19 865         14 985 
Borg                            18 796               -   
Greåker                            20 664         20 131 
Kalnes**                            22 260         16 117 
St.Olav/ Nye Sarpsborg                              9 455         16 960 
Frederik II                            16 871         19 342 
Glemmen                            31 459         21 402 
Halden/ Porsnes                            28 175         22 591 
SUM                          232 385       189 341
Leide arealer
Idrett                            17 600           11 000
Annet                            12 113
SUM                            29 713           11 000 
Totalt areal                          262 098       200 341

** Arealer er uten driftsarealer (bygg F)

LCC-beregning

Årskostnadene for den totale bygningsmassen vil med de foreslåtte tiltakene  
bli som i tabellen under (mill. kr. pr år):

Alt-2
11 Tomt 1.1
12 Nybygg 59.0
14 Restkostnad 4.6
2 Forvaltning 11.6
3 Drift og vedlikehold 20.7
41 Utskifting 67.9
42 Utvikling 7.5
51 Energi 18.2
52 Vann og avløp 8.3
53 Avfallshåndtering 2.5
6 Renhold 41.3
8 Virksomhetskostnader 6.9
92 Restverdi -4.2
93 Salgsverdi -4.3
SUM 241.1
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Virksomhetskostnader

Virksomhetskostnadene påvirkes mest av reduksjonen med en skole i Sarpsborg, 
samlingen av utdanningsprogrammene i Indre Østfold og større fagmiljøer 
og bedre oppfylling av større klasser i Nedre Glomma. Samlet anslås det en 
besparelse i forhold til dagens situasjon på ca. kr 29 mill. p.a. 

Skysskostnadene antas å øke noe samlet i alternativ 2. Dette gjelder i tilknytning 
til samling av de yrkesfaglige miljøene i Indre Østfold og til avviklingen av tilbud 
i Halden. Avvikling av filialene i Halden og Indre Østfold anslås imidlertid å 
innebære noe mindre skyssutgifter enn i dag.

12.2.3 Samfunnsmessige vurderinger

Alternativ 2 blir vurdert til å ha en positiv effekt for steds-, by- og regionutvikling 
for Østfoldsamfunnet, med unntak av for Halden.

Fusjoneringen av Borg skole i Sarpsborg, slik at sentrumsskolen gjøres større, 
innebærer trolig at flere elever kan dra nytte av effektive kollektive skyssmidler  
i sentrum. 

Alternativ 2 vil i likhet med øvrige alternativ, med unntak av alternativ 1, trolig 
svekke byutviklingen i Halden og gjøre den mindre attraktiv som møtested  
for unge voksne. Skolen bør være en integrert del av et bymiljø og en motor for 
videre byutvikling. Alle strukturalternativ vurderes til å ha omtrentlig samme 
betydning for verdiskaping og næring, da alle skoler ligger rimelig nært lokalt  
og regionalt næringsliv. Det legges til rette for positive ringvirkninger som 
innovasjon og økt kompetanse gjennom samarbeid og nærhet mellom elever  
og næringsliv, inkludert kulturbasert næring. Ut fra et samfunnsfaglig perspektiv 
bør dette også vektes ved lokalisering av linjer i Halden. Samvirke mellom 
næringsliv og skole vil bidra til å styrke elevenes engasjement, kreativitet  
og utviklingen av rett kompetanse. Dette kan også styrke sjansen til å få flere 
lærlingplasser.

TOP-ID er lagt til sentrumsskolen i Sarpsborg, sentralt med hensyn til 
kollektivtrafikk og bruk utenfor skoletid. 

Greåkers plassering er ikke i tråd med overordnede prinsipper i Skolebruksplanens 
 del 1, men ligger langs Glommaringen.  Skolens beliggenhet er altså ikke 
sentrumsnær og utvikler ikke bysentrum, men er likevel relativt greit tilgjengelig 
med buss. Ut fra de samfunnsfaglige hensynene vurderes alternativ 2 som godt 
for alle regioner unntatt Halden. Mål om kortest mulig reiseavstand for elevene 
kolliderer med målet om sterke fagmiljøer og økonomisk robuste enheter.  
Ut fra samfunnsfaglige hensyn bør imidlertid mestring av skolehverdagen  
og gjennomføring av vgs har høyt fokus. 

12.2.4 Risikovurdering

Det er vanskelig å påvise forskjeller i det skolefaglige risikobildet mellom 
alternativ 2 og alternativ 4. I store trekk er de skolefaglige kriteriene innfridd med 
de samme fordeler ulemper. Det som derimot kan sies er at det gjennomgående 
blir større fagmiljø i alternativ 4 enn alternativ 2 som på sikt kan ha betydning. 
Ved endringer i rammebetingelsene vil det være enklere å tilpasse et stort miljø 
enn et lite til framtidige krav eller endringer i elevtallet.
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Alternativ 2 har om lag samme investeringsbehov som alternativ 1, men med 
større andel av nybygg. Den er en mellomstilling i forhold til virksomhetskostnader 
og har lavest kontantstrøm. Alternativet har høyere andel av nybygd areal enn 
alternativ 1 og lavere totalareal. Den økonomiske risikoen bedømmes som den 
samme som i alternativ 1, men med lavere usikkerhet i forhold til budsjett-
overskridelser på byggeprosjekt. Alternativet er mer forutsigbart i forhold til 
driftskostnadene.

Selv om et skoleanlegg fases ut er tomtene av den beskaffenhet at det fortsatt 
finnes gode muligheter for videre utbygging i alle regioner. Med større grad av 
nybygg vil også byggenes egnethet og tilpasningsdyktighet være bedre. Dette  
må sies å være en betydelig fordel for virksomhetene.

Det vil være større risiko for personalmessige utfordringer på kort sikt enn  
i alternativ 1. 

12.2.5 Mulig tidslinje
Alternativ 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Askim Selge J Ombygging F (ID), rive C Ombygging Avhende A

Borg Selges*

Frederik II Nybygg på ny tomt (hele skolen) Avhende CH F

Glemmen Nybygg  F2 (TIP) Selge Lisleby rive G,E Nybygg H (ID) Ombygging J Ombygging F Rive A-D

Greåker Ombygging

Halden Nybygg C (TIP,BA) + ombygging avhende Risum

Kalnes Saneringsplan, og salg Ø Nybygg  BA (ID) Selge G Nybygg AE, AA2

Kirkeparken Ombygging A-E

Malakoff Ombygging A-E Rive B C

Mysen Ombygging

St. Olav Tilrettelegging of flytting til midlertidig skole Nybygg (hele skolen) i Dr.gt.

* Når Nye Sarpsborg er ferdigbygd

Nybygg DA, ombygging AC, AD

Nybygg J (BA) avhende E, F, G, Gn og R

Rive B, nybygg B (TIP)

Tabellen over viser en mulig tidslinje for de største byggeprosjektene. Endringer  
i tilbudsstrukturen vil kunne skje når bygningsmassen ligger til rette for det.  
 

12.3 Alternativ 4: To skoler i Fredrikstad og to i Sarpsborg

Alt. 4 - elevtall 
2025/26
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Kalnes 137 152 89 48 204 118 748 51 49
Sarpsborg sentrum 62 135 212 111 76 121 666 114 1497 35 65
Frederik II 118 191 76 135 26 124 610 93 90 1463 36 64
Glemmen 127 165 217 159 27 145 156 610 85 95 1786 37 63
Kirkeparken 115 116 28 68 133 68 51 402 40 1021 32 68
Malakoff 72 209 483 66 830 34 66
Halden 52 66 176 83 106 90 457 79 1109 44 56
Askim 90 216 110 50 501 62 1029 40 60
Mysen 94 63 125 52 53 460 68 915 37 63
Elever per 
utd.progr. 473 252 571 1221 152 511 215 532 101 198 601 76 189 207 4189 93 85 732 10398 38 62
Andel: 5 % 2 % 5 % 12 % 1 % 5 % 2 % 5 % 1 % 2 % 6 % 1 % 2 % 2 % 40 % 1 % 1 % 7 % 100 %
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12.3.1 Skolefaglige vurderinger

Alle skoler får gode størrelser i denne modellen. Særlig Kalnes, Sarpsborg 
sentrum (sammenlignet med dagens Borg og St. Olav) Frederik II og Kirkeparken 
blir betydelig bedre kombinert enn de er i dag.

Sammenlignet med dagens skole- og tilbudsstruktur gir alternativet mer 
kombinerte skoler, en bedre kjønnsbalanse og større og mer robuste fagmiljøer 
(jfr. reduksjonen i antall oransje felter i tabellen). Dette er oppnådd ved  
å ha færre utdanningstilbud ved den enkelte skole og i den enkelte region.   
I Skolebruksplanens del 1 understrekes det at alle regioner trenger ikke å ha  
alle tilbud om utdanningsprogram.  Med dette peker man i retning av et helhetlig 
syn på skolestrukturen i Østfold, som krysser regiongrensene for å oppnå bedre 
kvalitet på tilbudene.

Alternativet gir også skolene mulighet for å utvikle egne «profiler» som kan 
være positivt for omdømme, status og positiv påvirkning på lokalmiljøet som 
kunnskapsbedrift og på den måten styrke samarbeid og faglig utvikling internt  
på skolen.

Alternativet innebærer en meget stor robust skole i Sarpsborg sentrum som gir 
gode muligheter for å etablere samarbeid mellom lokale aktører både innenfor 
næringsvirksomhet (med tanke på utplassering, vekslingsmodeller, hospitering, 
prosjekt til fordypning osv.) kulturliv og skole/oppvekst. Modellen muliggjør også 
avvikling av små MDD tilbud i Halden og Askim, da elever herfra lettere kan nå 
Sarpsborg sentrum enn Greåker.

Valgene som er gjort i alternativ 4 utfordrer stadig balansen mellom fagmiljøers 
robusthet og flytting av miljøer med de forskjellige omkostninger det medfører.

En del elever vil antakelig få økt reisevei. På den annen side er det også i dag 
mange elever som bytter skole fra vg1 til vg2 for å kunne gå på ønsket 
spesialisering. Ved å samle små miljøer, slik det legges opp til i alternativ  
4 vil flere elever kunne fullføre utdanningsløpet på samme skole

Alternativet innebærer en redusert bredde i tilbudene i Halden og Askim, og en 
klarere «arbeidsfordeling» mellom Askim og Mysen vgs. Det er usikkerhet knyttet 
til elevenes mobilitet – dvs i hvilken grad elever med primærpreferanse for ett 
utdanningsprogram vil søke seg til en skole lenger unna eller søke seg til et annet 
utdanningsprogram på nærmeste skole. I dette ligger det også en usikkerhet 
knyttet til om kontakten med og rekrutteringen til lokalt arbeidsliv blir svekket

RM og MD er avviklet i Halden, noe som innebærer svakere bredde i tilbudet  
i denne regionen og kan innebære færre reelle førstevalg for elevene og gi økt 
reisevei for en del elever. Dette gjelder også MDD i Askim. Erfaringsmessig vet  
vi at for svakt presterende elevgrupper vil reiseavstand være en viktig faktor  
som påvirker deres valg av utdanningsprogram. For at ikke bredden  
i utdanningstilbudet i Halden skal svekkes for mye, beholdes BA i regionen til 
tross for at det er et lite miljø, og i så måte ikke oppfyller kriteriet om robuste 
fagmiljøer slik det framkommer i Skolebruksplanens del 1.

De største grepene er gjort i Sarpsborg, ved å redusere fra fire til to skoler 
(Sentrum og Kalnes). Dette er det eneste alternativet hvor Greåker er avviklet 
som undervisningssted. Greåker er en skole med attraktive tilbud og som også 
er definert som kompetansesenter for blinde og svaksynte. Skolen ligger godt 
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plassert for opptak av elever fra både Sarpsborg og Fredrikstad på en fleksibel 
måte. En avvikling av Greåker som undervisningssted er derfor isolert sett 
problematisk.

Krav om fortsatt bredde i tilbudene i regionene er ivaretatt, selv om noen regioner 
 har fått redusert sine tilbud. Dette er nærmere drøftet under alternativ 2.

12.3.2 Bygningsmessige tiltak og økonomiske vurderinger

I tabellen under listes alle bygningsmessige tiltak som foreslås for å kunne dekke 
arealbehovet i dette alternativet i skoleåret 2025/26. Med disse tiltakene vil man 
også oppnå ønsket standard på bygningsmassen da de inkluderer nødvendige 
rehabiliteringer samtidig som man reduserer det totale arealet.  

Bygningsmessige tiltak

Skole Tiltak Areal- 
endring  
(m2)

Glemmen Sanering: Bygg A, B, C, D, E , G og deler av F (F2) -13258
 Salg: Lisleby -2691

Leie avvikles: Veum -1860
Ombygging: Bygg F, I, J 1957

 Nybygg for ST (A),TIP, EL (F) og ny idrettshall (H) 12852
Frederik II Sanering: Christianslund og Frydenberg -16871
 Leie avvikles: Sandvn 15 -312
 Leie av idrettshaller avvikles -4400
 Nybygg på ny tomt 24211
Borg Salg: hele Borg vgs -18796
 Leie av idrettshaller avvikles -2200
Kalnes Sanering: Bygg AH, BB, BC, CC, CD, CE, CF, DB, DC, 

DD, DE, EA, EB, EC, ED, EF, EG, EI, EM, EN, FB, GB, 
GC, GF

-6727

 Salg: Øsaker, GA, GD, GE -4111
 Ombygging: Bygg AC, AD, DA, BA 592
 Nybygg: Bygg BA, DA og AE 7503
Greåker Salg: hele Greåker vgs -20664
Malakoff Sanering: Bygg C og B -6229
 Leie i Værlegata og Solgård Skog avvikles -914
 Ombygging: Fløy A, D-G 5428
 Tilbygg bygg A 416
Kirkeparken Ombygging: Fløy A, C, D og E 6210
 Leie Mossehallen øker 4400
Askim Salg: Bygg A, J, J1 og L -1745
 Leie av Næringsparken og Trekanten avvikles -3274
 Leie av idrettshaller avvikles -2200
 Sanering: Bygg B, C og D -7377
 Ombygging: Bygg F, G 1796
 Nybygg for TIP, EL og ADM 4788
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Mysen Leie på Susebakke avvikles -2753
Leie Eidsberghallen fortsetter 2200

 Sanering: Bygg E, F, G, Gn og miljøstasjon bygg J -3156
 Ombygging: Bygg K, P, H, J 2042
 Nybygg for BA 2202
 Salg: Bygg R -772
Halden Salg Risum: Bygg A, B, C, D, E, G -9193
 Sanering Risum: Bygg F, K, L, N, O, P og Porsnes: C 

og del av bygg B
-3357

 Leie i Iddeveien avvikles -3000
 Ombygging Porsnes: Bygg A, B, D og E 1890
 Nybygg for TIP og BA 6373
Sarpsborg 
sentrum 

Sanering eksisterende bygg i Dronningens gate -9455

Midlertidig skolebygg i byggeperioden 12000
Nybygg i Dronningens gate 17945

 Leie Sarpsborghallen fortsetter 4400

Totalt areal etter endringer

Etter at de bygningsmessige tiltakene er gjennomført, vil man stå igjen med 
følgende arealer (m2):

Arealer i 2013/2014 Totalt areal 2025/2026
 Eide arealer Alternativ 4
Askim                            22 062             17 649 
Mysen                            19 443             17 716 
Kirkeparken                            23 335             23 381 
Malakoff                            19 865             14 051 
Borg                            18 796                    -   
Greåker                            20 664                    -   
Kalnes**                            22 260             19 414 
St.Olav/ Nye Sarpsborg                              9 455             17 945 
Frederik II                            16 871             24 211 
Glemmen                            31 459             27 038 
Halden/ Porsnes                            28 175             22 591 
SUM                          232 385           183 996 
Leide arealer
Idrett                            17 600           11 000
Annet                            12 113
SUM                            29 713           11 000 
Totalt areal                          262 098       194 996

** Arealer er uten driftsarealer (bygg F)
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LCC-beregning

Årskostnadene for den totale bygningsmassen vil med de foreslåtte tiltakene bli 
som i tabellen under (mill. kr. pr år):

Alt-4
11 Tomt 1.1
12 Nybygg 73.1
14 Restkostnad 4.4
2 Forvaltning 11.6
3 Drift og vedlikehold 20.7
41 Utskifting 64.4
42 Utvikling 7.2
51 Energi 18.2
52 Vann og avløp 8.3
53 Avfallshåndtering 2.5
6 Renhold 41.4
8 Virksomhetskostnader 6.9
92 Restverdi -3.5
93 Salgsverdi -4.7
SUM 251.6

Virksomhetskostnader

Virksomhetskostnadene påvirkes mest av reduksjonen med to skoler i Sarpsborg, 
samlingen av utdanningsprogrammene i Indre Østfold og bedre oppfylling av 
større klasser i Nedre Glomma. Samlet anslås det en besparelse i forhold til 
dagens situasjon på ca. kr 40 mill. p.a.

Skysskostnadene antas å øke noe samlet i alternativ 4. Dette gjelder i tilknytning 
til samling av de yrkesfaglige miljøene i Indre Østfold og til avviklingen av tilbud 
i Halden. Avvikling av filialene i Halden og Indre Østfold anslås imidlertid å 
innebære noe mindre skyssutgifter enn i dag.

Skolestrukturendringene i Nedre Glomma antas samlet sett å redusere 
skyssutgiftene som følge av at flere elevplasser vil ligge tettere på 
kollektivtranportknutepunkt og/eller elevenes bosted enn i dag. 

12.3.3 Samfunnsmessige vurderinger

Alternativ 4 vurderes generelt å være i tråd med fylkeskommunale føringer for 
steds-, by- og regionutviklingen og blir vurdert til å gi en positiv konsekvens  
for samfunnet. Framtidige skolesteder skal styrke nærmiljøet rundt selve skolen. 
Det betyr at lokaliseringer med størst utviklingspotensial bør velges. Faren med 
å etablere offentlige tjenester utenfor sentrum og folketette områder, er at 
utviklingen i stor grad baseres på bilbasert transport kombinert med at offentlige 
funksjoner spres på store og mange områder i kommunen.  
Dette øker transportbehovet og «tapper» sentrum for aktivitet og innhold.   

En nedleggelse av Greåker på sikt vil tilføre flere elever og flere ansatte til byene. 
Elevene fra Fredrikstad trenger ikke transporteres til Greåker. Dette valget bidrar 
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til å øke aktiviteten i sentrum og kan være med å vitalisere og styrke byen  
som et senter for unge voksne. Flere elever vil kunne gå og sykle til skolen. 

Skoler i bysentra vil ligge i nærheten til lokalt og regionalt næringsliv, slik at 
sentrumsskoler kan gi noen fordeler med tanke på nærhet til næringsliv. 

Med kultur/idrett menes de strukturalternativene som kan kobles til sambruk  
og flerbruk mot kultur og idrettsaktører lokalt, og som kan øke bruken og utnytte 
skoleanleggene til andre samfunnsformål. Ut fra samfunnsfaglige hensyn er 
det derfor positivt at TOP-ID er lagt til sentrumsskolen i Sarpsborg, sentralt 
med hensyn til kollektivtrafikk og bruk utenfor skoletid. Strukturalternativ 
som realiseres i sentrum av Sarpsborg og Fredrikstad vurderes til å ha best 
samfunnsmessig virkning for sambruk og flerbruk.  

Også i dette alternativet er løsningen for Halden mindre gunstig enn  
i alternativ 1.

Alternativ 4 vurderes samlet sett som beste alternativ ut i fra de samfunns-
messige vurderingene knyttet til areal- og transport, byutvikling og levekår 
og mestring av egen hverdag. De ulike strukturalternativene for framtidig 
organisering av den videregående skolen vil alle medføre en rekke samfunns-
messige virkninger. Noen skoler må kanskje gi slipp på utdanningsprogram,  
som blir styrket andre steder. Det er mange positive krefter i forskjellige fag  
som kan gagne byene.

12.3.4 Mulig tidslinje

Alternativ 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Askim Selge J Avhende A

Borg Selges*

Frederik II Nybygg på ny tomt (hele skolen) Avhende CH F

Glemmen Nybygg  F2 (TIP) Selge Lisleby rive G,E Nybygg H (ID) Ombygging J Ombygging F Rive A-D Nybygg A (ST)

Greåker Selges*

Halden Nybygg C (TIP,BA) + ombygging avhende Risum

Kalnes Saneringsplan, og salg Ø Nybygg  BA (ID) Selge G Nybygg AE, AA2

Kirkeparken Ombygging A-E

Malakoff Ombygging A-E Rive B C

Mysen Ombygging

St. Olav Tilrettelegging of flytting til midlertidig skole Nybygg (hele skolen) i Dr.gt.

* Når Nye Sarpsborg er ferdigbygd ** Når Nye Frederik II og Glemmen er ferdige

Nybygg DA, ombygging AC, AD

Nybygg J (BA) avhende E, F, G, Gn og R

Nybygg G (TIP)

 

Tabellen over viser en mulig tidslinje for de største byggeprosjektene. Endringer  
i tilbudsstrukturen vil kunne skje når bygningsmassen ligger til rette for det. 

12.3.5 Risikovurdering

Som tidligere beskrevet er det vanskelig å påvise forskjeller i det skolefaglige 
risikobildet mellom alternativ 2 og alternativ 4. I store trekk er de skolefaglige 
kriteriene innfridd med de samme fordeler og ulemper. Det som derimot kan sies 
er at det gjennomgående blir større fagmiljø i alternativ 4 enn alternativ 2 som på 
sikt kan ha betydning. Ved endringer i rammebetingelsene vil det være enklere  
å tilpasse et stort miljø enn et lite til framtidige krav eller endringer i elevtallet.

Alternativet har de høyeste investeringskostnadene, høyest kontantstrøm og den 
største innsparingen i virksomhetskostnader. Den har den høyeste andelen av 
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nybygd areal og det laveste totalarealet. På mange måter er dette alternativet 
med størst endringer samtidig som det har de største bygningsmessige fordelene 
på lang sikt. Alternativet har høyest økonomisk risiko i forbindelse med 
investeringsvolumet, men med mest nybygg vil risikoen i gjennomføringsfasen 
være den laveste og være den tryggeste driftsmessig. Virksomhetene har i denne 
modellen størst sannsynlighet for å ha egnede lokaler over tid. 

Tomten på Glemmen vil bli mer utnyttet og det stiller større krav til at tomt til ny 
Frederik II har tilstrekkelig fleksibilitet for framtidige utvidelser. Skolen i Sarpsborg 
sentrum vil fylle tomten og fleksibiliteten vil måtte tas ut på Kalnes. De andre 
regionene har samme forhold som i alternativ 2.

Dette alternativet berører flest ansatte og elever. Personalmessig vil dette 
alternativet inneha den største risikoen.

12.4 Oppsummering og sammenligning av alternativene 
Under følger en oppsummering av de skolefaglige, økonomiske og 
samfunnsmessige vurderingene av alternativene 1, 2 og 4. De samfunnsmessige 
målene må veies opp mot de skolefaglige og økonomiske målene. De ulike 
målene kolliderer i noen tilfeller, og den helhetlige politikken ligger i avveiningene 
mellom disse.  

12.4.1 Skolefaglige vurderinger

Skolefaglige vurderinger Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 4

Skolestørrelse 0 + +

Kombinerthet 0 + +

Bredde i utdanningstilbud 0 - -

Helhetlig utdanningsløp 0 + +

Robuste fagmiljøer 0 + +

Alternativ 2 og 4 er forskjellige i Nedre Glomma-regionen. For de øvrige 
regionene er de to alternativene identiske. Det betyr ikke at de øvrige regionene 
er uberørt.

Kriteriet om skolestørrelse 

Begge alternativene kommer her bedre ut enn alternativ 1, men i alternativ 2 
ligger Kalnes fremdeles utenfor den ønskede skolestørrelsen på 750-2000 elever 
med sine 645.

Kriteriet om kombinerthet 

Begge alternativene ivaretar dette kriteriet adskillig bedre enn alternativ 1.  
Dette gjelder særlig for skolene i Mosseregionen, Fredrikstad og Kalnes
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Bredden i utdanningstilbudet ved den enkelte skole 

Dette er relativt godt ivaretatt i begge alternativer, og må sees i sammenheng 
med ønsket om robuste fagmiljøer. I og med at to utdanningsprogram flyttes 
ut fra Halden vgs, vil bredden i utdanningsprogram i denne regionen bli 
dårligere, mens skolen som sådan fortsatt vil ha god bredde i utdanningstilbudet 
sammenlignet med øvrige skoler i de ulike alternativene. I og med at fagtilbud 
slås sammen ved Mysen og Askim, vil noe av det samme kunne sies her, men 
til forskjell fra Halden, beholdes tilbudene i regionen og innenfor rimelig 
reiseavstand.

Bredden i undervisningstilbudet utvides ved Sarpsborg sentrum i begge 
alternativene, da skolen tilføres MDD, DH, EL og HO.

I alternativ 4 økes bredden i tilbudene ved begge skoler i Fredrikstad i og med 
at BA tilføres Frederik II og Science legges til Glemmen. At Science (i tillegg til IB 
ved Frederik II), som er en fylkeslinje, legges til Fredrikstad, kan sees på som en 
ulempe. Bredden i tilbudet ved Frederik II vil også øke i alt. 2, da både Glemmen 
og Frederik II gjøres mer kombinerte.

Kriteriet om helhetlig utdanningsløp 

Dette er bedre ivaretatt i begge alternativene sett i forhold til alternativ 1.  
De mer robuste fagmiljøene i alternativene 2 og 4 gir i større grad mulighet  
for å fortsette utdanningen på samme skole gjennom hele utdanningsforløpet.  
At påbyggsklassene legges til mange skoler, virker i samme retning. 

Kriteriet om robuste fagmiljøer 

Alternativene 2 og 4 ivaretar dette i like stor grad, og i større grad enn alternativ 
1. I alternativ 1 framkommer det at 28 fagmiljøer ikke tilfredsstiller kravene  
(4 klasser på yrkesfag og 4 (gjerne 6) paralleller på studiespesialisering) I de to 
andre alternativene er dette redusert til 19.

Kriteriet om profilering/spesialisering 

Dette er ikke tatt med i tabellen da det er vanskelig å vurdere alternativene opp 
mot hverandre på dette punktet. Det er likevel sannsynlig at større fagmiljøer gir 
bedre forutsetninger for dette enn mindre, og følgelig er alternativene 2,3,4 og 5 
å foretrekke framfor 0 og 1.

Når det gjelder kjønnsbalanse på hver enkelt skole, er den bedre ivaretatt 
i alternativene 2 og 4 enn i 1, og noe bedre i alternativ 4 enn 2. Noe av det 
samme bildet viser seg med hensyn til fordeling av presumtivt sterkt og svakt 
presterende elever.

12.4.2 Økonomiske vurderinger 

I de økonomiske vurderingene er alternativ 0 for ordens skyld inkludert i 
sammenligningen. Alternativ 0 opprettholder i likhet med alternativ 1 dagens 
skole- og tilbudsstruktur, men viderefører dagens filialer og bygninger. Det vil 
si at her beregnes alle nødvendige oppgraderinger av bygningsmassen for å 
tilfredsstille alle lovpålagte krav uten å arealeffektivisere bygningene eller tilpasse 
bygningene til skolenes behov.
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Arealer 

Etter at foreslåtte bygningsmessige tiltak er gjennomført, vil man stå igjen med 
følgende arealer (m2):

 2025/26

 Eide arealer Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 4

Askim 22 062 20 526 17 649  17 649 

Mysen 19 443 19 669 17 716  17 716 

Kirkeparken 23 335 21 805 21 851  23 381 

Malakoff 19 865 19 439 14 985  14 051 

Borg 18 796 15 834 -    -   

Greåker 20 664 20 131 20 131  -   

Kalnes** 22 260 13 012 16 117  19 414 

St.Olav*/ Nye Sarpsborg 9 455 8 990 16 960  17 945 

Frederik II 16 871 17 991 19 342  24 211 

Glemmen 31 459 22 841 21 402  27 038 

Halden/ Porsnes 28 175 26 391 22 591  22 591 

SUM 232 385 206 629 189 341 183 996 

 Leide arealer

Idrett 17 600 11 000 11 000 11 000

Annet 12 113

SUM 29 713 11 000   11 000 11 000

Totalt areal 262 098 217 629 200 341 194 996 

  * St Olav er estimert som nybygg i Dr.gt. uten idrettshall

  ** Arealer er uten driftsarealer (bygg F)    
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LCC-beregning

Årskostnadene19  for den totale bygningsmassen vil med de foreslåtte tiltakene  
bli som vist under:

Årskostnader per kostnadskategori 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

Diagrammet og tabellen over viser at de største kostnadene over en 60-årsperiode 
kommer fra nybygg og utskiftinger. Alternativ 0 har de høyeste utskiftings-
kostnadene. Alternativ 1 har de laveste nybyggkostnadene, men mye høyere 
utskiftingskostnader enn 2 og 4. Alternativ 4 har det motsatte, de høyeste nybygg- 
kostnadene, men de laveste utskiftingskostnadene. Rengjøring utgjør også en 

19    Skisser for hvert skoleanlegg med bygningsmessige tiltak, arealberegninger og LCC- beregninger finnes  
 i rapporten «Rapport Arealer og LCC_A1 A2 A4» som ligger elektronisk tilgjengelig på Skolebruksplanens    
      nettside: http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=472&I=22588&m=
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stor del av årskostnadene og er direkte påvirket av totalarealene. Derfor opptrer 
alternativ 2 og 4 med de laveste årskostnadene for rengjøring, på lik linje med  
de andre arealavhengige kostnadselementene. 

Alternativ 2 ligger mellom de to ytterpunktene når det gjelder utskifting  
og nybygg og har et lavt totalareal og representerer derfor den laveste 
årskostnaden totalt. 

Virksomhetskostnader

Virksomhets- 
kostnader ift. alt. 0

Alternativ 0  
(mill kr.)

Alternativ 1  
(mill.kr)

Alternativ 2  
(mill.kr)

Alternativ 4  
(mill.kr)

Endring 0 -12 -29 -40

Denne tabellen viser beregnede endringer i virksomhetskostnader i forhold 
til dagens situasjon (alternativ 0). Dette er de direkte og indirekte kostnadene 
en skole har knyttet til å gjennomføre undervisningen ved skolen, ekskludert 
livssykluskostnadene knyttet til bygningene.

Alternativ 1 er bedre enn alternativ 0 fordi en her får fylt opp alle klasser til 
henholdsvis 15 og 30 elever samt avviklet merutgifter som filialene medfører, 
men en oppnår ikke den kostnadsgevinsten som ligger i de store grepene knyttet 
til samling av fagmiljøene/utdanningsprogrammene som ligger i alternativene 2 
og 4.

Alternativ 2 kommer dårligere ut enn 4 fordi det i alternativ 2 er fem skoler  
i Nedre Glomma, mens det i alternativ 4 er fire skoler i Nedre Glomma. 

Samlet økonomisk vurdering

I et langt perspektiv er det liten forskjell på alternativene 2 og 4. 

LCC-analysen viser at gjennomsnittlig årskostnader for forvaltning, drift, 
vedlikehold og kapitalutgifter av netto investeringer skiller bare med  
kr 11 mill. p.a. i favør av alternativ 2 (der Greåker består). Trekkes kostnader 
til undervisningspersonale, ledelse- og stab-/støttefunksjoner (virksomhetskostnader) 
 inn, krympes denne forskjellen med ca. kr 7 mill. til å kun utgjøre ca. kr 4 mill. 
p.a. Dette er langt innenfor angitte usikkerhetsmarginer og de to alternativene 
må derfor regnes for å være økonomisk likeverdige i et langt perspektiv, men 
begge vurderes å gi en bedre effekt på  fylkeskommunens økonomi enn det vil 
være å videreføre dagens skole- og tilbudsstruktur.

Skysskostnadene antas å øke noe samlet i alternativ 2 og 4, men som nevnt 
utgjør skysskostnadene kun en liten del av det totale kostnadsbildet. 
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12.4.3 Samfunnsmessige vurderinger

Samfunnsmessige virkninger Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 4

Steds-, by- og regionutvikling 0 + ++

Tilgjengelighet 0 + ++

Verdiskaping/næring 0 + +

Kultur/idrett 0 + ++

Alternativ 1 kommer dårligst ut i denne sammenligningen og fremstår som lite 
bærekraftig. Alternativet vurderes til å samsvare dårlig med fylkeskommunens 
vedtatte styringsdokumenter. Alternativ 2 vurderes som litt bedre enn alternativ 
1, mens alternativ 4 vurderes som mer positivt enn både alternativ 0 og 2.  
For Halden-regionen vurderes imidlertid alternativ 1 som det beste alternativet. 

12.4.4 Risikovurdering

Nybygg gir sikrere kalkyler, bedre skolefaglige og driftsmessige løsninger enn et 
rehabilitert bygg – noe som trekker i retning av å anbefale alternativ 4. På den 
annen side kommer investeringskostnadene raskere og tettere i alternativ 4,  
noe som utgjør en betydelig risiko for at fylkeskommunens økonomi skal klare  
å betjene de lån som investeringsprogrammene forutsetter. Alternativ 4 berører 
flest ansatte og elever. Personalmessig vil denne modellen har størst risiko på 
kort sikt.
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PROSJEKTGRUPPAS ANBEFALING

13.1 Alternativ 4
Prosjektgruppa anbefaler alternativ 4. Det vil si at man sikter mot følgende  
skole- og tilbudsstruktur i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter  
og tilbudsstrukturendringer i den kommende 12-årsperioden: 

Alt. 4 - elevtall 
2025/26
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Kalnes 137 152 89 85 204 118 785 48 52
Sarpsborg sentrum 62 135 212 111 76 121 666 114 1497 35 65
Frederik II 118 191 76 135 26 124 610 93 90 1463 36 64
Glemmen 127 165 217 159 27 145 156 610 85 95 1786 37 63
Kirkeparken 115 116 28 68 133 68 51 402 40 1021 32 68
Malakoff 72 209 483 66 830 34 66
Halden 52 66 176 83 106 90 457 79 1109 44 56
Askim 90 216 110 50 501 62 1029 40 60
Mysen 94 63 125 52 53 460 68 915 37 63
Elever per 
utd.progr. 473 252 571 1221 152 511 215 532 138 198 601 76 189 207 4189 93 85 732 10435 38 62
Andel: 5 % 2 % 5 % 12 % 1 % 5 % 2 % 5 % 1 % 2 % 6 % 1 % 2 % 2 % 40 % 1 % 1 % 7 % 100 %

 
Når man ser på den samlede effekten på fylkeskommunens økonomi fremstår 
alternativ 2 og 4 som tilnærmet likeverdige. Skolefaglig er det relativt lite som 
skiller disse to alternativene, mens alternativ 4 vurderes til å gi noen flere 
positive samfunnsmessig virkninger.

 I de neste kapitlene redegjøres det grundig for prosjektgruppas anbefaling og 
hvordan endringene er tenkt gjennomført. Her drøftes særskilte problemstillinger 
i arbeidet samt argumenter og motargumenter for endringer i hver region. 
Prosjektgruppa løfter også fram noen mulige enkeltendringer i tilbudsstrukturen 
innenfor anbefalt alternativ. Dette er endringer det har vært stor diskusjon rundt 
og som kan gjøres uten å rokke ved de grunnleggende prinsippene for arbeidet. 

13.2 Fremtidig fordeling av elever og tilbudsstruktur innenfor  
 spesialundervisningen

Det vises her til Skolebruksplanen del 1, pkt. 3.1 der den fremtidige strukturen 
ble skissert. Konklusjonene herfra er innarbeidet i omtalene av fremtidig skole- 
og tilbudsstruktur i denne planen.

KAP. 13
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SÆRSKILTE PROBLEMSTILLINGER 
I arbeidet har man stått overfor mange problemstillinger hvor ulike løsninger 
kan få forskjellige negative og positive konsekvenser. Her beskrives noen av 
problemstillingene som er mest drøftet.

14.1 Personal- og organisasjonsmessige forhold

En fylkeskommune i endring

I arbeidet som er startet opp under overskriften «En fylkeskommune  
i endring» har Østfold fylkeskommune gitt et forsterket fokus på endrings- 
og omstillingsarbeid de kommende årene. Denne prosessen fokuserer 
både en kvalitetsdimensjon og en effektiviserings-dimensjon. Arbeidet med 
Skolebruksplanen må sees som en del av denne prosessen da målsettingen er  
å oppnå en skole- og tilbudsstruktur som samlet anses skolefaglig bedre og som 
er mer kostnadseffektiv enn dagens skole- og tilbudsstruktur.

En gjennomføring av alternativ 2 vil over tid innebærer bytte av arbeidsplass  
for minst 360 årsverk (150 ved Borg vgs og 211 fordelt på de øvrige skolene).  
En gjennomføring av alternativ 4 vil i tillegg berøre ca. 140 årsverk ved Greåker 
vgs – i alt ca. 500 årsverk. I alternativ 5 avvikles Kalnes vgs, men dette anses  
svært lite aktuelt og trenger ikke problematiseres i denne forbindelse.

Generelt gir færre skoler og samling av utdanningsprogram 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. Skolene i 
Sarpsborg og Indre Østfold vil være mest berørt av dette. Dette resonnementet 
tar utgangspunkt i at dagens nivå på lærere, ledere og stab/støttepersonell 
er «riktig» og at endringer skjer ut fra dette. Eventuelt behov for styrking av 
disse ressursene av andre grunner, eller alternative måter å effektivisere disse 
ressursene, må tas på andre arenaer enn i skolebruksplanen.

Skolebruksplanen skal redusere usikkerheten for ansatte i fremtiden ved at 
det foreligger en langsiktig plan med en tentativ tidslinje for gjennomføring av 
endringer i skole- og tilbudsstrukturen.

Omstillingskompetanse og endringsledelse

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. Prosessen stiller krav til oss alle - både ledere  
og medarbeidere – og stiller krav til omstillingskompetanse og endringsledelse.  
Det er i denne sammenheng viktig med gode informasjonsprosesser under 
konkret planlegging og gjennomføring av vedtatte endringer, og det vises her  
til fylkeskommunens vedtatte kommunikasjonsstrategi fra juni 2010.

KAP. 14
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De som skal gjennomføre de konkrete endringsprosessene må være ansvarlige 
og selv eie prosessen da det er de involverte ledere og medarbeidere som 
skal stå i og følge opp resultatene av endringsprosessen i ettertid. 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 opplærings-
avdelingen i sentraladministrasjonen, og kan også gjelde skoleledelsen ved skoler 
i store endringsprosesser – f.eks. for å sikre god brukermedvirkning. 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.

Rekrutteringsutfordringer 

Utgangspunktet for disse vurderingene er f.eks følgende scenarier:

• Borg vil være «på oppsigelse» i 6 år; til 2021 da sentrumsskolen og Kalnes   
 tar 5 år å bygge ferdig for overføring fra Borg – og for ivaretakelse av    
 Sarpsborg-løsningen for øvrig.

• Greåker vgs vil i alternativ 4 være «på oppsigelse» i minst 11 år (2026)

• En rekke enkeltmiljøer på øvrige skoler vil i kortere eller lengre perioder vente  
 på flytting. F.eks i Moss er ikke ombyggingene for bytte av utdanningsprogram  
 mellom Kirkeparken og Malakoff tenkt gjennomført før om 11-12 år  
 (2026-2027)

 
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.

Overtallighet

Målsettingen med mange av endringene er også 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.

Når det gjelder konsekvenser av endringene i form av bemanningsendring, bytte 
av arbeidssted, nye oppgaver for enkeltpersoner og mulig periodisk overtallighet 
vises det til fylkeskommunens utarbeidede retningslinjer for fremgangsmåte 
i saksbehandling i slike saker. Disse retningslinjene sikrer arbeidstakernes 
rettigheter og ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret på en god måte.  
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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. 

Problemstillinger knyttet til personal- og organisasjonsmessige forhold er 
beskrevet under det enkelte alternativ.

Alternativ 1

Med uendret skole- og tilbudsstruktur blir konsekvensene svært begrenset for 
ansatte og skolene som organisasjoner. Avvikling av filialer anses generelt positivt 
for ansatte og vil gjøre det enklere å bygge en enhetlig organisasjonskultur og 
arbeidsmiljø ved skolene. Dette alternativet kan sies å gi ro på struktursiden 
og gi grunnlag for fokus på skolens innhold og viktigere elementer for elevenes 
resultater.

Alternativ 2

Den største endringen er knyttet til avvikling av Borg vgs som undervisningssted. 
Skolen har tradisjoner fra 1936 (Sarpsborg yrkesskole), ble Borg vgs i i 1976 og 
flytte til nåværende bygg i 1991. Skolen har i dag drøye 150 årsverk som blir 
fusjonert inn i andre skoler i Sarpsborg i alternativ 2. 

I tillegg blir ansatte ved følgende miljøer berørt av de foreslåtte endringene  
i tilbudsstrukturen:

• Askim: Bygg/anlegg, Service/samferdsel, Musikk/dans/drama   (ca. 19 årsverk)

• Kalnes: Design/håndverk, Bygg/anlegg       (ca. 24 årsverk)

• Malakoff: Elektro, Teknikk/industriell produksjon      (ca. 20 årsverk)

• Glemmen: Helse/oppvekst, Restaurant/matfag      (ca. 26 årsverk)

• Mysen: Helse/oppvekst, Teknikk/industriell produksjon     (ca. 18 årsverk)

• Halden: Restaurant/matfag, Musikk/dans/drama      (ca. 18 årsverk)

• St. Olav: Idrettsfag          (ca. 17 årsverk)

• Greåker: Musikk/dans/drama                       (ca. 4 årsverk)

• Kirkeparken: Studiespesialisering m. formgivning       (ca. 5 årsverk)

• Frederik II: Studiespesialisering (50%)       (ca. 60 årsverk)

          (Totalt: ca. 211 årsverk)

Årsverkene gir et grovt bilde av antall årsverk for lærere og assistenter ved de 
ulike tilbud og inkluderer ikke alle som er knyttet til ledelse, støttetjenester m.v. 
Det tas forbehold om unøyaktigheter i denne oppstillingen.
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Alternativ 4 

I tillegg til at Borg vgs blir avviklet blir det i dette alternativet også Greåker vgs 
lagt ned på sikt. Dette vil i tilfelle berøre ytterligere ca. 170 ansatte / 140 årsverk. 
Greåker vgs ble bygd i 1978. 

14.2 Samling av undervisningstilbud på færre skoler 
Her kan det generelt og i de enkelte tilfeller anføres en rekke argumenter for 
både samling og for å opprette den relativt desentraliserte strukturen vi har 
i dag. Argumentene er av både skolefaglig, økonomisk og samfunnsfaglig art. 
Nedenfor er det gitt en forenklet oppstilling over argumenter for og imot samling 
av undervisningstilbud på færre skoler.

Argumenter for samling av tilbud:

• Elevene vil i større grad fullføre på den skolen eleven begynner på – noe som  
 reduserer risikoen for frafall

• Kostnadseffektivitet og utnyttelse av lærerårsverk, spesialrom og utstyr,   
 spesialisering blant lærerne, gir i sum færre m2 i byggløsningene og innebærer  
 da over tid lavere kapitalutgifter og FDV-utgifter

• Flere valgmuligheter for elevene fordi den enkelte skole lettere kan    
 tilrettelegge for flere tilbud innenfor et større fagmiljø og med flere elever  
 å fylle opp undervisningsgruppene med

• Større fagmiljø blant lærerne gjør det lettere å ha fagteam med både bredde   
 og dybdekompetanse, og det vil ofte være lettere å rekruttere ny arbeidskraft  
 til miljøet

• Skolene kan lettere etablere profiltilbud på de tilbud de er store på,    
 samtidig som  ulike programområder innenfor samme utdanningsprogram    
 kan samarbeide lettere. Et stort og sterkt fagmiljø blir også en mer interessant  
 samarbeidspartner for arbeidsliv og nærmiljøet forøvrig

• Lettere for skolen å håndtere årlige svingninger i søkermassen 

Argumenter for å opprettholde et desentralisert tilbud:

• Bredde i fagtilbudet (utdanningsprogram på vg1) på den enkelte skole

• Unngå lengre reisevei for en del elevene

• Unngå færre reelle førstevalg for en del elever

• Unngå for mye flytting av personale (uro/flyttekostnader)

• Unngå for mange nye investeringer pga flyttinger

• Unngå risikoen for å bryte opp eksisterende samarbeidsrelasjoner nærskolen  
 har med lokalt arbeidsliv, vertskommune m.v.

• Vanskeligere å rekruttere til utdanningsprogram en ønsker vekst eller sterkere  
 konkurranse om å komme inn
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Når det gjelder risikoen for å bryte opp eksisterende samarbeidsrelasjoner 
nærskolen har med lokalt arbeidsliv, vertskommune m.v. må det ligge et ansvar 
og en motivasjon på den skolen som får overført et tilbud fra en annen skole/
en annen kommune å fokusere på å opprettholde og gjerne forsterke det 
samarbeidet som har vært med «avgiverskolen». Dette vil også bli understøttet 
ved at det antas at en god del av lærerne vil følge med til ny skole. 

Når det gjelder effekten på rekruttering vil dette være særlig aktuelt i forhold til 
Helse/oppvekstfag da det i dag utdannes for få helsefagarbeidere til å dekke de 
økte behovene og erstatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som går av med 
pensjon.

Prosjektgruppa har ofte, men ikke alltid, valgt å vektlegge argumentene for 
sentralisering sterkest, mens f.eks. rektorkollegiet i sin uttalelse oftere har 
vektlagt sterkest argumentene for desentralisering.

14.3 Betydningen av lengre reisevei og færre førstevalg
Opplæringsloven § 7-2 slår fast at «Elevar i vidaregåande skole som bur meir  
enn seks kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle»

Lovteksten er utdypet i Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009:

«Opplæringslova sine reglar om skyss gjeld skyss til og frå skolen. Dette betyr 
ikkje at elevane til vanleg har rett til skyss frå sjølve heimen.

Det må kunne krevjast at eleven går ein rimeleg distanse fram til ein 
oppsamlingsplass. Kva som er rimeleg distanse, må avgjerast etter ei konkret 
vurdering, der ein blant anna legg vekt på alderen til eleven og på trafikktryggleik 
og på kor framkommeleg distansen er.

Vurderinga av kor lang ventetid som kan aksepterast, må såleis vere knytt til den 
totale lengda på reisetida. Utdanningsdirektoratet meiner på denne bakgrunn 
at det er den totale tida som eleven nyttar frå eleven går/reiser heimanfrå 
og til opplæringa tek til, og frå opplæringa er slutt og til eleven er heime om 
ettermiddagen, som utgjer den samla reisetida. Det er fleire omsyn å ta når 
ein skal vurdere kva som er forsvarleg reisetid. Eit relevant omsyn er at barn 
får tilstrekkeleg fritid og tilstrekkeleg tid i heimen. Dette talar for å avgrense 
reisetida. Eit anna omsyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen.  
Kva som er akseptabel reisetid må derfor avgjerast etter ei konkret vurdering». 
 
Alternativ 2 og 4 vil innebære noen færre elever enn i dag får innfridd sine reelle 
førstevalg og noen flere som får lengre reisevei. Dette gjelder særlig i Halden 
(flytting av RM og MD til Nedre Glomma) og i Indre Østfold (tilbud som i dag 
ligger på begge skoler samles i fremtiden på en av skolene – og MD fusjoneres 
med Sarpsborg Sentrum). 

Samling av utdanningsprogram på færre skoler gjør at en del elever antakelig 
vil søke tilbud på nærmeste skole selv om den reelle preferansen for et 
utdanningsprogram ligger på en skole lenger unna; dvs. at det blir færre «reelle 
førstevalg». Samling av utdanningsprogram vil også gjøre at en del elever som 
opprettholder sitt faglige førstevalg vil få lengre reisevei til den skolen dette 
utdanningsprogrammet er flyttet til. 

134



Den store undersøkelsen til NIFU (hvor de fulgte i underkant av 10.000 elever  
fra fem fylker i fem år) viste at å ikke få innfridd førstevalget, har negativ effekt  
på gjennomføring, og er en variabel som kan predikere bortvalg (dropout). 
Innfrielse av førsteønske er av stor betydning for om hvorvidt ungdommer 
fullfører videregående utdanning eller ikke.  Elevene fra 2002-kullet som fikk 
innfridd førsteønsket sitt sluttet i mindre grad enn elever som måtte ta til takke 
med andre- eller tredjeønsket, slik det er referert i rapporten Bortvalg  
og kompetanse (2008). 

Førstevalg betyr imidlertid mye mindre enn bakgrunn og hjemmeforhold, 
ferdighetene de har med seg ut av grunnskolen m.v., men i den grad elevene 
velger lavere prioriterte utdanningsprogram for å kunne gå på nærskolen vil flere 
få opplevelsen av «feilvalg» noe som vil kunne virke negativt på frafall. Feilvalg 
(sammen med skoletrøtthet og psykiske problemer) er de tre hyppigst oppgitte 
årsakene til skoleslutting fra elevenes side.  

Lengre reisevei virker i liten grad negativt på frafall. Reisevei utgjør sammen 
med ensomhet/mistrivsel og språkproblemer mindre enn 3% av elevenes egne 
oppgitte årsaker til slutting. Transportproblemer oppgis svært sjelden som en 
primær forklaring på frafall, men kan være en medvirkende årsak. På denne 
bakgrunn bør elever oppmuntres til holde fast ved sine førstevalg og ta noe 
lengre reisevei; da vil ikke frafallet påvirkes særlig mye.

Andel elever som har under 1 times reisevei en vei i dag, og som vil få mer enn  
1 times reisevei med prosjektgruppas forslag antas å utgjøre ca. 55 for hele fylket 
pr år. I tillegg vil noen elever som allerede har mer enn 1 times reisevei  
få ytterlige økning. Dette berører elever tett opp mot svenskegrensa, i Rømskog 
og Aremark. 

14.3.1 Reisevei

Kartene på de neste sidene viser konsekvensene av å flytte et utdanningsprogram 
fra én skole til en annen. På disse kartene vil en få fram det økte antall elever som 
vil få mer enn én times reise med buss dersom de søker opplæringstilbudet som 
er flyttet. Antall berørte framkommer i tabellene. I disse beregningene er ikke 
dagens rutetilbud for elevtransport lagt til grunn, men de transportruter der det 
er mulig å nå skolen i løpet av en time. For å få et inntrykk av hvor mange elever 
som faktisk kan bli berørt av en flytting benyttes samme prosentsats overfor 
berørte elever (i rosa felt) som den prosentsats utdanningsprogrammet utgjør 
ved skolen totalt. Det presiseres at oversiktene kan gi et inntrykk av situasjonen, 
og at tallene ikke må oppfattes som absolutte.
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Kommune Ant. berørte

Moss 660

Sarpsborg 1745

Fredrikstad 39

Råde 99

Rygge 39

Våler 129

Totalt 2711

Kommune Ant. berørte

Halden 1

Sarpsborg 569

Aremark 2

Marker 9

Rakkestad 15

Totalt 596

 
Eksempler på berørte elever ved flytting av utdanningsprogram:

SS fra Askim til Mysen:

Askim har 1029 elever

SS utgjør 59 elever, altså 6 %. 

Konklusjon: Ingen av disse vil få mer enn en times reisevei ved å flytte tilbudet  
til Mysen.

(Ingen av kommunene i tabellen sender elever til Askim)

HO fra Mysen til Askim:

Skolen har 915 elever

HO utgjør 91 elever, altså 10 %. Marker er den eneste av kommunene i tabellen 
som sender elever til Mysen. 10 % av 9 utgjør 1 elev.

Konklusjon: Ytterligere 1 elev (fra Marker) vil få mer enn en times reisevei  
ved å flytte tilbudet til Askim.

Kommune Ant berørte

Marker 179

Trøgstad 321

Spydeberg 335

Askim 586

Eidsberg 616

Skiptvedt 2

Rakkestad 10

Våler 23

Hobøl 295

Totalt 2367

Kommune Ant berørte

Halden 72

Aremark 76

Marker 1

Rakkestad 12

Totalt 161
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Eksempler på berørte elever ved flytting av utdanningsprogram:

MDD fra Askim til Sarpsborg:

Askim har 1029 elever

MDD utgjør 40 elever, dvs. 4 %.

Som kartet viser vil praktisk talt alle søkerne til dette tilbudet få mer enn en times 
reisevei. Dersom tilbudet beholdes på Greåker, forlenges reiseveien ytterligere.

MDD fra Halden til Sarpsborg:

Halden vgs har 1109 elever.

MDD har 69 elever ved skolen. Dette utgjør 6 % av skolens totale elevtall.

Av kartet «Fra Halden til Sarpsborg» framgår det at 149 flere elever fra Halden-
regionen faller utenfor én-timesgrensen (Halden 72, Aremark 76 og Marker 1. 
Rakkestad sender ikke elever til Halden).

6 % av 149 utgjør 9 elever.

Konklusjon: Ytterligere 9 av 69 elever vil få mer enn en times reisevei til MDD 
dersom tilbudet flyttes til Sarpsborg. (Dette forutsetter at MDD flyttes fra Greåker 
til Sarpsborg).

Kommune Ant berørte

Halden 98

Sarpsborg 6

Aremark 76

Marker 1

Rakkestad 256

Totalt 437

Kommune Ant berørte
Halden 134
Moss 3
Sarpsborg 67
Spydeberg 29
Askim 386
Eidsberg 139
Skiptvedt 119
Rakkestad 383
Våler 49
Hobøl 6
Totalt 1315
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Eksempler på berørte elever ved flytting av utdanningsprogram:

RM fra Halden til Fredrikstad:

Halden vgs har 1109 elever. 

RM utgjør 36 av disse, det vil si 3 %. Av kartet «Fra Halden til Fredrikstad» 
framgår det at 175 flere elever fra Halden-regionen faller utenfor én-
timesgrensen (Halden 98, Aremark 76 og Marker 1. Sarpsborg og Rakkestad 
sender ikke elever til Halden).

3 % av 175 utgjør 5 elever.

Konklusjon: Ytterlige 5 av 36 elever vil få mer enn en times reisevei til RM 
dersom det flyttes til Fredrikstad

Greåker fordeles mellom Sarpsborg og Fredrikstad:

Ingen flere elever vil få mer enn en times reisevei dersom tilbudet ved Greåker 
videregående skole fordeles mellom Fredrikstad og Sarpsborg (alternativ 4). 
(Elever fra Hvaler har allerede i dag mer enn en times reisevei til Greåker  
og vil få noe lengre vei til Sarpsborg)

 



PROSJEKTGRUPPAS  
REDEGJØRELSE FOR  
ANBEFALT MODELL

15.1 Innledning
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 og tiltak her har også gjennomgående 
større betydning for karakternivå og andelen elever som fullfører og består enn 
hvordan skole- og tilbudsstrukturen blir innrettet.

Kriteriene for hva som skal kjennetegne en god skole- og tilbudsstruktur ble 
vedtatt av fylkestinget i april etter en forutgående grundig prosess med både 
en ekstern og intern høringsrunde. Kriteriene er gjengitt i sin helhet i kapittel 
8 innledningsvis, men dreier seg i hovedsak om å etablere gode strukturelle 
forutsetninger for at flest mulig elever skal fullføre og bestå på store kombinerte 
og kostnadseffektive skoler med sterke fagmiljøer. 

Når kriteriene forelå ble det disse sammenholdt med dagens situasjon i Østfold; 
en gap-analyse. Denne viste bl.a. at utdanningsprogrammene i dag er spredt på 
mange lokaliseringer, noe som skaper små fagmiljøer for både lærere og elever.  
Over halvparten av tilbudene på yrkesfag har færre paralleller enn kriteriene 
tilsier, dette gjelder spesielt på Askim, Mysen og Halden. På studieforberedende 
utdanningsprogram er det Borg og Kalnes som skiller seg ut med små 
studieforberedende fagmiljøer. Disse skolene har stor overvekt av yrkesfagelever 
(i likhet med Glemmen) og er også de minste skolene.  Frederik II, St Olav og 
Kirkeparken fremstår også som lite kombinerte, med sterk overvekt av studie-
forberedende utdanningsprogram. 

Fylkesrådmannen utarbeidet på denne bakgrunn fire nye alternativer som 
alle ville innebære at fremtidens skole- og tilbudsstruktur i langt sterkere grad 
tilfredsstilte fylkestingets fastsatte kriterier. De er nå redusert til to:  
alternativ 2 og 4.

Prosjektgruppa har vektlagt å være tro mot disse kriteriene i vårt anbefalte 
alternativ. Dette innebærer likevel mange dilemmaer da ulike kriterier trekker 
i ulik retning når det gjelder de praktiske valg som skal gjøres. Særlig krevende 
har dette vært knyttet til tiltak for avveining av økonomiske hensyn mot 
skolefaglige hensyn, og avveining av ulike skolefaglige argumenter knyttet til 
samling av utdanningstilbud på færre steder enn i dag. I noen tilfeller står også 
samfunnsfaglige hensyn i motsetning til økonomiske og skolefaglige hensyn.

Skole- og tilbudsstrukturen har vært drøftet i sammenheng i prosjektgruppas 
arbeid. Ulike løsninger for tilbudsstrukturen tilsier ulike løsninger for 
skolestrukturen – og motsatt. For å lette fremstillingen av prosjektgruppas 
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vurderinger blir her skolestrukturen behandlet først og deretter tilbudsstrukturen 
– og begge forhold behandles regionsvis. Fremstillingen er forsøkt gjort relativt 
kortfattet og en vil på alle temaer finne utdypende opplysninger og drøftinger 
andre steder i Skolebruksplanen eller i vedlegg.

Når en vurderer endringer i dagens skolestruktur oppstår en rekke dilemmaer av 
skolefaglig art, og økonomiske og samfunnsfaglige hensyn kan trekke i ulik retning 
innbyrdes og sammenholdt med skolefaglige kriterier. Her er det ingen fasitsvar, 
løsningene ligger i hvilke hensyn som vektlegges sterkest i det enkelte tilfelle.

Økonomiske hensyn trekker i hovedsak i retning av færre skoler og store 
fagmiljøer på den enkelte skole – noe som gir lavest driftsutgifter på sikt. Dette 
må imidlertid avveis mot investeringskostnadene en pådrar seg ved å gjøre 
for mange endringer i skole- og tilbudsstrukturen for å oppnå færre og større 
enheter. Også mer utgifter til elevskyss kan bli en konsekvens av samling av 
utdanningstilbud på færre skoler.

Skolebruksplanens bidrag til å øke fylkeskommunens økonomiske handlefrihet, 
jfr fylkestingets vedtak 24/4-2014 i sak 22/2014, har veid tungt i enkelte av de 
valg som er gjort. Det må imidlertid her presiseres at den økonomiske gevinsten 
i de fleste tilfeller vil være langsiktig – og ikke bli realisert innenfor den seks-
årsperioden som utviklingsprogrammet «En fylkeskommune i endring» legger til 
grunn. Det vises for øvrig til kapittel 12 for en samlet oversikt over de økonomiske 
konsekvenser av prosjektgruppens forslag.

Store skoler og store fagmiljøer har også mange skolefaglige fordeler ved seg, 
f.eks sterkere fagmiljøer blant lærerne og færre elever som må bytte skoler 
underveis i utdanningen.  Sammenslåing av skoler og fagmiljøer innebærer 
imidlertid også skolefaglige ulemper som f.eks redusert bredde i fagtilbudet på 
den enkelte skole og lengre reisevei og færre reelle førstevalg for en del elever.

15.2 Fremtidens skolestruktur per region
Opplæringsloven stiller ingen krav til hvor mange skoler, størrelsen på 
skolene eller geografisk plassering av skoler. Fylkeskommunen kan med andre 
selv bestemme den skolestrukturen som er anses best egnet til å ivareta 
opplæringslovens krav.

Stort investeringsbehov og stort effektiviseringspotensial

Samtlige skoleanlegg er kartlagt med hensyn til skolens lokalisering, byggenes 
arealbruk, egnethet, tekniske tilstand og tilpasningsdyktighet (Norconsults 
rapport fra april 2014).

Fra kartleggingen ser vi at det er stor variasjon, hvor mesteparten av den dårlige 
bygningsmassen ligger i Nedre Glomma og i Halden, men også andre skoleanlegg 
som f.eks. Askim har flere dårlige bygg. For å kunne oppnå ønsket standard på 
bygningene, står fylkeskommunen foran store investeringskostnader når det gjelder 
oppgradering av eksisterende bygg og behov for nybygg. Bygningene må teknisk 
oppgraderes for å tilfredsstille offentlig regelverk og ombygges for å være mer 
egnede til dagens virksomhet og kunne være kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv.

Uansett hvilken skole- og tilbudsstruktur en velger for fremtiden mener 
Norconsult at fylkeskommunen har et stort investeringsbehov knyttet til utgifter 
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til nybygg, ombygginger og rehabiliteringer i perioden fram til 2026. I sum vil 
dette kunne dreie seg om mer enn kr 2,5 mrd.

Samtidig finnes et stort innsparingspotensial når det gjelder arealbruken.  
Alle m2 skal renholdes, vedlikeholdes, oppvarmes og forvaltes. Overskudds-
arealet er størst på Kalnes, Glemmen, Kirkeparken, Halden og Askim, mens  
St. Olav og Frederik II er mest arealeffektiv i dag. Da har man ikke tatt ut  
effekten ved å samle utdanningsprogrammer (som i alternativene for ny skole-  
og tilbudsstruktur) og slik redusere arealbruken ytterligere.  

Utredingen av skoleanleggene viser at det er mulig å redusere det totale arealet 
med ca. 28% tilsvarende ca. 73 000 m2 BTA. Dette innebærer en potensiell 
årlig besparelse på driftsbudsjettene i størrelsesorden 50 mill. kr pr år når 
alle arealeffektiviseringer gjennom nybygg og ombygginger er gjennomført. 
I tillegg vil reduksjonen i utviklings- og utskiftningskostnader være av samme 
størrelsesorden.

15.2.1 Moss (Kirkeparken og Malakoff vgs)

Begge skolene i Moss har passe stort elevtall og er godt plasserte i henholdsvis 
indre sentrum (Kirkeparken) og i randsonen av sentrum (Malakoff). 

Kirkeparken har en trang tomt og er noe begrenset tilgjengelig for transport 
av større enheter/utstyr og er nylig bygd/rehabilitert. Dermed er det lite 
bygningsmasse som «uansett» skal gjøres noe vesentlig med i overskuelig 
fremtid. Norconsult vurderer deler av arealene for å være store for virksomheten. 
Både dagens og en fremtidig tomtesituasjon viser at tomten for Kirkeparken vgs 
er fullt utnyttet og at det ikke finnes potensiale for tilbygg eller påbygg.

Malakoff har også mindre utvidelsesmuligheter på tomta / lett tilgjengelige 
arealer i nærområdet, men skolen kan lettere enn Kirkeparken endre sin 
bygningsmasse på egen tomt og dermed øke størrelsen på bygningsmassen. 
Dagens bygninger ligger tett inntil eller over regulert byggegrense. I henhold til 
reguleringsplan kan tomten bebygges med maks 3 etasjer. Bygningsmassen i dag 
er gjennomgående oppført i 2 etasjer og teoretisk sett kan det derfor bygges på 
en etasje på alle bygg som vil kunne gi et utvidet BYA på 10110m2.

Prosjektgruppa ser ingen behov for å gjøre endringer i skolestrukturen i Moss ved 
å forsøke å utnytte Kirkeparkens eksisterende bygningsmasse i størst mulig grad 
og deretter gjøre fremtidige utvidelser på Malakoff.  Malakoff sin filial på Solgård 
Skog knyttet til utdanningsprogrammet Bygg/anleggsfag bør imidlertid avvikles 
på sikt og virksomheten flyttes til hovedskolen.

15.2.2 Indre Østfold (Askim og Mysen vgs)

Begge skolene har passe stort elevtall og er godt plasserte; Mysen i sentrum  
og Askim i randsonen av sentrum. 

Bygningsmassen til Askim vgs er ikke sammenhengende, det er derfor store 
avstander mellom funksjonene. Anlegget fremstår med svært ulik tilstand og 
egnethet for arealene. Det er stort potensiale for å redusere totalarealet ved 
ombygginger/nybygg. Skolens tomt er romslig og har et potensial for å bygge  
ut ytterligere 9291 m2 BRA.  
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Bygningsmassen til Mysen er nå i stor grad svært godt egnet for virksomheten, 
men enkelte deler av anlegget er fortsatt utidsmessig og lite egnet. Tomta er  
ikke fullt unyttet; i henhold til reguleringsplan kan det bygges ytterlige 5555m2 
BYA i minimum 3 etasjer

Prosjektgruppa ser ingen behov for å gjøre endringer i skolestrukturen i Indre 
Østfold; Mysen og Askim bør videreføres og videreutvikles på dagens tomter. 
Prosjektgruppa foreslår imidlertid at BA-filialene i leide lokaler på begge skoler 
avvikles (Susebakke i Eidsberg og Næringsparken i Askim). Mysen har plass 
på egen tomt til egen idrettshall, men prosjektgruppa mener leieforholdet til 
Eidsberghallen bør videreføres. 

15.2.3 Halden vgs

Skolen er i dag fordelt på avdelingene Porsnes, Risum og Tosterødberget  
og Halden fengsel. 

Ved avdeling Risum er det i dag kun ca. 225, inkludert 40 elever på BA i leide 
lokaler i Iddeveien ca. 500 meter fra Risum-anlegget.  BA-avdelingen blir således 
en «filial til filialen». Leiekontrakten utgår i 2019.  Avstanden Fra Risum til 
sentrum er 3,2 km.

Tomta i sentrum på avdeling Porsnes er ikke fullt utnyttet og BYA kan teoretisk 
sett økes med 3000m2. Det ligger i dag reguleringstekniske krav til tomten som 
på et tidspunkt vil begrense størrelsen på bygningsmassen. Prosjektgruppen 
mener det er fornuftig å vurdere kjøp av tilleggsareal for parkering og 
eventuelt idrettshall for «ikke bygge seg inne». Tomten på Risum har stort 
utbyggingspotensiale.

Bygningsmassen på Porsnes har store forskjeller i egnet og bygningsmessig 
standard, mens bygningsmassen på Risum er av gjennomgående dårlig kvalitet  
og lite tilpasset virksomhetens behov. Risum har svært høyt arealbruk.

Undervisningen på Tosterødberget og i Halden fengsel er det ikke aktuelt å endre 
da det begge stede er nye bygg og nye undervisningslokaler. 

Halden vgs bør videreføres som en samlet skole som inkluderer en avvikling av 
filialen på Risum slik at hovedskolen samles i sentrum (Porsnes). 

15.2.4 Fredrikstad (Glemmen og Frederik II vgs)

Glemmens hovedvirksomhet ligger i eget kvartal ved Hassingen – i umiddelbar 
nærhet til kommende ny Grønli stasjon og kollektivterminal. Anlegget er stort 
og variert med ulik standard i ulike bygg. Intern sammenheng er dårlig og det 
er vanskelig å se skolens sentrale «hjerte». Ubebygde arealer i kvartalet langs 
Traraveien i vest/ nordvest benyttes i dag til parkering for både biler, sykler og 
scootere. Reguleringsbestemmelsene for Glemmen-kvartalet behandler ikke 
utnyttelsesgrad eller høydebegrensninger for bygningsmassen, men det åpnes 
for en ytterligere utbygging med ny BYA på 5750m2. Med en høyde tilsvarende 
eksisterende bygningsmasse vil dette kunne gi et stort utbyggingspotensial med 
ca. 17250m2.

Frederik II er splittet på to lokaliseringer. Avstanden mellom disse er 3-400 
m avhengig av hvilke bygg en beveger seg mellom. De trafikale forholdene 
i området er vanskelige når nærmere 1400 elever/ansatte skal til og fra 
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området omtrent samtidig. Avdelingene er oppdelt med flere mindre bygg på 
hver lokalisering – og er dermed uhensiktsmessig også  med hensyn til intern 
kommunikasjon. Mye av arealene brukes til annet enn de var planlagt for og en 
del av klasserommene er underdimensjonerte. Det er behov for bl.a. grupperom, 
spesialrom og f.eks idrettsdelen må anses å være dårlig. Norconsult har anbefalt 
bygningsmassen revet. Ingen av skoletomtene (Christianslund og Frydenberg) 
er detaljregulerte. Nybygg på samme tomt vil måtte reguleres i forbindelse med 
byggesak. Tomtene er ikke eid av fylkeskommunen.

Skolestrukturen i Fredrikstad har vært vurdert endret ved å samle de to skolene, 
Glemmen og Frederik II, til en samlet skole – i tilfelle Norges største. Dette er i 
utgangspunktet i strid med vedtatte kriterier fra del 1 om en maks skolestørrelse 
på 2000 elever og har også vist seg svært vanskelig å realisere ut fra praktiske 
forhold knyttet til skoletomt og kommunikasjons-løsninger. En slik skole måte 
antakelig vært bygd opp helt ny fra grunnen av for å bli vellykket og ville uansett 
hatt større usikkerhet ved seg enn andre alternativer; også av skolefaglig 
art. Det økonomiske engangsløftet ville blitt uforholdsmessig krevende for 
fylkeskommunen og et eventuelt salg av dagens skoleanlegg ville bare gitt helt 
marginale bidrag til en slik investering. 

Prosjektgruppa finner det på denne bakgrunn ikke aktuelt å endre 
skolestrukturen i Fredrikstad og anbefaler den videreført av både skolefaglige, 
økonomiske og samfunnsfaglige hensyn. 

Glemmen bør bestå på dagens tomt; stort kvartal som er ypperlig plassert. 
Avdeling Lisleby avvikles – og aktiviteten bør overføres til henholdsvis Glemmen 
vgs og Frederik II vgs ut fra fastsatt ny tilbudsstruktur ved skolene. Avdelingen på 
Veum for ungdom med psykiske vansker utredes flyttet til ny lokalisering. 

Glemmen består av en sammensatt bygningsmasse av gjennomgående 
dårlig teknisk standard mye areal som ikke er tilpasset virksomhetens behov. 
Bygningsmassen på Lisleby er av Norconsult anbefalt revet.

Når det gjelder Frederik II er det i mulighetsstudien fra mars 2013 angitt 
muligheter for å utvikle skolen på Christianslund-delen av anlegget der det kan 
anlegges et stort og kompakt skoleanlegg for opp mot 2000 elever samt bygging 
av ny flerbrukshall. Det vises til Multiconsults rapport pkt 7.4.1 og 7.4.2 som er 
lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside for nærmere opplysninger vurderinger, 
tegninger og kostnadsanslag for bygging av en delvis ny skole på dagens tomt.

På bakgrunn av fastsatte kriterier for plassering av skoler i fremtiden fra 
Skolebruksplanens del 1 og høringsuttalelsen fra Fredrikstad kommune mener 
imidlertid prosjektgruppa at skolen bør flyttes til FMV-området eller en annen 
sentrumstomt. Det er i ovenfornevnte rapport fra Multiconsult (pkt 7.4) pekt 
på aktuell tomt ved gangbrua og to aktuelle tomter i området ved kjørebrua. 
Økonomien i et slikt prosjekt vil bli meget utfordrende hvis fylkeskommunen ikke 
kan få med seg midler fra et salg – noe som kompliseres av at fylkeskommunen 
ikke eier grunnen som dagens Frederik II står på. 

Prosjektgruppa mener fylkeskommunen bør gå i dialog med Fredrikstad 
kommune rundt betingelser for avvikling/overdragelse av dagens bygningsmasse 
på leide tomter og å gå i dialog med eiere av aktuelle tomter på FMV-området 
eller et annet sted i sentrum med sikte på å lokalisere nye Frederik II der.  
Det kan fremmes sak for fylkestinget når konseptvalgutredning foreligger.
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15.2.5 Sarpsborg (St. Olav, Kalnes, Borg og Greåker vgs)

I Sarpsborg har vurderingene knyttet til skolestruktur vært langt mer komplisert 
enn i de øvrige regionene da det her fire skoler der kun Greåker i dag kan sies  
å være godt kombinert, mens de øvrige skolene er dårlig kombinerte (særlig Borg 
og Kalnes) og/eller har mange små fagmiljø. Både Borg og Kalnes har elevtall 
under det som i Skolebruksplanens del 1 ble definert som et «minstenivå» (750).

St. Olav vgs

Dagens skolebygg fremstår som gammelmodig og lite egnet til dagens 
skolefunksjonalitet. Med gjennomgående bruk av tette vegger og rekker av rom 
med lik størrelse, ligger lite til rette for samarbeid og fellesskap.  Fellesarealene  
i kantine og samlingssal fremstår som mørke og utidsmessige. Anlegget fremstår 
som kompakt, men uten fleksibilitet eller transparens.  Klasserommene har godt 
med dagslys, men mangler grupperom.  Felles-funksjoner og støttefunksjoner 
er uhensiktsmessig lokalisert i bygget. Bygningsmassen er anbefalt revet. Skolen 
ligger i urbant område nær bykjernen. 

Fylkestinget har relativt nylig i forbindelse med vurdering av bygningsmessige 
behov ved St. Olav vedtatt at det skal være en skole i stor, kombinert skole  
i Sarpsborg sentrum (FT-vedtak 18/6-2013 i sak 42/2013). Ut fra skolefaglige 
og økonomiske hensyn kan det argumenteres for at annen lokalisering enn 
sentrum kan fungere vel så godt. Prosjektgruppa har diskutert en løsning der 
den tenkte sentrumsskolen fysisk legges til Borg som en ombygging med tilbygg 
på det anlegget/tomta vi har der. Dette vil innebære at lokaler for ST, MD og SS 
bygges, mens TP og BA flyttes ut. Vurderingen viser at LCC-årskostnadene i en 
slik løsning kr. 6 mill høyere per år enn i den løsningen prosjektgruppa anbefaler. 
Prosjektgruppa kan derfor heller ikke av økonomiske grunner anbefale dette.

Dersom en tenker seg en løsning der Borg beholder dagens tilbud, men bare 
tilføres noen studieforberedende program for å gjøre skolen mer kombinert, 
vil dette antageligvis redusere investeringsbehovet på kort sikt. Men dette ville 
medføre store konsekvenser for virksomhetskostnader og den skolefaglighet som 
ligger til grunn i løsningen for Sarpsborg for øvrig. Prosjektgruppa vil derfor heller 
ikke anbefale dette.

De sterke samfunnsfaglige hensynene knyttet til byutvikling, transporteffektivitet 
m.v. tilsier imidlertid klart at sentrumsskolen skal videreføres.  Sarpsborg 
kommune har vektlagt en videreføring sterkt i sin uttalelse. Prosjektgruppas 
anbefaling er at en skole i Sarpsborg sentrum på dagnes tomt videreføres. 

Det er nylig gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av tomtealternativet 
Kirkegata (Kulturkvartalet) der konklusjonen er at det vanskelig kan anbefales en 
lokalisering hit av hensyn til storulykkerisiko. Avbøtende tiltak i bygningsmassen 
eller beredskapsrutiner vil ikke løse utfordringene og det foreligger ikke 
grunn til å overprøve den anbefalte hensynssonen fra Direktoratet for sivilt 
samfunnssikkerhet og beredskap som skolen i tilfelle ville ligget innenfor på 
nåværende tidspunkt. En videreføring av skole i Sarpsborg sentrum må derfor 
skje på dagens tomt, da tidligere undersøkelser i samarbeid med Sarpsborg 
kommune viste at andre tenkelige alternativer hadde for store svakheter eller 
usikkerheter knyttet til seg til å kunne arbeides videre med. 
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Dagens tomt forutsetter overtakelse av kommunal barnehagetomt og erverv/
ekspropriasjon av privat boligeiendom. Etter en slik utbygging vil tomten 
være fullt utnyttet uten potensiale for ytterligere senere utvidelse av skolen. 
Prosjektgruppas vurdering av dagens tomt er at den godt egnet.

Nybygg på dagens tomt krever midlertidig løsning for ca. 600 elever. Dette kan 
håndteres ved å leie Statsbygg sitt bygg på Valaskjold som tidligere ble benyttet 
av Høyskolen i Østfold («Tuneteknikern’», eller om det er mulig å bygge nye 
lokaler på andre videregående skoler i Nedre Glomma som først benyttes 
midlertidig av St. Olav-elevene - for så å bli varige løsninger for «vertsskolen» 
(dvs som nåværende «Greåker-løsning»). I tråd med fylkestingets vedtak i sak 
95/2013 skal det også vurderes om det er mulig å gjennomføre en trinnvis 
utbygging av skolen slik at elevene kan fortsette i dagens hovedbygg og overføres 
til byggetrinn 1 når denne står ferdig. Dette må fylkesrådmannen komme tilbake 
til etter gjennomført programmering og forprosjekt. 

Sentrumsskolen benevnes «Sarpsborg sentrum» i skolebruksplanen da den 
innholdsmessig ikke vil tilsvare dagens St. Olav, men hente sine utdanningstilbud 
og ansatte fra alle nåværende skoler i Sarpsborg – og kanskje noe også fra 
Halden. Fylkestinget bør derfor på nytt ta stilling til om navnet St. Olav skal 
videreføres eller om skolen skal gis et nytt navn.

Kalnes vgs

Anlegget som helhet har lite sammenhengende bygningsmasse, men består av 
mange bygg spredt ut over en stor tomt, og mange arealer bærer preg av at de 
er planlagt for andre funksjoner og senere er tilpasset og ombygget. Det er store 
mengder arealer som er kostbare å drifte og vedlikeholde. 

Skolen har store utearealer. Skog, vann og friarealer, samt 1500 daa 
jordbruksareal og 3500 daa skog/utmark blir mye benyttet i undervisning. 
Flott, bevaringsverdig bebyggelse. Uteområdene er en viktig del av skolens 
”bevegelsesareal”.  Kalnes har et stort utbyggingspotensiale på egen tomt, 
spesielt i det nordre området. Basert på regulert BYA er utbyggingspotensiale  
for sentrale tomter på Kalnes beregnet til et samlet areal BYA på 66.360m2.

Det fremgikk allerede av høringsdokumentets drøfting av alternativet uten Kalnes 
at en nedleggelse ville hatt en rekke uheldige sider. Jordbruk og matindustri  
er viktige næringer i Østfold, og det er unaturlig at Naturbruk ikke finnes  
i fylkeskommunens tilbudsportefølje. I tillegg ville en rekke Østfold-elever – 
også utenom Naturbruk - mistet det alternativet miljøet skolen fortsatt vil 
representere - selv i en utvidet utgave. Skolen har gode arealer for utvikling, 
og gode forutsetninger for ivaretakelse av enkelt-tilbud som f.eks Naturbruk, 
anleggsteknikk på Bygg/anleggsfag og Idrett. Skolen ligger i et område under 
utvikling som vil få god tilgang på kollektivtransport på grunn av det nye 
sykehuset. 

Prosjektgruppas har for ordens skyld også innhentet en vurdering av hva et salg 
av anlegget kunne gitt av bidrag til en eventuell oppbygging av disse elevplassene 
et annet sted. Under forutsetning av at anlegget må selges somen landbruks-
eiendom ligger anslag på kun kr 32 mill. kr. 
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Ut fra dette mener prosjektgruppa ut fra særlig skolefaglige og økonomiske 
hensyn at Kalnes vgs bør videreføres og får flere elever og et bredere tilbud enn 
i dag. Ut fra rent samfunnsfaglige hensyn er det imidlertid ønskelig at skolen ikke 
blir for stor og primært inneholder aktiviteter som naturlig hører til skolen fordi 
det er arealkrevende m.v.

Borg vgs

Borg er fylkeskommunens nyeste skole (bygd i 1991) og er i bra teknisk 
stand. Det er gjort en del investeringer i bygget de siste årene; blant annet 
avdelingen for bilskade/lakk og opprustning av E-blokken der avdelingen for 
multifunksjonhemmede har tilhold. Skolebygget fremstår imidlertid som 
«lukket» både fra utsiden og innsiden, arealene er lite tilpasningsdyktige og 
lite transparente (inviterer ikke til innsyn og samarbeid avdelingene imellom). 
Fellesarealene ved skolen virker ikke samlende og det er uheldig med to 
lokaliseringer for undervisning på eiendommen (ca. 200 meters avstand). Skolen 
har pr i dag ikke egne kroppsøvingslokaler. 

Når det gjelder lokaliseringen har det sine fordeler i forhold til elevtilgang å ha 
en skole på østsiden av Glomma. Skolen bidrar imidlertid ikke til stedsutvikling 
og ligger ikke optimalt når det gjelder transporteffektivitet. Skolen ligger litt for 
seg selv i et boligområde, har store utearealer med plen i ytterområdene og 
asfalt nær bygget. Arealteknisk bør det være mulighet for utvidelse. Maksimal 
utnyttelse er imidlertid ikke regulert og ny bebyggelse må sees i sammenheng 
med villabebyggelsen i nabolaget.

Av de skoleanlegg som kan tenkes solgt i Sarpsborg innebærer de foreløpige 
anslag at det er et salg av Borg som vil innbringe mest penger som kan benyttes 
til reinvestering i nye skoler (ca. kr 35 mill). Hvis en først skal nedlegge en skole 
i Sarpsborg er Sarpsborg kommunes råd at det er Borg som bør avvikles. En 
delutredning fra Norconsult til Skolebruksplanen fra april 2014 konkluderte med 
at i en struktur med tre vgs i Sarpsborg bør Borg avvikles (og i en struktur med 
to vgs i Sarpsborg bør Borg og Greåker avvikles). Rapporten er tilgjengelig på 
fylkeskommunens hjemmeside. 

Det er prosjektgruppas vurdering at en avvikling av skoleanlegget på Borg er det 
grepet som gjør det enklest å nå kriteriene for en god skole- og tilbudsstruktur 
på de øvrige skolene i Sarpsborg ved at dette elevvolumet fordeles på de øvrige 
skolene - noe som er nødvendig av både skolefaglige og driftsøkonomiske hensyn. 
Prosjektgruppa anbefaler at Borg vgs avvikles som skoleanlegg.

Greåker vgs

Den vanskeligste vurderingen når det gjelder fremtidig skolestruktur har vært 
knyttet til hvorvidt Greåker skal videreføres eller ikke. Greåker vgs ble bygd i 1977 
– primært som en skole for nærområdet i daværende Tune og Rolvsøy kommuner 
– og som første skole i Østfold som fra starten av var planlagt som en kombinert 
videregående skole.

Skoleanlegget fremstår som stort og uoversiktlig, med store avstander 
mellom funksjoner.  Det er lite åpenhet og fleksibilitet i bygningene.  Skolen 
er nylig ombygget for drøye kr 80 mill med gode fellesarealer og en del nye 
undervisningsarealer. Tomta har et potensiale for nytt BYA med fotavtrykk på 
3509m2 og med 2 etasjer et potensiale på nytt BTA med ca. 7000m2.
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Skolen må uansett totalrehabiliteres om 10-15 år. Ved en slik omfattende 
rehabilitering kan det være like økonomisk å rive og bygge nytt. Da er det mulig  
å bygge nytt og utvide de øvrige skolene i Fredrikstad og Sarpsborg istedenfor  
å bygge nytt på Greåker. Den delen av anlegget som vil fungere godt også i årene 
etter 2026, f.eks den nye delen med kantine/bibliotek m.v. kan inngå i et salg, 
f.eks. til Sarpsborg kommune som ny grunnskole eller annet formål.

Greåker bidrar i liten grad til stedsutvikling der den ligger i dag og en avvikling vil, 
på samme måte som for Borg, bidra til at de andre skolene i Nedre Glomma blir 
større og får mer robuste fagmiljøer og bli mer kostnadseffektive enn som ellers 
ville vært situasjonen. En avvikling vil tilføre særlig skolene i Fredrikstad sentrum 
flere elever, men vil også bringe Kalnes over grensen for anbefalt minste elevtall 
og styrke ST-miljøet på Sarpsborg sentrum ytterligere. En eventuell avvikling av 
Greåker vgs vil tilføre flere elever og flere ansatte til byene og dermed være med 
å vitalisere og styrke byene.

Greåker har god tilgjengelighet innenfor Nedre Glomma samlet da skolen ligger 
omtrent midt imellom byene og 600 meter fra riksvei med buss hvert 8. minutt  
i rushtiden. Skolen er likevel stort sett dårligere tilgjengelig enn sentrumsskolene 
hver for seg i forhold til sitt omland – selv om en del elever som i dag 
transporteres fra en av byene til Greåker(midt mellom byene) ville i fremtiden 
blitt transport fra den ene byen til den andre. Østfold kollektivtrafikk vurderer 
transportbehovet i Nedre Glomma til samlet sett å bli noe redusert som følge  
av en avvikling av Greåker vgs

Greåker er en godt fungerende og godt kombinert skole i dag. Ut fra en samlet 
vurdering er det vanskelig å konkludere entydig på hva som er den beste 
skolefaglige løsningen, men den tryggeste løsningen kan nok sies å være  
å beholde skolen. 

Økonomisk vil en avvikling virke nogenlunde nøytralt: Samlede virksomhets-
kostnader vil bli lavere uten Greåker, mens LCC-kostnadene vil bli høyere og det 
vil bli nødvendig med større investeringer tidligere innenfor skolebruksplanens 
tidshorisont. 

Samfunnsfaglig er det størst fordeler knytte til en avvikling forutsatt at dette 
innebærer en styrking av tilbudene i henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg 
sentrum – og det ikke innebærer at Kalnes blir uforholdsmessig stor. Uten 
Greåker vil flere elever og arbeidsplasser bli kanalisert til sentrum i Fredrikstad  
og Sarpsborg – noe som vil heve kvalitet og attraktivitet i sentrum av byene og 
bidra til knutepunktutvikling her.

En delutredning fra Norconsult til Skolebruksplanen fra april 2014 konkluderte 
med at i en struktur med to vgs i Sarpsborg bør Borg og Greåker avvikles. 
Rapporten er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside. Etter en samlet 
vurdering av skolefaglige, økonomiske og samfunnsfaglige vurderinger anbefaler 
prosjektgruppa at Greåker vgs avvikles på sikt. 

Samlet anbefaling for Sarpsborg

Prosjektgruppa anbefaler ut fra dette at Borg vgs avvikles som skoleanlegg når nye 
byggløsninger i Sarpsborg sentrum og Kalnes er ferdigstilt – tentativt i planår 6.
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Greåker vgs avvikles som skoleanlegg når nye byggløsninger for elevene som da 
skal overføres til Sarpsborg sentrum og de to skolene i Fredrikstad er ferdigstilt – 
tentativt i planår 11.

St. Olav (Sarpsborg sentrum) vgs og Kalnes vgs videreføres og videreutvikles på 
nåværende tomter. 

15.2.6 Fremtidens skolestruktur oppsummert

Samlet sett innebærer dette at det ikke blir endringer i skolestrukturen i Moss, 
Indre Østfold, Halden og Fredrikstad, men at antall skoler i Sarpsborg reduseres 
fra fire til to; Sentrum og Kalnes. Skolestrukturen i Østfold blir da etter dette slik:

 
• Moss:   Kirkeparken og Malakoff

• Indre Østfold: Mysen og Askim 

• Halden: Halden

• Fredrikstad: Glemmen og Frederik II

• Sarpsborg: Sentrum og Kalnes

 

15.3 Fremtidens tilbudsstruktur per region
Fylkeskommunen skal planlegge og bygge ut det videregående 
opplæringstilbudet ut fra nasjonale mål, søkernes ønsker og det behov 
samfunnet har for videregående opplæring innenfor alle utdanningsprogram. 
Under overskriften «tentativt investeringsprogram» i dette kapitlet 
foreslås det for noen prosjekter å starte arbeidet med å utarbeide en 
«konseptvalgutredning». Dette innebærer at man med utgangspunkt i den 
tilbudsstruktur fylkestinget nå vil vedta for den enkelte skole skal konkret 
definere de bygningsmessige løsningene og valg av tomt (der det er aktuelt).

15.3.1 Moss (Malakoff og Kirkeparken vgs)

Skolefaglige vurderinger

Begge skolene bør ut fra skolefaglige hensyn gjøres bedre kombinerte enn det 
som er situasjonen i dag. Kirkeparken er dominert av studieforberedende tilbud 
(ST, ST-F, ID og MD utgjør 835 av elevene), og har en klar overvekt av jenter, mens 
Malakoff er dominert av yrkesforberedende tilbud (BA, EL, HO og TP) og har en 
klar overvekt av gutter. Elevene som rekrutteres til Malakoff har i dag, som et 
gjennomsnitt, klart lavere inntakspoeng fra 10. klasse, enn det som er situasjonen 
på Kirkeparken (33,3 vs 38,3 inntakspoeng til vg1 i 2014). Bare tre skoler i Østfold 
har lavere karakterpoeng (svakere elever) enn Malakoff pr i dag, mens bare en 
skole i Østfold har elever med høyere karakterpoeng enn Kirkeparken pr i dag.

Den naturlige måten å bedre elevbalansen på er å flytte yrkesfaglige tilbud 
dominert av gutter fra Malakoff til Kirkeparken, og studieforberedende tilbud 
dominert av jenter fra Kirkeparken til Malakoff. Prosjektgruppa har vurdert ulike 
løsninger i denne sammenheng og utfordringen har i hovedsak vært å finne 
løsninger som ikke krever uforholdsmessige store økonomiske utlegg knyttet 
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til endringer i bygningsmassen på Kirkeparken. Skoleanlegget på Malakoff må 
uansett rehabiliteres eller rives og bygges nytt om ca. 11-12 år – og det er da  
det naturlige tidspunktet for overføring av utdanningsprogram til Kirkeparken. 

Prosjektgruppa har gått bort fra forslagene om å tilføre Medier/kommunikasjon 
til Malakoff, og å flytte TP-tilbudet på Malakoff til Glemmen.  Når det gjelder TP 
er begrunnelsen for dette at det er ønskelig å holde rekrutteringen til faget oppe 
og at næringslivet i Moss har mange mekaniske bedrifter. Når det gjelder MK 
er begrunnelsen at arbeidslivet ikke etterspør flere med denne kompetansen 
og at det er ønskelig å rekruttere til ST på bekostning av bl.a. MK innenfor den 
studieforberedende delen av tilbudsstrukturen. Også alternativet med å overføre 
ST-F fra Kirkeparken til Malakoff er nå forlatt– dette primært fordi det ikke lenger 
vil være nødvendig for å oppnå bedre elevbalanse mellom skolene dersom EL  
og TP overføres. 

De minste tilpasningene vil være knyttet til å overføre det yrkesfaglige 
«guttefaget» Elektro til Kirkeparken.  I tillegg anbefaler prosjektgruppa at det 
yrkesfaglige «guttefaget» TP også overføres til Kirkeparken. Dette faget har et 
faglig fellesskap med EL (og med RM) og fordeling av elevvolumet i Moss mellom 
skolene blir da bedre og arealene på Kirkeparken blir mer effektivt utnyttet. 
Prosjektgruppa ser dilemmaet knyttet til at dette innebærer overføring av 
utdanningsprogrammet med de «sterkeste» guttene fra Malakoff til Kirkeparken, 
men mener likevel samlet sett at dette gir den beste løsningen. 

Disse endringene i tilbudsstrukturen bør imidlertid ikke gjøres før Elektro 
og TP på Malakoff uansett skal ha nye lokaler slik at investeringskostnadene 
begrenses – dvs at dette grepet antakelig ligger minst 12 år frem i tid. Tilpasning 
av arealene på kirkeparken for Elektro og Teknikk/industriell produksjon lar 
seg realisere ifølge foreløpige skisser, men det bør arbeides videre med hvor 
stort arealbehovet for særlig fremtidens TP faktisk vil bli. Et mer teknologisert 
TP i fremtiden kan etableres på en mindre arealkrevende måte enn det som er 
situasjonen i dag.

Det er for øvrig et gjennomgående grep i skolebruksplanen at BA og TP ikke 
samles på en skole da de begge er kjennetegnet ved å være tunge yrkesfag for 
gutter med lave inntakspoeng – som det er ønskelig å fordele på flere skoler. 

Det kan for øvrig nevnes at Kirkeparken har regionens kompetansesenter for 
funksjonshemmede og at Malakoff er fokusskole for minoritetsspråklige. I tillegg 
skal det i Mosseregionen på sikt etableres et kompetansesenter for elever med 
psykososiale/-emosjonelle vansker – under hvilket ansvar og hvor dette senteret 
skal ligge skal det arbeides videre med og det foreligger heller ikke økonomiske 
kalkyler for et slikt prosjekt pr dato.

Det kan også nevnes at det vurderes om den nye tannklinikken for Mosse-
regionen kan plasseres på Malakoff. En slik klinikk kan ha synergier med den 
fylkesdekkende utdanningen av tannhelse-sekretærer som er på skolen. En 
slik klinikk er skissemessig tegnet inn på skoleanlegget, men er foreløpig ikke 
kostnadsberegnet. 
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Økonomiske vurderinger – LCC-kostnader og virksomhetskostnader

LCC-beregningene for Mosse-regionen viser at de samlede foreslåtte bygnings-
messige tiltakene er lønnsomme. Gjennomsnittlig årskostnad over 60 år er  
ca. kr 2 mill lavere med disse tiltakene enn en opprettholdelse av alle bygg  
med uendret arealbruk (alternativ 0), og ca. kr 2,5 mill lavere enn i alternativ 1.

Dette er først og fremst knyttet til de omfattende bygningsmessige endringene på 
Malakoff i planår 11. Isolert sett vil ombyggingene på Kirkeparken kunne medføre 
investeringer i størrelsesorden kr 116 mill og disse utleggene vil en unngå 
dersom en opprettholder tilbudsstrukturen som i dag.  Etablering av TP og EL 
ved Kirkeparken vil imidlertid redusere mye av det arealoverskuddet som er ved 
skolen i dag, og en ombygging på Kirkeparken antas å være mer kostnadseffektiv 
enn en omfattende ombygging på Malakoff.

Når det gjelder virksomhetskostnadene vil de foreslåtte flyttingene ikke gjøre 
utslag i forhold til dagens situasjon, og skysskostnadene i regionen blir heller  
ikke påvirket. 

Samfunnsfaglige vurderinger

Opprettholdelse av TP i Moss og prioritering av ST på bekostning av MK er 
i tråd med de samfunnsfaglige målsettingene. For øvrig er det ikke særlige 
samfunnsfaglige problemstillinger knyttet til endringene i Moss. 

Personal- og organisasjonsmessige forhold

Ca. 20 årsverk vil bli berørt av flyttingen av El og TP fra Malakoff om ca. 11-12 år.

Skolene ligger imidlertid kun 900 meter fra hverandre, og det vil være meget 
god tid til forberedelse og tilpasninger. Samlet sett anses dette for å være greit 
håndterlig.

Den fremtidige tilbudsstrukturen i Mosseregionen  etter prosjektgruppas forslag 

Elektro og Teknikk/industriell produksjon flyttes fra Malakoff vgs til Kirkeparken 
vgs. Det gjøres tilpasninger i fordelingen av Studiespesialisering og Påbygning 
mellom skolene ut fra det som til enhver tid gir best elevbalanse og utnyttelse 
av samlede arealer ved skolene. Begge skoler skal uansett ha minimum fire 
paralleller ST.

Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene beholdes som i dag, det opprettes 
ikke Medier- og kommunikasjon i Moss. Skolene får etter dette følgende 
utdanningsprogram/tilbud:

Malakoff: 

• Studiespesialisering, påbygning, helse-oppvekstfag, bygg/-anleggsfag

• Fylkesdekkende tilbud: Tannhelsesekretær og ambulansesjåfør innenfor  
 helse/oppvekst 

Kirkeparken: 

• Studiespesialisering, påbygning, musikk/dans/drama, formgivning, idrettsfag,  
 restaurant/matfag, teknikk/industriell produksjon, elektro, service/samferdsel
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• Fylkesdekkende tilbud: Dans innenfor musikk/dans/drama og kulde- og   
 varmepumpeteknikk innenfor elektro (overført fra Malakoff)

• Kompetansesenter for funksjonshemmede i Mosseregionen 

Tentativt investeringsprogram

Investeringer knyttet til overføring av EL og TP til Kirkeparken vgs gjøres når 
disse lokalene må rehabiliteres betydelig eller bygges nytt ved Malakoff vgs – 
foreløpig anslått til ca. planår 11-12 (2026/2027). Det kan antydes et behov for 
investeringer i størrelsesorden kr 116 mill for å gjennomføre tilpasningene på 
Kirkeparken. 

Malakoff vgs leide filial for bygg/anleggselever ved Solgård Skog avvikles  
når det finnes løsninger for å kunne gi elevene et tilbud ved hovedskolen.  
Når bygg på sikt saneres ved skolen vil det oppnås et nytt utbyggingspotensiale 
på eiendommen og det kan eventuelt også på sikt bygges en tannklinikk der.

I Norconsults delrapport foreslås det å selge F-bygget (gamle Moss bibliotek) og 
tilrettelegge for dans ved ombygging i hovedskolen. Dette er antakelig den mest 
rasjonelle løsningen ut fra en LCC-analyse, men prosjektgruppa er likevel skeptisk 
til dette som følge av inngåtte utleieavtaler og den utbyggingsavtalen som ble 
inngått med Moss kommune der bl.a. Moss kunstgalleri skal disponere 1. etg. 

Fylkesrådmannen starter å utrede etablering av dagtilbud for elever med 
psykososiale vansker i Mosseregionen. Sak fremmes for fylkestinget når en 
konseptvalgutredning foreligger

Risiko / usikkerhet

Ikke særlig aktuelt her, utover den standard usikkerhet som er knyttet til 
investerings-beløpene.

15.3.2 Indre Østfold (Askim og Mysen vgs)

Skolefaglige vurderinger

Begge skolene har små yrkesfaglige miljøer som dubleres pr i dag og det foreslås 
å samle disse på hver sine skoler slik:

• BA og SS til Mysen

• TP og HO Askim

Hovedbegrunnelsene for dette er knyttet til å etablere sterkere fagmiljøer,  
bedre muligheter for spesialisering, unngå at elever bytter skole underveis  
og at størrelse gir kostnadseffektivitet. Argumentene mot vil være særlig knyttet 
til lengre reisevei, færre reelle førstevalg og kanskje også svakere grunnlag for 
rekruttering til særlig HO. Det har også vært uttrykt bekymring for at eksisterende 
gode samarbeidsordninger med lokalt arbeidsliv/vertskommunen kan svekkes 
når et tilbud flyttes ut av kommunen. 

TP og BA kommer da på hver sine skoler, noe som anses fordelaktig ut fra 
elevfordeling og TP kommer på samme skole som EL – som også anses gunstig 
skolefaglig. Jfr her tilsvarende grep i Mosse-regionen. Samlingen av BA og TP  
på hver sine skoler er ikke omstridt. Når det gjelder HO og SS mener skolene  
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og rektorkollegiet at disse tilbudene bør fortsette på begge skoler. HO særlig pga 
rekrutteringsbehov og SS særlig pga reisevei, beholde bestående gode fagmiljøer 
og at et lite SS fungerer godt i tilknytning til økonomifagene på ST. For HO er det 
i Mysen vgs’ høringsuttalelse anført at skolen pr i dag har fire klasser på vg1 som 
er satt som en nedre grense for robusthet. Antall klasser er imidlertid 3 på Askim 
på vg1 og det er dessuten særlig på vg2-nivået på begge skoler en ser behovet for 
et større miljø og bedre rekruttering til tilbudene.  

Rektorene på de to skolene og rektorkollegiet i Østfold mener HO og SS bør 
opprettholdes på begge skoler som i dag, men prosjektgruppa mener de samlede 
fordelene veier tyngre enn de ulemper som er påpekt.

Når det gjelder reisevei tar det ikke mer enn ca. 25 min med buss mellom 
sentrum/skolene i de to byene. En del elever bor imidlertid utenfor bykjernen 
eller i andre nabokommuner og kan ha 30-60 minutters reisevei før de ankommer 
nærmeste by/skole og vil da til sammen få godt over anbefalte reisetid på maks 
60 minutter en vei. Det vises til kap. 14.3 for nærmere redegjørelse for dette.

I tillegg forslår prosjektgruppa at MD avvikles på Askim. Argumentene for dette 
er i hovedsak at miljøet uansett er lite og at arbeidsmarkedet trenger ST-elever 
mer enn MD-elever. Argumentene mot er særlig knyttet til at tilbudet bidrar 
positivt til det samlede elevmiljøet på Askim og til kulturlivet i regionen. 

Etter dette vil situasjonen i Indre Østfold bli tilsvarende som i Moss; dublering 
på ST og PB - og at skolene for øvrig har hver sine tilbud. Mysen vgs har definert 
kompetansesenter for funksjonshemmede i Indre Østfold – jfr nybygde lokaler  
på skolen til dette formål.

Økonomiske vurderinger – LCC-kostnader og virksomhetskostnader

LCC-beregningene for Indre Østfold viser at de samlede foreslåtte bygnings-
messige tiltakene er lønnsomme. Gjennomsnittlig årskostnad over 60 år er  
ca. kr 6 mill. lavere med disse tiltakene enn en opprettholdelse av alle bygg  
med uendret arealbruk (alternativ 0), og ca. kr 5 mill. lavere enn i alternativ 1.

Foreløpige investeringsanslag knyttet til samlingen av de yrkesfaglige miljøene

• BA på Mysen kr 77 mill

• TP på Askim kr 168 mill

• HO på Askim kr 11 mill

• SS på Mysen kr 11 mill 

Samling av utdanningsprogrammene BA og TP i nye tilpassede lokaler gir 
grunnlag for slå sammen klassene i fellesfag i langt større grad enn i dag.  
Samling av utdanningsprogrammene for HO og SS gir grunnlag for flere  
elever i hver klasse og færre klasseressurser enn det som er situasjonen  
i dag. Reduksjonen fra åtte til fire fagmiljøer gir også grunnlag for redusert 
årsverksbehov til ledelsesfunksjoner.

Når alle samlingene av utdanningsprogram er gjennomført legges det til grunn 
en reduksjon på 11-12 årsverk på de to skolene – tilsvarende kr. 8,4 mill. i årlig 
besparelse. 30% av besparelsen forutsettes lagt tilbake til skolene pga økt 
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tilretteleggingsbehov som følge av større klasser og netto besparelse etter dette 
anslås til kr 5,9 mill. p.a.

Dersom MD avvikles og elevene i Askim isteden tilføres ST – og antall elev- 
plasser på musikk ikke øker andre steder, kan det påregnes en besparelse  
på virksomhetskostnadene på ca. kr 3 mill. p.a. 

En del elever er berørt av samlingene av utdanningsprogram i Indre Østfold  
og vil utløst rett til skoleskyss som de ikke har i dag eller lengre skolevei enn  
de har i dag. Kostnadene ved dette er vanskelig å forutsi.

Netto besparelse på skolenes virksomhetskostnader av de samlede tiltak som 
foreslås for Indre Østfold anslås etter dette til å utgjøre ca. kr 8,9 mill. p.a. når  
alle tiltak er gjennomført, men før merutgifter på skoleskyss regnes inn.

Samfunnsfaglige vurderinger

Samfunnshensyn tilsier opprettholdelse av fortsatt desentral løsning på 
yrkesfagene og opprettholdelse av MD da det gir mindre skyss og bidrar  
best til lokalmiljøene i henholdsvis Mysen-området og Askim-området.  
Argumentene for dette anses imidlertid ikke så tungtveiende som f.eks  
i Halden regionen da tilbudene i hovedsak opprettholdes i regionen

Personal- og organisasjonsmessige forhold

Ca. 37 årsverk vil bli berørt av de endringene som samlet sett blir foreslått.

Endringene på kort sikt knyttet til BA og TP er ikke omstridte og berører ikke 
veldig mange. Ansatte på BA får det bedre ved at filialvirksomheten avvikles.

Når det gjelder HO og SS vil det innebære at relativt mange ansatte bytter 
arbeidsplass, men dette vurderes likevel som fullt ut forsvarlig å gjennomføre.

Den fremtidige tilbudsstrukturen i Indre Østfold etter prosjektgruppas forslag

Bygg- og anleggsfag flyttes fra Askim vgs og samles ved Mysen vgs. service- 
og samferdselsfag flyttes fra Askim vgs og samles på Mysen vgs. helse- og 
oppvekstfag flyttes fra Mysen vgs og samles på Askim vgs. teknikk og industrielle 
produksjon flyttes fra Mysen vgs og samles ved Askim vgs. musikk/dans/drama 
avvikles ved Askim vgs.

Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene opprettholdes som i dag og skolene 
får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud:

Mysen:

• Studiespesialisering, påbygning, medier/kommunikasjon, restaurant/-matfag,  
 service/samferdsel, design/håndverk, bygg/anleggsfag

• Fylkesdekkende tilbud: Helsesekretær innenfor helse/oppvekst

• Kompetansesenter for funksjonshemmede i Indre Østfold

Askim:

• Studiespesialisering, påbygning, idrettsfag, teknikk/industriell produksjon,   
 elektro, helse/oppvekstfag

• Fylkesdekkende tilbud: Arbeidsmaskiner innenfor teknikk/industriell produksjon 

157



Tentativt investeringsprogram

Samling av BA på Mysen er i Norconsults rapport foreslås igangsatt først (allerede 
i planår 1-2) , mens et nybygg for TP på Askim er foreslått deretter(planår 3-4). 
Askims leieavtale i Næringsparken utgår 30.06.2018, mens Mysens leieavtale 
på Susebakke kan sies opp med 24 mnd’s varsle.  Samlede leieutgifter på de to 
avdelingene utgjør ca. kr 3,5 mill.

Prosjektgruppa foreslår at tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2016-
19 der samlingen av BA prioriteres først. Ombygging for samling av helse- og 
oppvekst på Askim og Service- og samferdsel på Mysen er ikke tidfestet  
i Norconsults rapport og prosjektgruppa mener disse prosjektene bør innarbeides 
i en senere økonomiplanrullering.

Risiko / usikkerhet

Ikke særlig aktuelt her, utover den standard usikkerhet som er knyttet til 
investeringsbeløpene.

15.3.3 Halden vgs

Skolefaglige vurderinger

Halden er den desidert minste regionen i fylket, målt i antall innbyggere  
og elever – men er samtidig en arealmessig stor region.  Skolen/regionen har 
et bredt utdanningstilbud i dag og prosjektgruppa mener dette kan reduseres 
noe som følge av behovet for sterkere og mer kostnadseffektive fagmiljøer 
og at mange elever vil ha relativt god tilgang på elevplasser i Fredrikstad eller 
Sarpsborg sentrum.

Prosjektgruppa foreslår at tilbudene i Halden opprettholdes med unntak av  
RM og MD og at MK ikke opprettes (jfr forslag om dette i høringsdokumentet). 

Argumentene for en avvikling av RM og samling i Fredrikstad er knyttet til å 
etablere sterkere fagmiljø, bedre muligheter for spesialisering, unngå at elever 
bytter skole underveis og at størrelse gir kostnadseffektivitet. Argumentene mot 
vil være særlig knyttet til at skolen/regionen får en svakere bredde i tilbudet enn 
i dag, at skolen arbeider godt med denne elevgruppen i dag, en del vil få lengre 
reisevei, færre reelle førstevalg og kanskje også svakere grunnlag for rekruttering. 
Erfaringsmessig er mange elever på RM lite motiverte for skolegang og med lave 
karakterer fra grunnskolen – noen som kan forsterke ulempene knyttet til  
å flytte tilbudet vekke fra nærmeste skole. Svake elever profilerer gjerne mest på 
små fagmiljø. RM driver også skolens kantiner med utplasserte elever, noe som 
gir gode opplæringsarenaer for disse elevene. Restaurant/matfag-undervisning 
i Halden kan for øvrig vise til tradisjoner tilbake til Smaalenene Amts jenteskole 
som åpnet 9. januar 1899.

Det har også vært uttrykt bekymring for at eksisterende gode samarbeids-
ordninger med lokalt arbeidsliv/vertskommunen kan svekkes når tilbudet 
flyttes ut av kommunen. NHO i sin høringsuttalelse skriver at de mener nærings-
livets behov er stort nok til at tilbudet innenfor Restaurant/matfag bør økes og 
derfor videreføres og økes i Halden. Dette mener prosjektgruppa kan løses ved  
å tillegge ny skole et særlig oppdrag med å videreføre de relasjoner som finnes 
fra den nye skolen et samlet sterkere fagmiljø.
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Prosjektgruppa viser til argumentasjonen ovenfor og prinsippene i Skolebruks-
planen del 1 og foreslår etter en samlet vurdering at tilbudet avvikles i Halden. 

Ved en avvikling av RM i Halden før en ny RM-avdeling er ferdigstilt ved «nye 
Frederik II» vil Halden-elevene måtte konkurrere seg inn på RM-plassene ved 
Glemmen og den kapasitet som ligger der. Dette innebærer at samlet kapasitet 
på RM i Østfold i en overgangsperiode vil bli redusert som følge av dette grepet. 
Dagens RM-volum (ca. 30 elever) i Halden antas beregningsmessig å fordele  
seg med ca. 50% på øvrige utdanningsprogram i Halden, mens 50%  vil søke  
på elevplassene i Fredrikstad.

Argumentene for å avvikle MD er i hovedsak at miljøet uansett er lite, at 
arbeidsmarkedet trenger ST-elever mer enn MD-elever og at investeringsbehovet 
knyttet til en samling av skolen på Porsnes blir mindre. Det er for øvrig relativt 
svake skoleresultater på MD i Halden pr i dag.  Argumentene mot er særlig 
knyttet til at tilbudet bidrar positivt til det samlede elevmiljøet på skolen, og til 
kulturlivet i kommunen, og at skolen ikke har andre estetiske fag i sin portefølje 

Når det gjelder problemstillingen knyttet til lengre reisevei er dette mest 
utfordrende for elever som bor i ulike utkanter av Halden kommune og i Aremark. 
Disse elevene kan ha mer enn 30 km og 45 minutter til Halden sentrum i dag og 
en videre transport til et skoletilbud i en annen by (Fredrikstad eller Sarpsborg) 
kan medføre at anbefalt maks reisetid en vei på 60 minutter blir overskredet. 
Det vises forøvrig til kap 14.3 for nærmere redegjørelse. 

Økonomiske vurderinger – LCC-kostnader og virksomhetskostnader

LCC-beregningene for Halden viser at de samlede foreslåtte bygningsmessige 
tiltakene er lønnsomme. Gjennomsnittlig årskostnad over 60 år er ca. kr 3 mill 
lavere med disse tiltakene enn en opprettholdelse av alle bygg med uendret 
arealbruk (alternativ 0), og ca. kr 7 mill lavere enn i alternativ 1.

En flytting av ID og BA fra Risum til Porsnes kan foreløpig anslås til ca. kr 224 mill. 
Inkluderes MD og RM kan det dreie seg om kr 350 mill.

Avviklingen kan først skje når nye byggløsninger for ID og BA er ferdigstilt slik  
at miljøet holdes samlet til filialene avvikles.

Reduksjonen med to utdanningsprogram ved skolen reduserer behovet for 
ledelsesressurser ved skolen med ca. 1 årsverk – tilsvarende en årlig besparelse 
på i underkant av kr 1 mill. I tillegg kommer reduserte LCC-kostnader knyttet 
til finansiering av nødvendige investeringer og lavere samlet areale og FDV-
utgifter som anslås å ha en netto positiv effekt på ca. kr 3 mill p.a i årskostnader 
når en sammenligner med 0-alternativet der Risum opprettholdes. Når en 
sammenligner med alternativ 1 der Risum avvikles men tilbudsstrukturen består 
vil LCC-kostnadene bli redusert med ca. kr 7 mill p.a. i prosjektgruppas forslag. 

Avvikling av filialen på Risum vil også redusere skolens utgifter til interntransport, 
dublering av utstyr, IKT, administrasjon, bibliotek, kantinevirksomheter m.v. 
Besparelsene som følge av disse forholdene ble i FU-sak 153/2012 om samling av 
skolen i sentrum anslått til å utgjøre ca. kr 1,8 mill. 

Avvikling av MD uten at det opprettes tilsvarende elevplasser i Nedre Glomma 
på musikk antas å innebære en besparelse på ca. kr 4 mill forutsatt at elevene 
isteden går på ST.
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Flere elever på øvrige utdanningsprogram i Halden og på RM i Fredrikstad vil 
redusere virksomhetskostnadene pr elev på disse tilbudene både i Halden  
og i Fredrikstad, men besparelsene som følge av dette er vanskelig å anslå. 

Samfunnsfaglige vurderinger

Samfunnsfaglige hensyn tilsier at tilbudsstrukturen opprettholdes. Det er 
gjennom høringsuttalelser reist kritikk mot at utdanningsprogram legges ned 
og at skolebruksplanen tar for lite hensyn til byen i seg selv og lokalsamfunnet/
næringslivet lokalt. Ut fra samfunnsfaglige hensyn bør kriteriene knyttet til 
størrelse på de ulike fagmiljøene fravikes mer gjennomgående for Haldens 
vedkommende og også utdanningsprogrammene RM og MD opprettholdes  
på skolen/i regionen. 

Personal- og organisasjonsmessige forhold

De foreslåtte endringene for RM og MD berører i alt ca. 18 årsverk om og over en 
tidsperiode på ca. 3 år og vil stilel krav til gode prosesser. Dersom en lykkes med å 
samle skolen i sentrum antas det å utelukkende virke gjennomgående positivt for 
de ansatte. 

Den fremtidige tilbudsstrukturen i Halden etter prosjektgruppas forslag

Rektor på Halden, flere av høringsinstansene (som f.eks NHO og LO), mener at 
primært RM, men også MD, bør opprettholdes i Halden. Prosjektgruppa har 
vektlagt fordelene knyttet til økonomi og behovet for et robust fagmiljø sterkest 
og mener at disse fordelene bør veie tyngre enn de ulemper som er påpekt. 
Prosjektgruppa foreslår derfor at RM og MD avvikles i Halden.

Når Restaurant- og matfag avvikles overføres elevene til postnummerinntaket 
for RM-skolen i Nedre Glomma; dvs midlertidig til Glemmen vgs - til nye lokaler 
er ferdige på Frederik II vgs. Når musikk/dans/drama avvikles overføres elevene 
fra Halden til postnummerinntaket for MD-skolen i Nedre Glomma. Øvrige 
utdanningsprogram ved skolen opprettholdes, medeier/kommunikasjon tilføres 
ikke og regionen/skolen får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud:

• Studiespesialisering, påbygning, idrettsfag, teknikk/industriell produksjon,   
 elektro, bygg/anleggsfag, service/samferdsel, helse/oppvekstfag

• Fylkesdekkende tilbud: Apotektekniker innenfor helse/oppvekstfag

• Kompetansesenter for funksjonshemmede

• Internatskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker

Tentativt investeringsprogram

Effekten av dem sammenslåtte Halden vgs ble evaluert i 2011 behandlet av  
OKH i sak 29/2012. Evalueringen konkluderte med at avdelingene Risum og 
Porsnes burde samlet i ett skoleanlegg av både skolefaglige, ledelsesmessige  
og driftsøkonomiske hensyn og fylkesrådmannen fikk i oppdrag å arbeidere 
videre ut fra en slik målsetting. En finansieringsskisse og fremdriftsplan ble 
utarbeidet i 2012 (FU-sak 153/2012), men planene ble ikke realisert som følge  
av at en ikke lykkes med å selge Risum-anlegget til Halden kommune – som var 
en viktig del av finansieringsløsningen. 
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Finansieringen av et samlet anlegg i sentrum vil fortsatt være meget utfordrende, 
men prosjektgruppa mener at arbeidet bør tas opp igjen med sikte på realisering 
innenfor en rimelig tidshorisont. Avdeling Risum, inkludert leide lokaler for Bygg- 
og Anleggsteknikk i Iddeveien bør avvikles når nybygg for den samlede skolen  
i sentrum er ferdigstilt. 

De første steg i det videre arbeidet vil være å påbegynne en programmering og 
utarbeidelse av et forprosjekt for den samlede skolen i sentrum – basert på den 
fremtidige tilbudsstrukturen som vedtas i forbindelse med skolebruksplanen. 
Dette inkluderer at det må finnes kjøpere av Risum-anlegget slik at finansierings-
pakken blir håndterlig. Når revidert kostnadsanslag, inkludert salg av Risum 
foreligger, innarbeides prosjektet i en økonomiplanrullering og fremmes som sak 
for fylkestinget. Dette innebærer at gjennomføring vil komme senere enn angitt  
i tidsplanen til Norconsult. 

Risiko / usikkerhet

Det hefter betydelig usikkerhet ved hvilken salgssum det er mulig å oppnå  
for Risum-eiendommen. I utgangspunktet bør dette være avklart før bygging  
i sentrum vedtas igangsatt slik at prosjektets netto-investeringskostnad er kjent. 
Når tilbud avvikles vil det være en usikkerhet knyttet til elevenes tilpasning  
i innsøkingen på gjenstående tilbud i Halden og eventuelt hvor mange som  
søker seg til tilbud i Nedre Glomma.

15.3.4 Fredrikstad (Glemmen og Frederik II vgs)

Skolefaglige vurderinger

Begge skolene bør bedre kombinerte og få en bedre balanse i elevfordelingen 
enn det som er tilfelle i dag. Fredrik II er i hovedsak tuftet på tradisjoner fra 
det gamle gymnaset med sterke akademiske tradisjoner, skolen er meget sterkt 
dominert av studieforberedende tilbud og har fylkets klart sterkeste elever målt 
i inntakspoeng fra grunnskolen til vg1.  Glemmen har en sterk yrkesidentitet selv 
om den har utviklet seg til en kombinert skole med gode resultater. Skolen har  
en relativt klar overvekt av yrkesfag og har de 3. svakeste elevene i fylket målt  
i inntakspoeng fra grunnskolen. 

Når en først velger å beholde to skoler og det legges til grunn en på sikt 
omfattende ombygging av Glemmen (uansett tilbudsstruktur) og en nybygd 
Frederik II er det ganske «enkelt» å etablere godt kombinerte skoler med robuste 
fagmiljøer; i hovedsak ved at Frederik II får tilført yrkesfgalige tilbud, men 
Glemmen må få tilført elever som skal gå Studiespesialiserende. Dette gjelder 
uavhengig om en viss andel av elever fra Greåker tilføres eller ikke. Begge skolene 
får i prosjektgruppas forslag ST og to andre studieforberedende tilbud, og 4 
yrkesfagtilbud hver. Ut fra sammensetningen av utdanningsprogrammene kan 
nye Glemmen sies å få en profil knyttet til yrkesfag/realfag, mens nye Frederik II 
får en profil knyttet til servicerettede yrkesfag og språk. 

Skolene gjøres kombinerte først og fremst ved at RM overføres fra Glemmen  
til Frederik II, og at HO og BA opprettes ved Frederik II (BA og HO overføres  
fra Greåker til Frederik II i prosjektgruppas anbefalte alternativ).  
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Økonomiske vurderinger – LCC-kostnader og virksomhetskostnader

LCC-beregningene for Nedre Glomma viser at de samlede foreslåtte 
bygningsmessige tiltakene i hele regionen er lønnsomme sammenlignet med  
en videreføring av alle bygg- og arealøsninger slik de er i dag (alternativ 0).  
De er imidlertid ikke lønnsomme sammenlignet med en videreføring av dagens 
skole- og tilbudsstruktur i regionen; gjennomsnittlige årskostnader øker med 
ca. kr 15 mill. i prosjektgruppas anbefalte alternativ der også Greåker avvikles 
på sikt. Opprettholdes Greåker (alternativ 2) vil gjennomsnittlige årskostnader 
reduseres med ca. kr 10 mill i forhold til prosjektgruppas anbefalte alternativ  
og vil bare være ca. kr 5 mill høyere enn ved en opprettholdelse av dagens skole-  
og tilbudsstruktur (alternativ 1).

Bakgrunnen for disse «negative» LCC-beregningene er kostnadene knyttet til 
etablering av en helt ny Frederik II, og at det på Glemmen er svært store behov 
knyttet til rehabilitering og nybygg pga alder og slitasje i anlegget. 

De foreløpige anslagene for nettoinvesteringer er på kr 450 mill for Glemmen  
og kr 850 mill for nye Frederik II (begge alternativ 4). 

Omfordeling av tilbud mellom Glemmen og Frederik II og en eventuell flytting  
av Frederik II til ny tomt antas ikke å påvirke skolenes virksomhetskostnader eller 
skyssutgifter vesentlig. Det bør allikevel fremholdes at etablering av Frederik II  
på ny tomt vil gi et betydelig mer kompakt skoleanlegg enn vi har i dag og noen 
av kostnadsulempene knyttet til å ha to avdelinger som i dag blir borte. Dette 
dreier seg f.eks om behovet for å ha to kantiner, to biblioteker, dublering av 
kontorer og personalrom og spesialrom for undervisning, reisekostnader til 
Kongstenhallen.  Dagens merutgifter som forsvinner med et kompakt skole-
anlegg er vanskelig å anslå, men vil antakelig være relativt omfattende. 

At skolene blir større som følge av avvikling av Greåker vil redusere utgiftene 
pr elev ved skolen, men det vises til drøftingen av Sarpsborg for en samlet 
redegjørelse for besparelsene knyttet til avviklingen av Greåker. Dersom en hadde 
fusjonert skolene til en stor vgs ville virksomhetskostnadene antakelig kunne bli 
redusert med ca. kr 10 mill p.a., men dette alternativet er som kjent forlatt av 
andre årsaker.

Samfunnsfaglige vurderinger

To skoler anses å være samfunnsfaglig best der Glemmen er størst og skole nr. to 
blir liggende i sentrum. Frederik II der den ligger i dag bidrar ikke til byutvikling  
og ligger ikke kommunikasjonseffektivt

Personal- og organisasjonsmessige forhold

Disse anses å være gjennomgående positive da det er snakk om ønskede 
endringer og lite omfattende fysisk flytting. Når de nye byggløsningene er 
realisert vil den personalmessige situasjonen bli mye forbedret sammenlignet 
med dagens situasjon. 
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Den fremtidige tilbudsstrukturen i Fredrikstad vil etter prosjektgruppas forslag 
da se slik ut:

Studiespesialisering fordeles på begge skoler – dvs at minst fire paralleller 
overføres fra Frederik II vgs til Glemmen vgs. Restaurant/matfag flyttes fra 
Glemmen vgs til Frederik II vgs.

Når Greåker vgs avvikles flyttes følgende tilbud herfra til Fredrikstad:

• Helse/oppvekstfag til Frederik II vgs 

• Bygg/anleggsfag til Frederik II vgs 

• Ca. 75% av elevplassene innenfor Studiespesialisering fordeles på Frederik II   
 vgs og Glemmen vgs

• Science-tilbudet innenfor Studiespesialisering til Glemmen vgs

 
Endelig tilbudsstruktur/tilbud ved de to skolene blir etter dette slik:

Glemmen: 

• Studiespesialisering, påbygning, formgivning, design/håndverk, medier/  
 kommunikasjon, teknikk/industriell produksjon, elektro

• Fylkesdekkende tilbud: Science innenfor studiespesialisering, * 
 YSK-helsearbeiderfag innenfor Helse/oppvekst

Frederik II: 

• Studiespesialisering, påbygning, idrettsfag, service/samferdsel,  
 helse/oppvekstfag, restaurant/matfag, bygg/anleggsfag

• Fylkesdekkende tilbud: International Baccalaureate  
 og YSK-salg/service/sikkerhet innenfor service- og samferdsel,    
 påbygning til generell studiekompetanse med realfaglig fordypning  
 innenfor studiespesialisering 

Tentativt investeringsprogram – Frederik II

I en rapport fra Prosjektforum i 2013 ble det samlede rehabiliteringsbehovet ved 
Frederik II anslått til ca. kr 415 mill forutsatt at det skal fungere godt i mange år 
framover på samme måte som et nybygg. Av skolefaglige og driftsøkonomiske 
hensyn kan det ikke anbefales å videreføre dagens to skoleavdelinger slik de 
ligger på dagens lokalisering. Av skolefaglige og samfunnsfaglige hensyn bør 
skolen bygges som helt ny skole og flyttes til Fredrikstad sentrum - og det er 
FMV-området eller Trosvikstranda som pr i dag peker seg ut som de beste 
alternativene. 

Basert på den fremtidige tilbudsstruktur fylkestinget vedtar i forbindelse med 
skolebruksplanen mener prosjektgruppen at det bør utarbeides en konseptvalg-
utredning med sikte på plassering og byggeløsninger for «nye Frederik II».  
Med forbehold om resultatet av konseptvalgutredningen for Nye Frederik II 
erverves tomt for denne skolen på FMV-området eller et annet sted. Avhengig  
av økonomisk dekning i kommende økonomiplanrulleringer legges det foreløpig 
til grunn at Nye Frederik II bygges i planårene 6-8 (2021-2023).
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Tentativt investeringsprogram - Glemmen

I en rapport fra Prosjektforum i 2013 ble det samlede rehabiliteringsbehovet 
ved Glemmen anslått til ca. kr 545 mill forutsatt at det skal fungere godt i mange 
år framover på samme måte som et nybygg. Glemmen har mange bygg med 
store feil og mangler og med dårlig tilpasningsdyktighet. I Norconsults rapport 
anbefales mange bygg revet/sanert, men i fremdriftsplanen er dette i hovedsak 
tenkt gjennomført i planår 11-12 – dvs. i 2026-2027. 

Prosjektgruppa ser at dette blir svært krevende å leve med for skolen og mener 
derfor at det også for Glemmen må utarbeides en konseptvalgutredning for 
fremtidens løsninger basert på den fremtidige tilbudsstruktur som nå blir vedtatt 
i Skolebruksplanen. Denne kan resultere at en del av behovene ved skolen må 
løses tidligere – f.eks ved en trinnvis utbygging innenfor rammen av en helhetlig 
plan. Når det gjelder nytt bygg for Teknikk/industriell produksjon på Glemmen 
skal dette søkes innarbeidet i kommende økonomiplan for 2016-19. 

Når det gjelder avdelingen for Teknikk/industriell produksjon på Glemmen har 
denne lenge hatt utfordrende forhold og det ble gjort enkelte utbedringer i 2014 
som nå vurderes å kunne fungere greit noen år fremover. Ut fra foreliggende 
tidsplan må det imidlertid vurderes om det er nødvendig å gjøre ytterligere tiltak 
for å finne varige gode løsninger for denne avdelingen før de store ombyggingene 
på skolen skal tas.

Prosjektgruppa ser store fordeler ved å utarbeide konseptvalgutredninger 
for begge skolene i Fredrikstad samtidig slik at en får en helhetlig tilnærming 
til skoleutviklingen i Fredrikstad og hvordan utviklingen av anleggene kan 
samordnes.

Andre forhold

• Hvilke av skolene som skal ha kompetansesenter for funksjonshemmede tas   
 det stilling til når fremtidig plassering og byggeløsning for Frederik II  
 er nærmere avklart

• Ansvar for dagens tilbud på Veum for elever med psykiske vansker videreføres  
 som Glemmen vgs’ ansvar, men vurderes på nytt når fremtidig lokalisering av  
 tilbudet er avklart. 

Risiko / usikkerhet

Betingelser knyttet til økonomisk oppgjør ved en fraflytting av dagens skoleanlegg 
på Frederik II er usikre – og det må forhandles med Fredrikstad kommune om 
dette. Det hefter også betydelig usikkerhet knyttet til kostnader ved tomteerverv 
og eventuelle kostnader knyttet til infrastruktur m.v. 

15.3.5 Sarpsborg (St. Olav, Kalnes, Borg og Greåker vgs)

Skolefaglige vurderinger

Endringene i Sarpsborg blir mange som følge av avviklingen av Borg og Greåker. 
Det vil føre for langt å gi alle endringer en særskilt omtale, men prosjektgruppen 
har her valgt ut de som har vært mest utfordrende å finne gode løsninger på.
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Plassering av EL på Kalnes eller Sarpsborg sentrum:

EL i Sarpsborg ligger i dag på Borg og må ved en avvikling her legges til en av de 
andre skolene og Sarpsborg sentrum eller Kalnes er vurdert som mest aktuelle. 
Det finnes argumenter for begge lokaliseringene:

Argumenter for at tilbudet skal ligge på Kalnes:

• Har et faglig fellesskap med TP som skal ligge på Kalnes

• Gir Kalnes flere elever som er sterke

• Gir færre elever i sentrum gir lettere tomtetilpasning

• Skolen får en bedre størrelse i alternativ 2 der den ellers vil bli litt mindre  
 enn det anbefalte minimum på 750

Argumenter for at tilbudte skal ligge i Sarpsborg sentrum: 

• Ikke så arealkrevende yrkesfag som balanserer ut en lett og jentedominert   
 skole

• Reduserer guttedominansen en ellers ville fått på Kalnes, og reduseres   
 jentedominansen på Sarpsborg sentrum

• De linjene som ikke er arealkrevende bør i utgangspunktet ligge på byskoler,   
 ikke på Kalnes.

Prosjektgruppa vurderer hensynet til byutvikling og kjønnsbalanse å veie tyngst 
og foreslår derfor å legge tilbudet til Sarpsborg sentrum.

MD på Greåker eller Sarpsborg sentrum

Ved en avvikling av Greåker flyttes MD tilbudet til Sarpsborg sentrum i 
prosjektgruppas forslag til alternativ 2. Dersom Greåker opprettholdes (alternativ 
2) er spørsmålet om det skal beholdes på Greåker eller også da flyttes til 
Sarpsborg sentrum.

Argumenter for Greåker:

• Fungerer godt på denne skolen i dag

• Nye lokaler etablert i 2013 (bl.a. med Black-box og kammersal), flytting   
 medfører nye investeringskostnader

• Hører sammen med knutepunkt-tilbudet for blinde/svaksynte (men dette   
 gjelder veldig få elever). Greåker har i dag et lærerkorps som er etterutdannet  
 der ikke alle nødvendigvis vil følge med i en flytting da hver av dem har   
 få timer undervisning av synshemmede. Det er også nylig etablert et    
 hybeltilbud til disse elevene på skolens område.

• En flytting reduserer tilgjengeligheten for elever fra Fredrikstad

• En videreføring er sterkt ønsket av skolen og anbefalt av rektorkollegiet og   
 Musikernes fellesforbund
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Argumenter for Sarpsborg sentrum

• Synergi med kulturaktiviteter og kulturarenaer/lokaler i Sarpsborg sentrum.   
 Sarpsborg kommune vil ha tilbudet i Sarpsborg sentrum øst,   

• Letter tilgjengeligheten for elever fra Sarpsborg sentrum, Halden  
 og mot IØ (Rakkestad), Råde. En nedleggelse av tilbudet i Halden og/eller   
 Askim tilsier plassering i sentrum for å bedre tilgjengeligheten

• Sentralisering gjør det lettere å ta ned totalvolum i fht ST

• Musikk-lokalene ligger uansett ikke optimalt på Greåker i dag

• Færre elever på Greåker gjør det lettere å bruke kapasiteten på skolen   
 fleksibelt i de endringene som skal gjøres i Nedre Glomma i årene  
 som kommer

Fordeling av Bygg/anlegg mellom Greåker og Kalnes:

Dersom Greåker opprettholdes har prosjektgruppa vurdert om hele Bygg/
anleggstilbudet i Sarpsborg burde vært samlet til Greåker da denne skolen 
er størst på dette fagområdet fra før i Sarpsborg og det er kapasitet i 
verkstedshallene. Det legges likevel opp til i dette alternativet (alternativ 2) 
at Kalnes også skal ha et BA-miljø fordi vg2-tilbudet på Anleggsteknikk med 
anleggsmaskinføreropplæringen fungerer godt på de store utearealene på 
Kalnes. Videre har vg2 Anleggsteknikk på Bygg/anlegg synergier i forhold til vg2 
Anleggsgartner innen Naturbruk. Kalnes har i dag elevplasser til to klasser vg1 BA. 
Et argument for at dette videreføres ved Kalnes er at BA-elever får et tilbud der 
skolegangen kan fullføres på samme skole, og at enkelte elever vil profitere på  
å være med i et mindre skolemiljø med god oversikt.

ID til Kalnes og Topp-idrett fortsatt i Sarpsborg sentrum

Topp-idrett ved St. Olav gis i dag som tilbud knyttet til begge 
utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Idrett og gir elevene tilbud 
om både generell og spesiell studie-kompetanse. Med prosjektgruppas forslag 
blir tilbudet knyttet til Studiespesialisering i Sarpsborg sentrum, og tilbudet 
om generell og spesiell studiekompetanse består. Prosjektgruppa mener det 
er en løsning som vil fungere godt og henviser bl.a. til at de siste årene har 
etterspørselen etter kombinasjonen toppidrett og spesiell studiekompetanse økt.  
Det er for øvrig også denne kombinasjonen private aktører i markedet ofte tilbyr 
(f.eks Wang i Fredrikstad), og St. Olav er i dialog med Olympiatoppen om status 
som Toppidrettsgymnas på dette grunnlaget. Det legges her også til grunn at 
Østfold Idrettskrets og skolens samarbeidsklubber har uttrykt at de ønsker topp-
idrett videreført i Sarpsborg sentrum der det også er god tilgang på arenaer som 
benyttes: Sarpsborghallen, Sparta Amfi, Sarpsborg stadion m.m.

Økonomiske vurderinger

Reduksjon med to skoler antas isolert sett å kunne innebære besparelser 
på kostnader knyttet til ledelse, stab- og støttefunksjoner på i alt ca. kr 
17 mill. Støttefunksjoner inkluderer da ressurser også til pedagogiske 
fellesutgifter, resepsjon, teknisk, bibliotek, kantine, lønn/personal/merkantilt, 
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elevadministrasjon og IKT. Effekt på renhold, FDV m.v. er regnet inn i LCC-
analysen.  Samling av BA og ID anslås å kunne besparelser på årsverk til ledelse 
og undervisning på i størrelsesorden kr 2 mill. 

Samfunnsfaglige vurderinger

Det anses gunstig for byutvikling i Nedre Glomma at Greåker avvikles og samlet 
transporteffektivitet vil også bli noe bedret. Det er positivt at arealkrevende 
tilbud blir videreført på Kalnes og skolen ikke blir for stor.

Den fremtidige tilbudsstrukturen i Sarpsborg vil etter prosjektgruppas forslag 
da se slik ut:

Overføring av tilbud fra Borg vgs

• Bygg/anlegg legges til Greåker vgs, unntatt vg2 overflateteknikk som legges til  
 Kalnes. Når Greåker avvikles fordeles elevplassene på Kalnes og FrederikII vgs. 

• Elektro overføres til Sarpsborg sentrum

• Helse/oppvekst overføres til Sarpsborg sentrum

• Teknikk/industriell produksjon overføres til Kalnes vgs

• Avdelingen for multifunksjonshemmede fordeles med ca. 50% til Kalnes vgs   
 eller Sarpsborg sentrum og 50% til en av de vgs i Fredrikstad

• Ansvaret for voksenopplæringen fordeles på øvrige skoler slik det blir naturlig  
 etter en nærmere vurdering 
 
Borg har i dag ansvar for fengselsundervisningen ved Ravneberget med 5 
årsverk knyttet primært til Restaurant/matfag, renholdsfag og enkeltfag innenfor 
Studiespesialiserende. Fremtidig ansvar for dette tilbudet bør sees i sammenheng 
med de potensielt store endringene i kriminalomsorgen som kan komme når det 
gjelder fengselsorganiseringen. Av praktiske årsaker bør det være minst mulig 
fysisk avstand mellom hovedskole og fengsel og det innebærer i tilfelle at det 
er naturlig at en av skolene i Sarpsborg overtar Borgs ansvar. Prosjektgruppa 
anbefaler at en kommer tilbake til dette senere når skole- og tilbudsstrukturen 
generelt er endelig vedtatt.  

Overføring av tilbud fra Greåker vgs

• Musikk/dans/drama overføres til Sarpsborg sentrum når denne skolen  
 står ferdig

• Ca. 25% av elevplassene innenfor Studiespesialisering overføres til  
 Sarpsborg sentrum

• Knutepunktstilbudet for blinde og svaksynte overføres til ny skole når  
 Greåker avvikles. Hvilken skole utredes senere. 

• Ansvaret for voksenopplæringen fordeles på øvrige skoler slik det blir naturlig  
 etter en nærmere vurdering
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Endelige utdanningsprogram/tilbud ved skolene i Sarpsborg blir etter dette slik:

St. Olav (Sarpsborg sentrum) vgs 

• Studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett, påbygning, musikk/  
 dans/drama, design/håndverk, service/samferdsel, elektro

• Fylkesdekkende tilbud: Blomsterdekoratør og aktivitør innenfor design/  
 håndverk, automatisering innenfor elektro, hudpleie innenfor helse/oppvekst,  
 toppidrett innenfor studiespesialisering, drama innenfor musikk/dans/drama 

Kalnes vgs

• Idrettsfag, påbygning, naturbruk, bygg/anleggsfag, teknikk/industriell   
 produksjon 

• Fylkesdekkende tilbud: Hele utdanningsprogrammet naturbruk,    
 anleggsteknikk innenfor bygg/anleggsfag, overflateteknikk (bilskade/lakk)  
 og YSK-industriteknologi og YSK kjemi/prosess innenfor teknikk/-industriell   
 produksjon

• Fylkesdekkende kompetansesenter for autister 
 
Kalnes får med dette et elevtall på nivå med definerte minstenivå (750). Skolen 
tilføres ikke ST, men får et større ID-miljø som sammen med PB utgjør den 
studieforberedende andelen. Av samfunnsmessige hensyn overføres ikke ST til 
Kalnes, men fordeles på sentrumsskolene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Greåker vgs (fram til avvikling)

• Når Sarpsborg sentrum er ferdig flyttes MD dit og BA fra Borg flyttes  
 til Greåker

• Når nye Frederik II er ferdig overføres HO til Frederik II, BA til Frederik II  
 og ST fordeles på skolene i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum

Tentativt investeringsprogram

Bygging av ny skole i Sarpsborg sentrum er i Norconsults rapport tenkt 
påbegynt i planår 3 (2018) og med ferdigstillelse i planår 5 (2020). Tentativt 
investeringsbeløp er kr 630 mill + sanering, tomteerverv, midlertidige løsninger 
mm. Prosjektgruppa anbefaler at arbeid med programmering og forprosjekt 
igangsettes umiddelbart og at prosjektet for øvrig innarbeides i kommende 
rullering av økonomiplanen for 2016-2019. 

Med henvisning til fylkestingets vedtak i sak 95/2013 legges det til grunn en 
helt ny skole – dvs at det ikke er aktuelt å rehabilitere dagens hovedbygg – 
men det skal vurderes muligheten for en trinnvis utbygging. Fylkesrådmannen 
får i oppdrag å igangsette arbeid med programmering og forprosjekt og 
fremmer sak for fylkestinget med sikte på bevilgningsvedtak og igangsetting av 
byggeprosjektet når dette arbeidet er ferdigstilt.

Utbygging av lokaler for TP, ID og tilrettelegging for vg2 overflateteknikk på BA 
på Kalnes påbegynnes også når det gjelder programmering og forprosjekt, og 
innarbeides i kommende rullering av økonomiplanen for 2016-2019. Tentativt 
investeringsbeløp er kr 250 mill.
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Plassering av 50% av Borgs avdeling for multifunksjonshemmede avgjøres som en 
del av arbeidet med utbyggingsplanene for Sarpsborg sentrum og Kalnes. Borg 
vgs avvikles når utbyggingene i sentrum og på Kalnes er ferdigstilt. Greåker vgs 
avvikles når Nye Frederik II står ferdig og Glemmen er bygd om – foreløpig tenkt 
ca. planår 11 (2026). Fylkesrådmannen bør få i oppdrag å forberede salg av Borg i 
samarbeid med Sarpsborg kommune.

15.4 Aktuelle endringer i tilbudsstruktur

Innledning

Som fremholdt i tidligere saksfremlegg og i brev til høringsinstansene er det en 
rekke enkeltendringer som kan gjøres i tilbudsstrukturen – innenfor eller på tvers 
av de skisserte helhetlige alternativene. Prosjektgruppas forslag er en syntese av 
de ulike hensynene som er veid opp mot hverandre; skolefaglighet, økonomi  
og samfunnsfaglige hensyn.

Dersom en ensidig skulle legge vekt på f.eks økonomisk hensyn eller reisevei  
og elevenes ønsker vil en komme til et annet resultat enn i prosjektgruppas 
forslag. Prosjektgruppas forslag om å avvikle Musikk/dans/drama i Askim og 
Halden er eksempler på en sterkere vektlegging av økonomiske argumenter  
og arbeidsmarkedsbehov på bekostning av elevenes ønsker og reisevei. 

Det redegjøres her kortfor noen av de enkeltendringene som har vært mest oppe 
til diskusjon i prosjektgruppas arbeid eller har vært fokusert av høringsinstanser 
ut fra ønske om å vektlegge skolefaglige, økonomiske eller samfunnsfaglige 
hensyn sterkere.

Tiltak som vil redusere investeringsbehovet på kort sikt i forhold til 
prosjektgruppas forslag

• Beholde Borg og Greåker vgs

• Ikke flytte elektro og teknikk/industriell produksjon fra Malakoff til Kirkeparken

• Beholde ID i Sarpsborg sentrum

• Opprettholde HO og SS på begge skolene i Indre Østfold

• Redusere ID-volumet til fordel for ST – f.eks med kun å ha tilbudet på en  
 skole i NG 
 
Disse tiltakene vil gjøre det lettere – i hvert fall på kort og mellomlang sikt –  
å gjennomføre større investeringsbehov raskere andre steder; f.eks på  
Glemmen og Frederik II. 

Alternative forslag for å øke bredden i fagtilbud og redusere reisevei for 
elevene

• Opprettholde dubleringen av utdanningsprogram på Mysen og Askim:  
 TP, BA, HO og SS

• Opprettholde MD og RM i Halden

• Tilføre medier/kommunikasjon til Halden og Moss

• Tilføre moss Design/håndverk og YSK-tilbud til Moss
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Alternative plasseringer

• Beholde DH på Kalnes

• Legge Elektro til Kalnes istedenfor Sentrum (øker andelen sterke elever  
 på Kalnes og hører godt sammen med TP som foreslår lagt til Kalnes) 

• Dersom Greåker beholdes

• Beholde MD på Greåker istedenfor å flytte det til St. Olav (for å videreføre et   
 godt fungerende tilbud å redusere behovet for nye investeringer på  
 Nye St. Olav)

• Flytte Science til Sarpsborg sentrum eller Glemmen for å gjøre dette    
 fylkesdekkende tilbudet bedre tilgjengelig for flere elever.

 
Tiltak som vil redusere driftsutgiftene 

• Avvikle International Baccalaureate på Frederik II

• Avvikle YSK-tilbud (kombinasjonsløp over fire år for både yrkes- og    
 studiekompetanse)

• Avvikle også bygg/anleggsfag i Halden

• Avvikle medier/kommunikasjon i Mysen 
 
Tiltakene vil gjøre lettere å finansiere ønskede investeringer i skolebygg og/eller 
vil også frigjøre midler til arbeid med skolens innhold, satsning på etablering av 
flere læreplasser e.l.

Listen kan gjøres mye lengre da i prinsippet hele tilbudsstrukturen er oppe 
til diskusjon.  Østfold fylkeskommune har pr i dag 12 utdanningsprogram og 
nærmere 50 programområder og tilbud i sin portefølje– der noen av de er 
fylkesdekkende. 
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VEIEN VIDERE – RULLERING AV 
PLANEN, BYGGEPROSJEKTER 
OG STRUKTURENDRINGER

16.1 Planhierarki, rullering og forhold til annet planarbeid 

Østfold fylkeskommune opererer med følgende planhierarki, vedtatt i 
Fylkesutvalget 13.3.2014 under sak PS 27/2014:

1. Overordnede, lovpålagte planer

a. Regional planstrategi (4-årig)

b. Økonomiplan med handlingsprogram (4-årig)

c. Årsbudsjett (1-årig)

2. Strategiske planer

a. Regionale planer med handlingsprogram

b. Sektorplaner (bør også ha handlingsprogram) 

3. Andre strategier og handlingsplaner

a. Strategier 

b. Handlingsplaner 

Planene rulleres på følgende måte:

 

Kilde: Økonomiplan 2013-2016 for Østfold fylkeskommune

KAP. 16
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Eksempler på planer som er vesentlige for Skolebruksplanen:

Plan Type plan Vedtatt

Fylkesplan Østfold mot 2050 Regional plan feb.09
Regional transportplan for Østfold mot 2050 Regional plan jun. 12
Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-
2015/2024

Regional plan sep.11

Fylkesdelplan barn og unge Regional plan feb.09
Regional kompetanseplan for Østfold mot 
2050

Regional plan

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan
Årsbudsjett 2016 Bevilgningssak
En fylkeskommune i endring Strategi
Eiendomsstrategi Strategi

Handlingsplan og kommende økonomiplan

Fylkestingets vedtak i desember 2014 innebærer at det er gjort et prinsippvedtak 
for den langsiktige utviklingen av vår skole- og tilbudsstruktur – og i hovedsak 
i hvilken rekkefølge prosjekter skal gjennomføres for å komme frem til den nye 
strukturen i løpet av kommende 12-års-periode. 

Når modellen er valgt bør det straks igangsettes å utarbeide en handlingsplan på 
et mer detaljert og konkretnivå for kommende 4-8-års-periode og at denne blir 
satt inn i fylkeskommunens økonomiske plansystem i forbindelse med kommende 
økonomiplan-rullering for 2016-2019. 

For det eller de prosjektene som fylkestinget forutsetter at skal prioriteres 
aller først kan det allerede i januar igangsettes arbeid med programmering og 
forprosjekt – slik at det kan fremmes en sak om iverksetting og bevilgning – f.eks. 
høsten 2015 eller våren 2016 (etter at økonomiplanen er rullert). For prosjekter 
av en viss størrelse og kompleksitet må det påregnes minst 3-5 år fra vedtak om 
skolebruksplanen er gjort til det første byggeprosjektet er ferdigstilt. 

Rullering av skolebruksplanen

Det er valgt å ha et 12 års perspektiv for hvordan skole- og tilbudsstrukturen 
kan se ut; dvs i skoleåret 2025/2026. I et langt tidsperspektiv er det imidlertid 
sannsynlig at det vil skje  faglige og innholdsmessige endringer i skolen og også  
at den demografiske utviklingen kan bli annerledes enn det som er lagt til grunn  
i denne planen. Usikkerheten – og sannsynlig-heten for at nye premisser vil 
gjelde blir større jo lenger ut i planperioden en kommer.

Det vil derfor være nødvendig å rullere skolebruksplanen jevnlig i tiden som 
kommer – men da en planrullering innenfor valgt skolestruktur og valgt 
hovedramme for fremtidens tilbudsstruktur. Prosjektgruppa foreslår en rullering 
av Skolebruksplanen i hver fylkestingsperiode. Dette gir anledning til fortløpende 
å ta hensyn til de endringer i faginnhold og av pedagogisk og teknologisk art  
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som hele tiden skjer i skolen. Neste rullering kan dessuten ta opp i seg 
kommende vedtak om Regional kompetanseplan

Handlingsplanen og kommende rulleringer av skolebruksplanen skal  
videreføre de prinsippvedtak og den modell som er valgt i desember  
2014 og blir dermed langt mindre komplisert å forholde seg til enn denne 
skolebruksplanen. Til gjengjeld vil særlig handlingsplanen og kommende 
økonomiplanrulleringer inneholde mange krevende beslutninger av praktisk  
og økonomisk art på gjennomføringsnivå.

Vedlikeholdsplaner og masterplaner for utvikling

Som en del av arbeidet med eiendomsstrategien, arbeides det med vedlikeholds-
planer for skolebyggene. Når fremtidig skole- og tilbudsstruktur er vedtatt, 
 vil man med utgangspunkt i kartleggingen av bygningenes tilstand og mulighets- 
studiene som er gjort for hvert skoleanlegg kunne lage masterplaner for utvikling 
av hvert skoleanlegg. Disse masterplanene vil si noe om hvilke bygg som bør 
saneres, utbedres og ombygges, hvor eventuelle nybygg vil komme  
og i hvilken tidsperiode. De vil ta opp i seg både funksjonsendringer  
og tekniske utbedringer. Vedlikeholdsplanene vil knyttes tett mot master- 
planene for skoleanleggene (under her kommer også driftsplaner og HMS-
planer). Masterplanene for skoleanleggene og vedlikeholdsplanene krever 
ikke politisk behandling, men er planleggingsverktøy for administrasjonen. 
Når det oppstår behov for et større byggeprosjekt, vil det bli tatt inn i 
handlingsprogrammet som rulleres med økonomiplanen og årsbudsjettet. 
Vedlikeholds- drifts- og HMS-planene kan også utløse mindre byggeprosjekter 
som ikke krever politisk behandling.

Videre arbeid med enkelt-temaer

I arbeidet med skolebruksplanen er det i prosjektgruppa drøftet en lang rekke 
enkelt-temaer av betydning for fremtidens skole- og tilbudsstruktur – og for 
utforming/bygging av fremtidens skolebygg som ikke er særlig omtalt i planen. 
Årsaken til det har delvis vært at temaene bør bearbeides videre og mer grundig 
før de kan inngå i et beslutningsgrunnlag – og delvis at de mest hensiktsmessig 
bør tas etter at fylkestinget har lagt hovedrammene for fremtidens skole-  
og tilbudsstruktur gjennom det vedtaket som nå gjøres.

Det viktigste eksempelet på dette er antakelig at det innenfor yrkesfagområdene 
vil kunne skje betydelige endringer i årene som kommer- jfr Stortingsmelding 20 
(2012-2013) På rett vei. Dette vil f.eks kunne få konsekvenser for de endringene 
som det er lagt opp til i Mosseregionen som ligger langt fram i tid. I tillegg bør 
samspillet mellom skolen og arbeidslivet/næringslivet uansett endre seg i tiden 
fremover.  Det vises her b.la. til høringsinnspillene fra LO og særlig NHO som 
fremhever at økt bruk av vekslingsmodeller med sirkulasjon mellom skole og 
lærebedrifter kan bedre elevenes utdanningsrelevans og også gi bedre utnyttelse 
av skoleinfrastrukturen. 

Industriell matproduksjon er en stor næring i Østfold. Dette tilsier at enkelte fag 
innenfor Teknikk/industriell produksjon bør ligge tett på elektro/automasjonsfag 
og matfag på restaurant/matfag. Det vises her til høringsuttalelsene fra NHO  
og Mysen vgs (med referanse til Nortura). Med mulig unntak for Glemmen er ikke 
denne kombinasjonen fullt ut tilstede ved noen av skolene i dag, og vil dessuten 
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bli løst ved en overføring av RM til Nye Frederik II på sikt. I de modellene som 
er skissert for fremtiden har ikke dette perspektivet vært drøftet i særlig grad. 
Prosjektgruppa anbefaler en ser nærmere på denne problemstillingen ved neste 
rullering 

De endelige resultatene av arbeidet med utforming av utdanningsprogrammet 
Medier/kommunikasjon som nytt studieforberedende tilbud og etablering av 
Formgivning som eget studieforberedende utdanningsprogram er ikke kjent 
pr dato. I denne skolebruksplanen er tilbudene regnet inn som en del av den 
studieforberedende delen av tilbudsstrukturen, men kostnadsbildet og en del 
andre praktiske forhold har en ikke hatt sikker kunnskap om ved utarbeidelse av 
planen. Dette må følges opp i kommende rullering.

I 2014 er det innført rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter 
fullført og bestått fag- og yrkesopplæring (med eller uten fag-/svennebrev). Det 
er i Skolebruksplanen tatt høyde for at dette medfører behov for flere elevplasser, 
men omfanget er usikkert før en får erfaring med hvor mange som vil benytte 
seg av retten. Det kan også ulike måter å organisere dette tilbudet på – ikke bare 
som ordinær dagundervisning, men kanskje også som kveldsundervisning eller 
modulbasert undervisning tilpasset yrkesaktive. Dette må en komme tilbake til 
senere.  

Antall innvandrere i Østfold vil antakelig 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 større enn dette.  
Det vil være viktig å ha en tilbudsstruktur og modeller for undervisning 
i skolen som fungerer for denne gruppen slik at de lykkes med sin skolegang  
og senere i yrkeslivet. Særskilte tiltak som forsterket norskopplæring i samarbeid 
med grunnskolen, innføringsklasser og «vg1 over to år» er aktuelle i denne 
sammenheng. Innretning av dette i fremtiden kan ha betydning for elevfordeling 
og arealbehov på skolene. De faglige avklaringene må komme på andre arenaer 
enn skolebruksplanen, men de beslutningene som tas må etter hvert innarbeides 
i kommende rulleringer.

En foreløpig vurdering som er gjort av prosjektgruppa i samarbeid med  
IT-seksjonen og flere IKT-pedagogiske ansvarlige ved ulike skoler konkluderer med 
at bruk av IKT i fremtiden ikke vil redusere arealbehovet, men vil ha positiv effekt 
på differensiering og læringsutbytte generelt. Det vil være viktig å tilrettelegge 
nye skolebygg for den felles IKT-løsningen som fylkeskommunen benytter.  
Om fremtidens bruk av IKT også kan påvirke utformingen av tilbudsstrukturen og 
arbeidsdeling mellom skolene for øvrig er usikkert og må overvåkes i det løpende 
arbeid som skjer og i kommende rulleringer av skolebruksplanen.

Til siste bør det nevnes at det i Norconsult sin gjennomgang av arealbruken 
i alle skoleanlegg sammenholdt med FEF-modellen er identifisert mye 
«overskuddsareal». Dette skyldes delvis gamle bygg-løsninger som ikke var 
tiltenkt de formål de har i dag, samt at «klattevis» utbygging ikke gir så rasjonelle 
løsninger som nybygg gjør. Men det skyldes også at skolene etter Norconsults 
beregninger ikke utnytter skolelokalene tilstrekkelig effektivt/intensivt.  
Dette gjelder f.eks også på en skole som er så nybygd/ombygd som Kirkeparken.  
Den enkelte rektor opplever imidlertid ofte at skolene er fulle og arealene er 
godt utnyttet i dag. Dette temaet må bearbeides videre i tiden som kommer 
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slik at en vet sikkert hvilket arealbehov som kan legges til grunn etter hvert som 
kommende byggeprosjekter igangsettes.

16.2 Tentativ tidslinje  for gjennomføring av byggeprosjekter  
 og strukturendringer

Som tidligere beskrevet er den tentative tidslinjen for byggeprosjekter basert 
på byggenes tekniske tilstand, endringer i tilbudsstrukturen og i noen grad 
økonomiske forhold som reduksjon av leide arealer.  Samtidig har det vært en 
målsetning å hele tiden kunne ha egne lokaler til elevene ved ombygging slik at 
unødvendige kostnader til leie unngås. Den eneste større leiekostnaden som  
hittil er lagt inn er midlertidig lokaler under den tiden det tar å bygge ny St. Olav.  
Dette vil i noen grad føre til undervisning i midlertidige lokaler både på egen 
skole og på annen skole.

Det vil være mange hendelser knyttet til tidslinjene ut over det rent bygnings-
messige. Personalet skal forberedes, flytteprosesser skal organiseres, 
organisasjonen skal endres osv. Disse hendelsene må også legges inn i tidslinjene 
slik at prosessene blir best mulig og mest mulig forutsigbare. 

De byggeprosjektene som er forsøkt lagt inn i Økonomiplanen for 2016 – 2019 vil 
ha størst fokus i første omgang. Videre framdrift er avhengig av fylkeskommunens 
økonomi, men også andre endringer som vil framkomme, særlig ved rullering. 

Handlingsplanen og økonomiplanarbeidet vil føre fram til initiering av det 
konkrete byggeprosjektet. Først når byggeprogram og forprosjekt er gjennomført 
vil prosjektet få sin endelige kostnadskalkyle og fremmes for politisk behandling.

Prosjektgruppen ser for seg følgende tidslinje for de største byggeprosjektene  
(alt 4):

Alternativ 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Askim Selge J Avhende A

Borg Selges*

Frederik II Nybygg på ny tomt (hele skolen) Avhende CH F

Glemmen Nybygg  F2 (TIP) Selge Lisleby rive G,E Nybygg H (ID) Ombygging J Ombygging F Rive A-D Nybygg A (ST)

Greåker Selges*

Halden Nybygg C (TIP,BA) + ombygging avhende Risum

Kalnes Saneringsplan, og salg Ø Nybygg  BA (ID) Selge G Nybygg AE, AA2

Kirkeparken Ombygging A-E

Malakoff Ombygging A-E Rive B C

Mysen Ombygging

St. Olav Tilrettelegging of flytting til midlertidig skole Nybygg (hele skolen) i Dr.gt.

* Når Nye Sarpsborg er ferdigbygd ** Når Nye Frederik II og Glemmen er ferdige

Nybygg DA, ombygging AC, AD

Nybygg J (BA) avhende E, F, G, Gn og R

Nybygg G (TIP)

 I det videre vil kun de største tiltakene beskrives. Tiltakene baserer seg på 
konsulentrapportene og vil være en ideel tilnærming. Endringer i tilbuds-
strukturen vil først kunne skje når bygningsmassen ligger til rette for det. 
Bygg som rives og mindre tiltak/arealeffektivisering som er nødvendige for at 
tilbudsstrukturendringene skal kunne gjennomføres er ikke alltid beskrevet.  
Kjøp og avhendig er heller ikke beskrevet. Detaljerte flytskjema ligger tilgjengelig 
på Skolebruksplanens nettside.  Det er regnet med normal lengde på alle fasene  
i byggeprosessene.
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 Indre Østfold

Bygnings- og strukturmessige tiltak de første fire årene

Det bygges ny byggfagshall på Mysen tidlig i perioden som muliggjør flytting av 
BA fra Askim i år 3.  På Askim tilrettelegges bygg F for kroppsøving og avvikler 
med det leie av idrettsareal. Det bygges nytt for TIP, EL og ADM som muliggjør 
flytting av TIP fra Mysen. 
 
Bygnings- og strukturmessige tiltak videre i årene 5 til 12

Bygg G på Askim tilrettelegges for HO og HO fra Mysen flyttes. Samtig ombygges 
ekstisterende arealer på Mysen slik at SS kan samlokaliseres. Disse tiltakene 
foregår tidlig i perioden. 
 
Halden
Bygnings- og strukturmessige tiltak de første fire årene

TIP flyttes midlertidig til Borg for så å rive bygg C. Bygg A, B og E ombygges for  
å ta i mot elevene fra Risum. Det bygges nytt for TIP og BA. Elevene fra Borg 
flytter tilbake og Risum avvikles i perioden. 
 
Mosseregionen

Bygnings- og strukturmessige tiltak de første fire årene

Arealer i bygg DE bygges om til kroppsøvingsarealer.

Bygnings- og strukturmessige tiltak videre i årene 5 til 12

Helt sist i perioden tilrettelegges Kirkeparken for å ta i mot TIP og EL samtidig 
som den areal effektiviseres og tilbud flyttes internt.  Malakoff areal effektiviseres 
og tilbud flyttes internt.  
 
Nedre Glomma

Bygnings- og strukturmessige tiltak de første fire årene

Det bygges nytt for EL og TIP ved å rive bygg F2 og E på Glemmen.  
Eksisterende idrettshall utvides.

Det leies alternative arealer for den nye skolen Sarpsborg Sentrum og 
regulerings- og byggeprosessen startes. Ny skole i Dronningens gate ferdigstilles. 
Sarpsborg Sentrum tar i mot El og HO fra Borg, MDD fra Greåker og DH fra 
Kalnes.  Kalnes forberedes på å ta i mot idrettsfag fra St.Olav ved å bygge på 
dagens idrettshall, ved å areal effektivisere og  forberedes for å ta i mot TIP  
og BA fra Borg ved nybygg.

Prosessen med å finne og kjøpe ny tomt til Frederik II startes opp.

Bygnings- og strukturmessige tiltak videre i årene 5 til 12

Borg selges tidlig i perioden.  Ny Frederik II bygges tidlig i perioden.   
RM og HO flyttes til FII. Glemmen areal effektiviseres og det bygges nytt for ST. 
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TILGJENGELIGE RAPPORTER
Følgende rapporter og informasjonshefter finnes tilgjengelig elektronisk på 
fylkeskommunens nettsider under temaet «Skolebruksplan for de videregående 
skolene»:

Skolebruksplanen del 1

• Fylkestingets vedtak

• Rammer og føringer for utvikling av skolestruktur og skoleanlegg

• Kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur

• Utforming av skoleanlegg

• Elevtallsprognoser og dimensjonering

• Fremtidens utdanningsbehov og andre opplæringstilbud

Høringsutkast og høringsuttalelser del 2

• Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2  
 - Høringsutkast juni 2014

Høringsuttalelsene er delt opp på følgende måte:

• Høringsuttalelser skolebruksplan fra kommuner

• Høringsuttalelser skolebruksplan fra videregående skoler

• Høringsuttalelse skolebruksplan fra Ledergruppe utdanning

• Høringsuttalelse fra rektorene ved Kirkeparken og Malakoff vgs

• Høringsuttalelser skolebruksplan fra andre

Konsulentrapporter mm

- Fredrikstad kommune: Kart – tilgjengelighet

- Norconsult: Rapport arealer og LCC_A1 A2 A4

- Norconsult: Rapport Fremtidsrettet skolestruktur i Østfold

- Norconsult: Rapport Kartlegging av videregående skoler i Østfold

- Norconsult: Rapport Reduksjon av skoler i Sarpsborg

- Norconsult: Fremdriftsplan_regioner

- Multiconsult: Mulighetsstudie ny vgs Fredrikstad 2013

- Informasjonshefte fra Øfk: Videregående opplæring 2014-2015

- Østfold Analyse: Elevtallsprognoser per aug 2014
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VEDLEGG

Vedlegg til Skolebruksplanen del 2 :

• Vedlegg 1 - Dagens situasjon ..................................................................... s. 179

• Vedlegg 2 - Endringer i tilbudsstruktur fra høringsutkast  ......................... s. 234

• Vedlegg 3 - Usikkerhet og metodekritikk   ................................................. s. 238 

• Vedlegg 4 - Alt. 2 og 4 – endringer fra dagens struktur  ............................ s. 244 
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VEDLEGG 1 DAGENS SITUASJON
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ENDRINGER  
I TILBUDSSTRUKTUR  
fra høringsutkast til prosjektgruppas rapport

VEDLEGG 2
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ENDRINGER  
I TILBUDSSTRUKTUR  
fra høringsutkast til prosjektgruppas rapport
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USIKKERHET  
OG METODIKK 

VEDLEGG 3
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ALT. 2 OG 4 
ENDRINGER FRA DAGSENS STRUKTUR

VEDLEGG 4
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