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Orientering - Mulighetsstudie Skolesektoren:
Rapport vedrørende Skolekapasitet , utbyggingsbehov,
strukturmuligheter og konsekvenser
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte mulighetsstudie for skolesektoren i Stjørdal kommune tas til orientering.
Rapporten omhandler skolekapasitet, utbyggingsmuligheter, strukturmuligheter og
konsekvenser i tidsperspektivet 2016 til 2040.

Vedlegg:
Mulighetsstudie for skolesektoren: Rapport vedrørende Skolekapasitet , utbyggingsbehov,
strukturmuligheter og konsekvenser
Prognosefigurer og kapasitetsfigurer 2015 Stjørdalsskolen
Investeringsbehov
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Sammendrag:
Rådmannen har utarbeidet en rapport ut fra kommunestyrets vedtak av 18.06. 2015, der
kommunestyret gjorde følgende vedtak:

«Kommunestyret ønsker en helhetlig gjennomgang av kommunens skolestruktur i hele
kommunen på alle nivå (les: barne- og ungdomsskolene). Kommunestyret ber derfor om at
rådmannen utarbeider en mulighetsstudie til dagens skolestruktur i Stjørdal der en ser på alle
muligheter og tallfester dette.»
Rådmannen har i regi av etat Oppvekst og enhet Eiendom inngått avtale med Norconsult AS,
Bergen om å utarbeide den etterspurte mulighetsstudien, og denne er vedlagt til orientering.

Saksopplysninger
Mulighetsstudien vurderer kommunens skolekapasitet og hvilke utbyggingsbehov de
kommunale grunnskolene får i fremtiden. Studien tar utgangspunkt i oppdaterte prognoser
utarbeidet gjennom det interkommunale regionsamarbeidet.
Rapporten har følgende hovedmomenter:
 Elevtallsprognoser
 Areal- og utbyggingsnorm – kommunale grunnskoler
 Kapasitetsvurderinger, arealanalyser og funksjonsvurderinger
 Hvorfor endre skolestrukturen
 Spesialpedagogisk ressursbruk
 Strukturmuligheter
 Anbefalinger
Mulighetsstudien vurderer kapasitetsbehovene i de kommunale grunnskolene – i et langsiktig
perspektiv fram til 2040. Studien skal gi en oppdatert oversikt over kommunens skoleanlegg og
vurderinger om kapasitet ved den enkelte skole. I utredningen er det vist fem alternative
strukturmodeller som helhetlige lokaliseringsløsninger for Stjørdal kommune. Alle alternativene
er konsekvensvurdert med tanke på dimensjonering, arealbehov, investeringskostnader
(kapitalbudsjettet) og effekten på kommunens driftsbudsjetter. Alle alternativ sammenlignes
med videreføring av dagens situasjon.
Mulighetsstudien kan gi administrative og politiske myndigheter et oppdatert
kunnskapsgrunnlag om elevtallsutvikling, kapasitetssituasjonen, arealbehov, konsekvensene av
alternative strukturvalg med forslag til prioritering, samt gi en oversikt over behov og
konsekvensene av noen utvalgte scenario.

