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INTERPELLASJON OM VIDEREGÅENDE SKOLE I VANVIKAN,
fra Vegard Heide, Miljøpartiet De Grønne, Indre Fosen
Svar fra ordfører Steinar Saghaug, kommunestyret 08.02.2018.
I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa
kommune, vedtatt av begge kommunestyrene våren 2015, og som ble lagt til grunn for
folkeavstemningen høsten 2015, står bl.a. følgende i pkt 4 om videregående skole:
Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og
tilknytningen til Trondheim betyr mye for begge kommuner. I samarbeid med
fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til
Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og
lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim.
Det er jobbet mye med denne saken nettopp fordi dette var et viktig punkt begge
kommunestyrene var enige om gjennom intensjonsavtalen. I sak 14/16 behandlet av
fellesnemnda den 26.04.2016, ble det gitt et høringssvar til fylkeskommunene om felles
videregående skole. I høringssvaret som ble vedtatt, mot en stemme, står det bl.a.:
Fellesnemnda i Indre Fosen kommune anbefaler at det etableres en felles videregående skole
i Vanvikan. Dette begrunnes med:
- reiseavstand for alle elever i Indre Fosen kommune og for elever fra Trondheim
- kompetansetilgang fra Trondheim
- nytt og fremtidsrettet bygg
Videre behandlet fellesnemnda den 27.10.2016, sak 36/16 Utviklingsarbeid for videregående
skole i Vanvikan, der vedtaket, mot en stemme, ble at det skulle etableres et prosjekt som
skulle resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et realistisk scenario
for en felles ny skole. Det skulle også gjøres en helhetlig vurdering ut fra dagens status og
fremtidsscenariet. Rapporten skulle også gi en anbefaling om tomt i Vanvikan som totalt sett
er best for fremtiden i Indre Fosen. Det ble nedsatt prosjektgruppe i samarbeid med
fylkeskommunen, og fellesnemnda vedtok å etablere en styringsgruppe for arbeidet.
Rapporten ble utarbeidet med bakgrunn i vedtaket, og fellesnemnda behandlet rapporten i sak
24/17 den 11.05.2017. Rapporten ble enstemmig vedtatt og oversendt fylkeskommunene. I
rapporten er det mye kunnskap og interessant informasjon som har vært nyttig å ha med i det
videre arbeidet, både for oss i Indre Fosen og for fylkeskommunene.
I den vedtatte rapporten står bl.a. følgende overskrift med underpunkter:
Tiltak felleskap og samfunn
1. Realisere Indre Fosens intensjonsavtale fra 2015.
2. Realisere Kommuneplanens samfunnsdel for Leksvik kommune fra 2015.
Og i Kommuneplanens samfunnsdel og i rapporten står det bl.a. at kommunen skal:
- Bidra til at videregående skole får en sterk og hensiktsmessig utvikling og plassering i
forhold til behov i befolkning, arbeidsliv og samfunn.
- Tilrettelegge for utvikling og vurdere trafikkal situasjon i forhold til hensiktsmessige
løsninger.

En annen overskrift i den vedtatte rapporten er:
Tiltak beliggenhet. Der er et av underpunktene at kommunen skal:
- Starte klargjøring av tomtealternativene som har rekkefølgekrav med tidshorisont og
prisanslag.
Vi må være klar over at det er rådmannens ansvar å følge opp vedtak som er fattet i
kommunestyrene og i fellesnemnda gjennom bl.a. kommuneplanens samfunnsdel for begge
de gamle kommunene og gjennom «Rapport om utviklingsarbeid for videregående skole i
Vanvikan». Og de nevnte tiltakene er det jobbet videre med, i samarbeid med
administrasjonen i fylkeskommunen, og i styringsgruppa for kommunedelplan Vanvikan.
To av vedleggene lagt med sak 2/18 om videregående skole til kommunestyrets behandling i
dag, viser notat som administrasjonen skrev, i samråd med ordførerne, og sendte til
administrasjonen i fylkeskommunene etter forespørsel fra dem, høsten 2017. Formannskapet
ble underveis orientert om møtene med fylkeskommunen og om arbeidet og notatene som ble
sendt. Dette er, etter min oppfatning, helt i tråd med intensjonsavtalen og andre vedtak og
dokumenter som jeg allerede har nevnt.
Jeg oppfatter at ett av spørsmålene i interpellasjonen er:
Har fellesnemnda/kommunestyret delegert til rådmannen, ev. til andre, å tilrettelegge
for videregående skole i Vanvikan?
Svar: Ja, rådmannen og ulike styringsgrupper har fått oppdrag fra fellesnemnda og
kommunestyrene gjennom vedtak som er fattet, og oppdragene er konkretisert i dokumenter
som har ligget med sakene og som vedtakene er fattet ut fra.
En rekke tema i interpellasjonen er plukket ut fra notat av 30.10.2017 (vedlegg i sak 2/18).
- Vanvikan skole flyttes: Kommunen tar ansvar for å finne ny tomt for grunnskole,
kostnad med å bygge ny skole samt kostnad for evt. midlertidig løsning.
Kommentar fra meg:
Asplan Viak utredet i 2016 tomtealternativer for grunnskole og barnehage. Dette er
tatt videre inn i arbeidet med kommunedelplan Vanvikan. Det er lagt inn kr 80 mill til
ny grunnskole (foreløpig 1.-7. klasse) i 2020 i økonomi- og handlingsplan. Det er
mulig at ny grunnskole, som jeg ser det, allerede er tatt i bruk før bygging av ny
videregående skole er startet, så en midlertidig løsning er kanskje uaktuelt. Men dette
vet vi ikke ennå. Ev. kostnader må vurderes og forhandles om etter hvert.
- Barnehage flyttes: Kommunen tar ansvar for å finne ny tomt for barnehage, kostnad
med å bygge ny barnehage samt kostnad for ev. midlertidig løsning.
Kommentar fra meg:
Dagens kommunale barnehage i Vanvikan har lokalisering i sokkelen på Vanvikan
samfunnshus og i menighetshuset. Det er avsatt kr 35 mill i 2018 til ny barnehage, så
det haster å komme i gang med planlegging av ny barnehage i Vanvikan. Midlertidig
løsning av barnehage blir sannsynligvis uaktuelt.
- Gangforbindelse fra hurtigbåtkaia til skolen: Kommunen tar detaljregulering og
opparbeiding.
- Gangforbindelse fra bussoppstillingsplass (samfunnshustomta) til skole. Kommunen
tar detaljregulering og opparbeiding.
Kommentar fra meg:
Rådmannen har foreslått at gangtrase avklares gjennom kommunedelplan Vanvikan
og at kommunen kan ta detaljregulering og opparbeiding. I sak 2/18 som skal
behandles senere i dag, pekes det på at kommunedelplan Vanvikan er under
utarbeidelse. I dette arbeidet vil alternative trafikksikkerhetsløsninger for begge
tomtealternativene vurderes. I utgangspunktet mener kommunen at fylkeskommunen

selv må dekke kostnader til nødvendig infrastruktur (veg, vann, avløp m.m.) og
tilrettelegging innenfor egen tomt. Tilsvarende finansierer kommunen kostnader til
infrastrukturtiltak som ikke direkte følger av etablering av videregående skole. Når
det gjelder kostnader til nødvendig infrastruktur utenfor fylkeskommunens skoletomt,
men som følger av etablering av videregående skole, så mener kommunen det vil
være grunnlag for å gå i forhandlinger om disse. Det kan gjøres når det foreligger
oversikt over hvilke tiltak det gjelder og hva de koster.
Et annet spørsmål i interpellasjonen er:
Er det virkelig meningen at kommunen skal dekke kostnadene for dette?
Svar: Gjennom arbeidet med kommunedelplan Vanvikan har det kommet fram behov for
både oppgradering og komplettering av fortau, gang-/sykkelveger, fotgjengerkryssinger samt
belysning for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, særlig i området havna,
butikken, bensinstasjonen, samfunnshuset, grunnskolen, Vanvikanhallen. Dette uavhengig av
om videregående skole legges til Vanvikan eller hvilket av de to tomtealternativene som
velges. Kommunen ser på løsninger for å bedre trafikksikkerheten i området gjennom
kommunedelplan Vanvikan.
Fellesnemnda Indre Fosen vedtok 07.12.17 økonomi- og handlingsplan 2019-2021, der det i
2019 er lagt inn kr 18 mill til klargjøring av tomt til ny videregående skole i Vanvikan. Dette
er gjentakelse av budsjettbehandlingen i fellesnemnda i desember 2016. Det betyr at Indre
Fosen kommune er villig til å bruke inntil kr 18 mill til klargjøring av tomt for ny
videregående skole i Vanvikan. Innenfor denne rammen kan f.eks. dagens grunnskole og
Vanvikan samfunnshus rives hvis dette blir tomtevalget.
Leksvik kommune har vedtak på at Leksvik kommune, nå Indre Fosen kommune, kan overta
bygningsmassen ved Leksvik videregående skole for inntil kr 10 mill. Tidligere ordfører i
Rissa kommune var tydelig overfor administrasjonen i fylkeskommunen på at Rissa
kommune, nå Indre Fosen kommune, er villig til å fatte vedtak om at kommunen overtar
bygningsmassen ved Rissa videregående skole for tilsvarende beløp; inntil kr 10 mill. I dag
skal kommunestyret i Indre Fosen kommune behandle dette punktet.
Neste spørsmål i interpellasjonen oppfatter jeg som følgende:
Har rådmannen forskuttert vedtak i kommunestyret?
Svar: Rådmannen har i notat av 30.10.2017 sagt at kommunen er villig til, og har en
intensjon om, å fatte vedtak om at kommunen overtar bygningene for inntil kr 10 mill. Det
står videre at det ikke er lagt fram sak om dette og at det dermed ikke er fattet vedtak om det.
Jeg kan ikke se at rådmannen har forskuttert vedtak i kommunestyret.
Når det gjelder forslaget om at kommunen kan ta detaljregulering og opparbeiding av
universiell utforming av gangvei fra hurtigbåtkaia til skole og gangforbindelse fra
bussoppstilling til skole, så er heller ikke dette en forskuttering. Kommunen utarbeider nå
sentrumsplan for Vanvikan og de to gangveiene berører fremtidig samfunnsutvikling som
allerede er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannen har ikke forhandlet kostnader med fylkeskommunen og har heller ikke
forskuttert vedtak i kommunestyret som berører kostnader.
Kostnadene som Indre Fosen kommune har vedtatt, er inntil kr 18 mill til klargjøring av tomt
(f.eks. til riving av bygg) og inntil kr 10 mill til overtakelse av bygningsmassen ved Leksvik
videregående skole. I dag skal vi behandle om inntil kr 10 mill til overtakelse av
bygningsmassen ved Rissa videregående skole skal vedtas. Hvis det blir vedtak på inntil kr
10 mill til overtakelse av bygningsmassen ved Rissa videregående skole, så blir summen

totalt inntil kr 38 mill. Det er allerede diskutert mulighetene for å bruke Leksvik
videregående skole til grunnskole i Leksvik. Denne ligger i umiddelbar nærhet til
flerbrukshus og svømmehall, som vi også gleder oss til å få på plass. Bygningsmassen i Rissa
kan selges, alternativt brukes av kommunen hvis man finner ut at det er behov for det. Dette
er det ikke tatt stilling til ennå.
Vi må etter hvert beslutte tomt for ny grunnskole, tomt for barnehage samt diverse
detaljreguleringer; noe vi uansett må gjøre når det gjelder trafikksikkerhetsmessige forhold i
Vanvikan. I neste omgang må kostnadene vurderes. Som jeg ser det, så kommer vi langt med
kr 18 mill som allerede er avsatt til klargjøring av tomt til ny videregående skole. Når
Fylkestinget har vedtatt å bygge ny videregående skole i Vanvikan, er det mye det skal
forhandles om. I interpellasjonen er jeg bedt om å fylle inn kostnader i 8 punkter. Jeg viser i
den forbindelse til min redegjørelse ovenfor, og flere av punktene vil kommunestyret komme
tilbake til under behandling av sak 2/18 senere i dag.
Som avslutning på svaret til Vegard Heide, Miljøpartiet De Grønne, vil jeg poengtere at jeg
anser en ny moderne videregående skole i Vanvikan som en fantastisk flott investering fra
fylkeskommunen sin side til ungdommene våre i Indre Fosen og i regionen for øvrig. Jeg er
helt sikker på at skolen og skolebygget også vil gagne alle innbyggerne våre, uansett alder.
Og ikke minst vil det gagne næringslivet i hele kommunen vår. Jeg for min del, ser virkelig
fram til at Fylkestinget fatter vedtak om at en ny framtidsrettet videregående skole skal
bygges i Vanvikan.

