Møteinnkalling
Utval:

Hovudutval for opplæring og kompetanse

Møtestad:

Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland

Dato:

12.11.2019

Tid:

10:00

Program
10:00

Oppstart av møte

10:15

1.Orientering om sektoren ved fylkesdirektør Bjørn Lyngedal.
- Kva har vi ansvar for og korleis er sektoren organisert
- Budsjett/økonomiplan
2. Orientering om saker til behandling framover

Utvalsleiar inviterer til ei kort drøfting om arbeidet i utvalet.
12:00

Lunsj

12:45

Sakshandsaming

Oppmodar om at avklaring om habilitet vert meldt i forkant av møtet.
Melding om forfall: alle medlemer vil få tilsendt ein e-post kor det vert forklart korleis forfall kan
registrerast. Denne e-posten vil kome påfølgande dag kl. 13.00.
Innkallinga gjeld valde medlemer i hovudutval for opplæring og kompetanse. Ved eventuelt forfall frå faste
medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Karianne Torvanger
utvalsleiar
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Sakliste
Utvals-

Innhald

Arkiv-

saknr

saknr
Godkjenningssaker

GK 1/19

Godkjenning innkalling og sakliste

GK 2/19

Godkjenning møteprotokoll forrige møte
Orienteringar
1. Orientering om sektoren ved fylkesdirektør Bjørn Lyngedal.
- Kva har vi ansvar for og korleis er sektoren organisert
- Budsjett/økonomiplan
2. Orientering om saker til behandling framover
Referatsaker

RS 1/19

Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan
2020-2023

2019/28

RS 2/19

Oppfølging av PSU-sak 38/19 om organisering av
yrkesopplæringa

2019/69

RS 3/19

Brev få ATV ved alle vidaregåande skular i Sogn og Fjordane
fylkeskommune

2019/70

Politiske saker
PS 1/19

Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og
Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime
vidaregåande skule

2019/31

PS 2/19

Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing

2019/46

PS 3/19

Høyringsuttale lov om integrering

2019/51

PS 4/19

Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland
fylkeskommune

2019/57

PS 5/19

Høyring - endringar i friskulelova og forskrift til friskulelova

2019/66
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U.Off.

Godkjenningssaker

GK 1/19 Godkjenning innkalling og sakliste

GK 2/19 Godkjenning møteprotokoll forrige møte

Referatsaker

RS 1/19 Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan
2020-2023
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Vestland fylkeskommune

Notat
Dato: 05.11.2019
Saksnr: 2019/28-2
Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun

Til:

Hovudutvala

Frå:

Påtroppande fylkesrådmann Rune Haugsdal

Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023
Påtroppande fylkesrådmann legg med dette fram ei referatsak for å orientere om finansutvalet sitt arbeid så
langt med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023.
Referatsaka viser saksframlegg og arbeidsdokument 6/19 om budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 som
finansutvalet handsama i møte 24.10.19. Møteprotokoll frå handsaminga i finansutvalet ligg og ved
referatsaka til orientering.
Arbeidsdokument 7/19 vil bli lagt fram for handsaming i finansutvalet i møte, 13.11.19.

Vedlegg
1 Sak i finansutvalet, 24.10.19, om budsjett 2020/økonomiplan 20202023 - Arbeidsdokument 6/19
2 Arbeidsdokument 6/19
3 Protokoll frå finansutvalet, 24.10.19.
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Vestland fylkeskommune

Saksnr:
Saksbehandlar:

2019/28-1
Astrid Lernes, fylkesrådmannen, Sogn og Fjordane
Nils Egil Vetlesand, fylkesrådmannen, Hordaland

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Finansutvalet

Utv.saksnr.

Møtedato
24.10.2019

Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 6/19
Prosjektleiaren rår til å gjera slikt vedtak:
Finansutvalet viser til framlagt arbeidsdokument 6/19 med vedlegg og gjer følgjande prosessvedtak:
Finansutvalet godkjenner tilrådingspunkt nr 1-21 i arbeidsdokument 6/19

Samandrag
I Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 – Arbeidsdokument 6/19 vert følgjande moment handsama;
- Statsbudsjettet, verknadar
- Investeringsbudsjett 2020-2023
- Driftsbudsjett 2020
- Sektorbudsjett 2020
- Budsjettsaldering 2020
- Økonomiplan 2021-2023
- Finansielle måltal.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Ingrid Kristine Holm Svendsen
påtroppande fylkesdirektør for
Organisasjon og økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven signatur.

Prosjektleiar, 17.10.2019
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Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 6/19
Saksnr: 2019/28-1
Side 2/2

I dette arbeidsdokumentet til finansutvalet, har prosjektleiar fokus på følgjande områder:
Finansutvalsmodellen
o Roller og ansvar
o Praktisk arbeidsmetode
- Statsbudsjettet
o Økonomiske verknadar av nytt inntektssystem
o Nye oppgåver
- Investeringsbudsjett 2020-2023
o Investeringsprogram bygg 2020-23
o Investeringsprogram fylkesvegar inkl. rassikring 2020-23
o Investeringsprogram kollektiv 2020-23
Kvart av investeringsprogramma er oppdatert i høve til tidsforskyvningar, endra
kostnadsoverslag og nye prosjekt sidan førre handsaming
- Driftsbudsjett 2020
o Sektorrammer med justeringar som følgje av statsbudsjettet, tekniske endringar og
eingongskostnadar
o Kapitalutgifter
o Pensjonskostnader/ amortisering av premieavvik
o Inntekter
o Innsparingstiltak og omprioriteringar
- Spesifiserte sektorbudsjett 2020
Innafor kvar sektor er det presentert tal og laga omtale for kvart løyvingsnivå
- Økonomiplan 2021-2023
o Tiltak i økonomiplanperioden
o Program for administrativ effektivisering 2020 - 2024
- Budsjettsaldering
o Saldering budsjett 2020
o Saldering økonomiplan 2021-2023
o Investeringsnivå, lånegjeld og kapitalutgifter
- Finansielle måltal
o Netto driftsresultat
o Gjeldsgrad
o Rente- og avdragsbelastning
o Disposisjonsfond
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Arbeidsdokument 6/19
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Arbeidsdokument 6/19

Budsjett 2020/økonomiplan 2020–2023
Arbeidsdokument 6/19
I dette arbeidsdokumentet til finansutvalet har prosjektleiar
fokus på følgjande område;
• Finansutvalsmodellen
•

Roller og ansvar

•

Praktisk arbeidsmetode

•

Pensjonskostnader/ amortisering av premieavvik

•

Inntekter

•

Innsparingstiltak og omprioriteringar

• Spesifiserte sektorbudsjett 2020
•

• Statsbudsjettet

• Økonomiplan 2021–2023

•

Økonomiske verknadar av nytt inntektssystem

•

Tiltak i økonomiplanperioden

•

Nye oppgåver

•

 rogram for administrativ
P
effektivisering 2020–2024

• Investeringsbudsjett 2020–2023

• Budsjettsaldering

•

Investeringsprogram bygg 2020–23

•

Investeringsprogram fylkesvegar
inkl. rassikring 2020–23

•

Saldering budsjett 2020

•

Saldering økonomiplan 2021–2023

•

Investeringsprogram kollektiv 2020–23

•

Investeringsnivå, lånegjeld og kapitalutgifter

•

 vart av investeringsprogramma er oppdatert i
K
høve til tidsforskyvningar, endra kostnadsoverslag
og nye prosjekt sidan førre handsaming

• Finansielle måltal

• Driftsbudsjett 2020
•

•

1

Innafor kvar sektor er det presentert tal
og laga omtale for kvart løyvingsnivå

 ektorrammer med justeringar som
S
følgje av statsbudsjettet, tekniske
endringar og eingongskostnadar

•

Netto driftsresultat

•

Gjeldsgrad

•

Rente- og avdragsbelastning

•

Disposisjonsfond

• Neste møte i finansutvalet

Kapitalutgifter

Finansutvalsmodellen

Prosjektleiar går i dette avsnittet gjennom roller, ansvar og
praktisk arbeidsmetode som følgjer av ordninga med finansutval. Prosjektleiar vil i tillegg utdjupe dette i ein presentasjon.

denne prosessen som fører fram til politisk slutthandsaming
i november/desember.
Finansutvalsmodellen sikrar ein opnare prosess både mot
det politiske miljøet og mot brukarane av fylkeskommunale
tenester. Alle partar vil ha lik tilgang på informasjon undervegs i prosessen og dette vil gjere det lettare å kome med
innspel og delta aktivt.

Roller og ansvar
Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikre
større politisk involvering og medverke til at det politiske
nivået får større eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.
Gjennom dette sikrar ein eit betre grunnlag for prioriteringane som må gjerast for å få samsvar mellom fylkeskommunal aktivitet og økonomiske rammeføresetnader.

Praktisk arbeidsmetode
Arbeidsdokument
Til møta i finansutvalet vert det som hovudregel utarbeidd
«Arbeidsdokument». Arbeidsdokumentet fungerer som

Dette gjer at sjølve prosessen får ei meir sentral rolle i budsjettarbeidet, og at innhaldet i budsjettet vert eit resultat av
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• Andre fellesinntekter og -utgifter

saksgrunnlag og gjev politikarane høve til å setje seg inn i dei
tema som skal takast opp/drøftast i møtet.

• konsesjonskraft
• kapitalinntekter og -utgifter

Arbeidsdokumenta har i grove trekk slik oppbygging:
1. Aktuelle saker i dette arbeidsdokumentet –
stikkordsform
2. Gjennomgang av sakene – med tilråding til vedtak
3. Oppsummering – med salderingsbalanse etter
tilrådde vedtak
Aktuelle saker i neste møte

• Rammejusteringar
• Eksterne søknader
• Sektorrammer
• Saldering av budsjett og økonomiplan

Tidlegare arbeidsdokument
Fellesnemnda som finansutval har tidlegare i 2019 hatt fem
arbeidsdokument til handsaming. Prosjektleiar går kort gjennom hovudpunkta i dei tidlegare arbeidokumenta:

Arbeidsdokument 5/19
– fellesnemnda sitt møte 18. september
• Status driftsreduksjonar
• Salderingsutfordringa

Arbeidsdokument 1/19
– fellesnemnda sitt møte 14. februar:

• Program for administrativ effektivisering
• Budsjettarbeidet framover

• Roller, ansvar og arbeidsmetode
• S
 torleik budsjett 2020 og økonomiplan
2020–2023 for Vestland fylkeskommune

Vedtaksformer
I arbeidsdokumenta vert det i hovudsak nytta to presentasjons- og vedtaksmetodar:
Orienteringar politikarane vert inviterte til å ta til orientering/
vitande
Utgreiingar/problemstillingar der politikarane vert inviterte til
å gjere prosessvedtak

• S
 kissert utfordringar knytt til den
økonomiske situasjonen
• Nytt inntektssystem frå 2020

Arbeidsdokument 2/19
– fellesnemnda sitt møte 13. mars

I orienteringspunkta tek prosjektleiar opp saker som på ein
eller annan måte påverkar fylkeskommunen sine økonomiske rammeføresetnader. Dette er saker som det såleis må
takast omsyn til i den vidare budsjettprosessen.

• Arbeidsdeling mellom fellesnemnda og nytt fylkesting
• Årsrekneskapen – resultat og rammekonsekvensar

I andre punkt kan gjelde utgreiingar/problemstillingar. Dette
kan vere strategival, prioriteringar og konkrete tiltak eller problemstillingar knytt til sjølve gjennomføringa av prosessen
finansutvalet må ta aktivt stilling til.

• Gjennomgang av vedtekne investeringsbudsjett

Arbeidsdokument 3/19
– fellesnemnda sitt møte 23. mai

Felles for vedtaka som vert gjort av finansutvalet er at dei
er prosessvedtak. Det vil seie at vedtaka vert gjort med den
kunnskapen ein har på det aktuelle tidspunktet i prosessen,
og at vedtaka gjeld fram til finansutvalet sjølv endrar dei.
Vedtaka vert først bindande når finansutvalet gjer vedtak om
å legge ut sitt framlegg til budsjett/økonomiplan for politisk
slutthandsaming.

• Framlegg til kommuneproposisjon 2020
• økonomiske verknader av nytt inntektssystem
• nye oppgåver
• Politisk kontoplan/løyvingsnivå
• Investeringsbudsjett – framlegg til
forskyving og reduksjon i løyvingar

Politiske bestillingar
I arbeidsdokumenta og/eller i finansutvalsmøta vert det
opna for å kome med politiske bestillingar. Dette kan vere
utgreiing av ei ny problemstilling eller utfyllande informasjon
om/vidare utgreiing av presenterte saker.
Ved å legge politiske bestillingar inn som ein del av finansutvalsmodellen sikrar ein at alle partane i budsjettarbeidet får
høve til å kome med framlegg til aktuelle utgreiingar og at
alle får lik tilgang til resultatet av vedtekne bestillingar. Slike
bestillingar kan fort bli ressurskrevjande. Det er difor viktig at
både behov og omfang er nøye vurdert før bestillingane vert
framsette/vedtekne.

• Innsparingar i driftsbudsjettet – tilnærming til fordeling
Arbeidsdokument 4/19
– fellesnemnda sitt møte 18. juni
• Framlegg til kommuneprososisjon 2020
• nytt inntektssystem
• nye oppgåver
• s
 ærskilt om overføring av fylkesvegadministrasjonen/fylkesvegdelen av sams vegadministrasjon
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Møtebok/protokoll
Vedtak i finansutvalet ved handsaming av arbeidsdokumentet vert protokollert i møteboka. Godkjenning av møteboka
følgjer vanlege godkjenningsprosedyrar.
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Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet vart lagt fram 7. oktober. Regjeringa foreslår
her nivået på dei frie inntektene for fylkeskommunane, som
står for om lag ¾ av dei fylkeskommunale inntektene. Dei
er såleis avgjerande for fylkeskommunen sitt økonomiske
handlingsrom.

ein taper kompensasjonen som Sogn og Fjordane har hatt
etter endringane i 2015. Sogn og Fjordane fekk i 2019 ein
kompensasjon på 106,8 mill. kr. Denne summen fell bort i
2020. Departementet har rekna ut at netto tap for Vestland
fylkeskommune utgjer 20,9 mill. kr. Det er innført ei overgangsordning på 4 år. Tapet i 2020 vert dermed redusert til
5,2 mill. kr.

I kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai, ref.
omtale i arbeidsdokument 4/19, varsla regjeringa at veksten
i dei frie inntektene skulle liggja i intervallet -200 mill. kr til
+100 mill. kr. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringa lagt
seg midt i dette intervallet og foreslår null realvekst i dei frie
inntektene. Dette er i samsvar med det prosjektleiar har lagt
til grunn for budsjettarbeidet.

Vestland fylkeskommune fekk i statsbudsjettet tildelt
9,749 mrd kr i skatt og rammetilskot. Av dette er 5,6 mrd.kr
rammetilskot medan 4,2 mrd.kr er skatteinntekter. Samla er
dette 835 mill. kr meir enn det som ligg i våre budsjettføresetnader.

I statsbudsjettet er det vidare gjort endringar som følgje av
nye oppgåver til fylkeskommunane og det er gjort endringar
for nokre tilskot som tidlegare var øyremerka, men som no
går inn som ein del av dei frie inntektene. Dette er også i
samsvar med det som vart varsla i kommuneproposisjonen
i mai.

Desse meirinntektene skal i hovudsak dekke:

Regjeringa har likevel ikkje makta å få med i statsbudsjettet
endringar som følgje av at ordninga med Sams vegadministrasjon skal avviklast. Det er varsla i statsbudsjettet at
regjeringa kjem attende til dette i ein tilleggsproposisjon i november. Prosjektleiaren har difor ikkje rekna med endringar
som følgje av dette og vil koma attende til det når regjeringa
sitt forslag til korleis overføringa skal gjennomførast, ligg
føre.

Løns- og prisvekst
Deflatoren for 2020 (løns- og prisvekst) er i framlegg til statsbudsjett sett til 3,1 %, der lønsvekst er sett til 3,6% medan
prisvekst er sett til 2,2%.

• Løn- og prisvekst
• Finansiering nye oppgåver
• Innlemming av øyremerka tilskot

Lønprisveksten for Vestland er berekna til 245,8 mill. kr.

Økonomiske verknadar for Vestland

Nye oppgåver/innlemming av øyremerka tilskot
Statsbudsjettet medfører at tideigare øyremerka tilskot vert
lagt inn i dei frie inntektene. Det er også lagt inn midlar til dei
nye oppgåvene som dei nye oppgåvene får frå og med 2020.

Endringar i inntektssystemet i samband med regionreforma
vart omtala i kommuneproposisjonen og i arbeidsdokument
4/19. Hovudkonklusjonen er at Vestland fylkeskommune
isolert sett kjem godt ut av det nye inntektssystemet, men

Prosjektleiar vil tilrå at midlane til nye oppgåver/innlemmingar av tidlegare øyremerka tilskot som ligg i «tabell C» (saker
med særskild fordeling) vert tilført avdelingane. Samla utgjer
det 61,6 mil.kr. Dette går fram av tabellen nedanfor.
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Oppgåver

mill. kr

Overføring av fiskerihamneanlegg (regionreformen)

2,0

Overføring av ansvaret for arbeidsmarknadstiltaket BIO (regionreformen)

5,5

Innlemming av tilskot til lærlingar, praksisbrevkand. og lærekand. med særskilte behov

6,5

Overføring av tilskotsmidlar til Jobbsjansen del B (regionreformen)

9,6

Overføring av tilskotsmidlar for å etablere opplæring for innvandrarar (regionreformen)

0,6

Overføring av tilskotsmidlar til mentor- og traineeordningar (regionreformen)

1,0

Overføring av oppgåver innenfor kulturminneområdet (regionreformen)

0,2

Overføring av oppgåver frå IMDi (regionreformen)

2,9

Oppfølging av statleg tilskot til institusjonar

2,2

Innlemming av tilskot til inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn (regionreformen)

10,2

Innlemming av tilskot til fylkesvise partnarskap for karriereveiledning (regionreformen)

3,8

Innlemming av tilskot til tidleg karriereveiledning for nyankomne innvandrar

0,5

Overføring av oppgåver på landbruksområdet (regionreformen)

0,8

Overføring av tilskotsmidlar til tverrfaglig innsats på rusfeltet

0,3

Innlemming av tilskot til gang - og sykkelvegar

1,6

Rassikring

12,9

Vegbruksavgift naturgass

0,9

SUM

61,6

Overføring til finansiering av investeringsbudsjettet

meirutgifter knytt til krava i tunellforskrifta. I utgangspunktet
var det skissert at tilskotsordninga knytt til tunellforskrifta
skulle gjelda for åra 2015 – 2019. Sogn og Fjordane hadde
difor teke sin del ut av budsjettet for 2020, medan Hordaland
framleis hadde det med i sine rammer.

Rassikringsmidlane
Rassikringsmidlane er i 2020 flytta frå øyremerka investeringstilskot og over til rammetilskotet. Vestland fylkeskommune mottek 413,3 mill. kr av ei totalramme på 796,3 mill. kr.

Fordelinga knytt til kor mykje kvar enkelt fylkeskommune får
er endra i 2020 i høve 2019. Den nye fordelinga er gjort med
grunnlag i oppdaterte berekningar av behovet for kompensasjon. Resultatet gjev auka kompensasjon til Rogaland,
Nordland, Troms/Finnmark medan den gjev redusert kompensasjon for Vestland.

Prosjektleiar vil tilrå at av tildelt beløp vert 400,4 mill. kr
overført til investeringsbudsjettet til fullfinansiering av
rassikringsbudsjettet. Restbeløpet, 12,9 mill. kr, vert fordelt
til veg–, drifts- og vedlikehaldsbudsjettet til rassikringstiltak.
Desse midlane kan overførast/nyttast i investeringsbudsjettet dersom tiltaket skal klassifiserast som investering, jf.
rekneskapsforskriftene.

Samla fekk Sogn og Fjordane og Hordaland 116,1 mill. kr
i kompensasjon i 2019, mens Vestland får 89,4 mill. kr i
2020. Tek vi omsyn til prisstigninga er det ein nedgang på
26,7 mill. kr.

Prosjektleiar vil gjere merksam på at dette ikkje er ei styrking
av midlane til skredsikring, men ei innlemming av eitt statleg
tilskot som har gått direkte til skredsikring.

I høve våre føresetnader er det likevel ein auke på 47 mill. kr.
Forklaringa på dette er at Sogn og Fjordane fylkeskommune
hadde teke tilskotet ut av si ramme for 2020, då det tidlegare

Kompensasjon – forskrift om tunellsikkerheit
Fylkeskommunane har sidan 2015 blitt kompensert for
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Regionale utviklingsmidlar frå KMD

har vore uvisse knytt til satsinga frå staten ville bli vidareført,
jf omtale over.

Tilskotet frå KMD til regionale utviklingsmidlar har ein stor
auke i 2020. Tilskotet for 2020 er på 99,4 mill. kr mot 64,285
mill. kr samla for Sogn og Fjordane og Hordaland i 2019.
Auken har i hovudsak si forklaring i at fylkeskommunen har
fått auka/overført oppdragsgjevaransvar og midlar knytt til
fleire områder frå staten.

Prosjektleiar vil tilrå at tildelt beløp - 89,4 mill. kr – vert
overført investeringsbudsjettet til finansiering av tiltak knytt
til tunellforskrifta.
Fiskerihamneanlegg
Som ein del av regionreforma vart ansvaret for fiskerihamner
overført til fylkeskommunane. I rammetilskotet er Vestland
fylkeskommune tilgodesett med 23,7 mill. kr. Prosjektleiar vil
tilrå at 8 mill. kr av dette vert overført til investeringsbudsjettet til tiltak knytt til fiskerihamneanlegg.

Prosjektleiar vil tilrå at auken i tilskot KMD – 34,1 mill. kr – i
si heilheit vert fordelt til innovasjon og næring.
Tilråding 1

Under er eit oversyn over driftsmidlar som vert overført til
investering.
Oppgåver
Rassikring
Tunellrehabilitering jf. tunellforskrifta
Fiskerihamner

Sum overført investering

Prosjektleiaren si tilråding om styrking av sektorbudsjetta knytt til verknadane av statsbudsjettet og nye oppgåver/innlemming av øyremerka tilskot vert innarbeidd i
budsjett 2020.

mill. kr.
400,4

Prosjektleiaren si tilråding om overføring av driftsmidlar
til investering vert innarbeidd i budsjett 2020.

89,4
8,0

Prosjektleiar si tilråding knytt til KMD midlane vert innarbeidd i budsjett 2020.

497,8

3

Investeringsbudsjett 2020–2023

3.1

Investeringsprogram bygg 2020–23

Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsprogram vert presentert i tabellen under. Tala er i faste
2020-kr. Prosjektleiar vil under omtale endringane som er

gjort i investeringsprogrammet, i høve det som vart lagt fram
for fellesnemnda våren 2019.
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Sum i perioden
Forvaltning/fellesfunksjonar

2020

2021

2022

2023

1 363 968

359 768

457 400

474 400

72 400

30 000

7 500

7 500

7 500

7 500

8 500

1 900

2 200

2 200

2 200

IT-investeringar

126 800

28 700

32 700

32 700

32 700

Miljøprosjektet

4 368

4 368

Fylkeshuset Leikanger - utviding av Firdasalen

3 000

3 000

0

0

0

1 100 000

300 000

400 000

400 000

0

Tilfluktsrom

10 300

10 300

Fylkeshuset Leikanger - rehab

81 000

4 000

15 000

32 000

30 000

3 793 814

762 241

862 623

1 055 750

1 113 200

Ombygging/rehab/mindre tilbygg

379 470

87 570

97 300

97 300

97 300

Utstyr og IT-investeringar på skulane

145 860

33 660

37 400

37 400

37 400

14 000

3 500

3 500

3 500

3 500

Askøy vgs

550 000

95 000

215 000

160 000

80 000

Åsane vgs

258 000

224 000

34 000

0

0

92 000

3 000

50 000

39 000

8 969

8 969

Mo og Øyrane vgs - nytt verkstadbygg

62 050

13 000

25 000

24 050

0

Måløy vgs - rehab. av blokk B og C

25 592

25 592

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

Førde vgs./campus Førde

710 000

60 000

170 000

240 000

240 000

Sogndal vgs avd. og Vitensenter

135 562

70 000

65 562

11 000

11 000

0

0

0

130 500

102 500

28 000

0

0

66 000

9 000

30 000

27 000

0

Eigenkapitalinnskot KLP
El-bilar

Fylkeshuset Bergen– Ombygging/opprusting

Opplæring

Skulebruksplan - planmidlar

Langhaugen vgs
Sogndal vgs. Byggesteg II

Mo og Øyrane vgs - ridehall

Flora idrettssenter
Nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs
Måløy vgs - blokk A og D

0

Mo og Øyrane - vassforsyning MO

1 361

1 361

0

0

Dale vgs - rehab/omb verkstadbyg

30 000

10 000

14 000

6 000

Firda vgs - rehab fløy D Aulabygg

25 000

8 000

10 000

7 000

Årdal vgs - rehab

45 000

3 000

16 000

26 000

Sogndal vgs - rehab badebasseng

27 000

2 000

5 000

20 000

Sogn jord- og hagebr. - rehab. fjøs-og verkstad

14 000

4 000

10 000

Eid vgs - nytt undervisningsareal

28 000

8 000

10 000

10 000

Stord vgs

220 000

20 000

100 000

100 000

Bømlo vgs

21 000

4 000

17 000

560 000

30 000

170 000

360 000

Laksevåg MBS vgs og Fagskule
Slåtthaug vgs

26 000

0

0

6 000

20 000

Sotra vgs

32 000

0

0

16 000

16 000

MØY vgs - internat mm.

55 500

1 000

5 000

16 000

33 500

Kvam nybygg fase 1

60 000

1 000

1 000

20 000

38 000

Måløy vgs - ny akvahall

20 000

5 000

15 000
Tabellen held fra på neste side
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Sum i perioden
Gang og sykkeltiltak - vgs

2020

2021

2022

2023

35 950

9 450

9 500

8 500

8 500

116 050

28 550

35 800

25 600

26 100

Utstyr tannhelsetenesta

35 880

8 280

9 200

9 200

9 200

Tannklinikkar

52 870

9 270

10 300

16 400

16 900

Tannklinikk Sogndal

27 300

11 000

16 300

124 790

18 790

55 000

38 000

13 000

Gulatinget

72 000

5 000

42 000

25 000

0

Restaurering av verneverdige f.k. bygg

11 790

2 790

3 000

3 000

3 000

Vedlikehald av fiskerihamner

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 000

1 000

5 398 622

1 169 349

1 410 823

1 593 750

1 224 700

Sum i perioden

2 020

2 021

2 022

2 023

1 079 724

233 870

282 165

318 750

244 940

188 788

47 197

47 197

47 197

47 197

30 000

7 500

7 500

7 500

7 500

Diverse fond - investeringstiltak

617 986

256 400

340 000

21 586

Sal av bygg

350 000

50 000

Tannhelse

Kultur og regional utvikling

Nytt arkivdepot
Sum investering

Finansiering (tal i 1000kr)
Mva-kompensasjon
Driftsmidlar
Fond - eigenkapitalinnskot

Tilskot Gulatinget - stat og kommune

47 500

Unytta lånemidlar tidlegare år

11 000

11 000

Lånemidlar

3 073 624

Sum finansiering

5 398 622

Tidsforskyving for vedtekne prosjekt

150 000

150 000

23 750

23 750

563 382

710 211

1 024 967

775 063

1 169 349

1 410 823

1 593 750

1 224 700

fylkesbygg. I sak 40/18 gjorde ein vidare vedtak knytt til
finansiering og mellombels lokalisering på Sandsli fram til
nybygget skal stå klart i 2023. Sak om eigarskap og byggestart for nybygg vart behandla i FT-sak 94/19.

Prosjektleiar har oppdatert det samla investeringsprogrammet for bygg i tråd med forventa framdrift for investeringsprosjekta. Dette gjeld forskyvingar frå 2019, som
er handsama i tertialrapportane i Hordaland og Sogn og
Fjordane fylkeskommune, samt oppdatert framdrift i høve
føresetnadane som ligg til grunn for prosjekta p.t. Når det
gjeld investeringa i nye Førde vgs vil prosjektleiar nemne at
det er lagt til førebelse kalkulerte kostnader på 30 mill. kr til
tomt og rekkefølgekostnader. Dette er i tråd med tidlegare
vedtak knytt til prosjektet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, jf. FT-sak 16/19.

I sak 90/19 vart samla kostnadsramme for prosjektet auka
med 137 mill. kr, og det vart gjort vedtak om bygging i eigen
regi. Auken i kostnader for investeringa var grunngjeven med
større areal og høgare marknadspris enn tidlegare antatt.
Vidare vart kostnader til AV-utstyr og møblering av fellesareala tatt inn i prosjektet. Det auka arealet, samt eit effektivt
nybygg, gjer at det samstundes vart kalkulert med auka
leigeinntekter, slik at totaløkonomien i prosjektet er styrka i
høve tidlegare føresetnader.

Endring i kostnadsoverslag og føresetnader for enkelt
prosjekt

Langhaugen
Prosjektleiar legg opp til å gjennomføre dette prosjektet
slik som det har vore vedteke i skulebruksplanen, med ei
kostnadsramme på 92 mill. kr (84 mill. kr i 2016-kr). Dette

Nytt fylkeshus for Vestland fylkeskommune
Fylkestinget i Hordaland vedtok i sak 12/18 bygging av nytt
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inneberer at prosjektleiar ikkje har funne rom til å legge inn
midlar til etablering av ein ekstra parallell i musikk, som
vart drøfta i fylkestinget i Hordaland i sak 46/18. Ein ekstra
parallell i musikk vil gje ei auka kostnadsramme på 88 mill.
kr, samt 6 mill. kr i auka driftskostnader (2018-kr).

i gang med eit kostnadsoverslag på 23,5 mill. kr (2019-kr), og
4 mill. kr til dentalteknisk innreiing av klinikken. I dag leiger
fylkeskommunen areal til tannklinikk i Sogndal, men dagens
lokale dekker ikkje behovet tannklinikken har. Det er ein føresetnad for prosjektet at innsparte leigeutgifter ved klinikken
vil dekke store delar av kapitalutgiftene ved investeringa i ny
klinikk.

Stord vgs
Prosjektet gjeld rehabilitering og tilbygg ved Stord vidaregåande skule. Det pågår ein prosess med Stord kommune
knytt til om ein skal gjennomføre sal av Stord vgs, avd Saghaugen med sikte på samling av heile skulen på Vabakkjen.
Samling av heile skulen vil gje vesentleg høgare kostnad
(340 mill. kr i byggekostnad og 52 mill. kr i salsinntekt).
Vidare har ein konkludert med at det er behov for å erstatta
noko meir av eksisterande bygg, med nybygg, i høve det som
tidlegare er lagt til grunn. Kostnadstala er også oppdatert
med prisvekst frå 2016 til 2020.

Måløy vgs – ny akvahall
Måløy vidaregåande skule har eit fylkesdekkande studietilbod innan dei marine og maritime utdanningsområda
Naturbruk, Akvakultur, Fiske og Fangst og YSK-akva. Til tross
for at akvakultur er eit yrkesretta opplæringstilbod har skulen
ingen fasilitetar for praktisk opplæring innan akvakultur.
Alle elevar ved skulen får difor i dag all praktisk opplæring
gjennom utplasseringar på kommersielle anlegg. Praksis i
bedrift gjev elevane ei kvalitativ god opplæring på fullskala,
kommersielle anlegg, men kommersielle anlegg kan likevel
ikkje dekke alle kompetansemåla i læreplanen.

Prosjektleiar legg opp til å gjennomføre dette prosjektet slik
det har vore vedteke i skulebruksplanen. Dette inneberer at
prosjektleiar ikkje har funne rom til å legge inn midlar til å
samle heile skulen på Vabakkjen.

Prosjektet er forankra i Verdiskapingsplanen og det er sett
på som det viktigaste tiltaket i årsplan 2019.

Laksevåg og Bergen Maritime vgs og Fagskule i Hordaland
Skulebruksplanen legg opp til ein ny kombinert fagskule og
vidaregåande skule på Laksevåg. I det politiske vedtaket for
den vidaregåande skulen var elevtalet auka med 130 elevar
samanlikna med det som var grunnlaget for investeringsplanen. Dimensjoneringa av fagskulen var oppe som eiga sak
til fylkestinget i Hordaland i juni 2018 i FT-sak 42/2018. Her
vart det lagt til grunn eit monaleg større tal på studentar enn
tidlegare lagt til grunn (om lag 80% auke).

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane løyvde i sak 73/19 1 mill.
kr til eit forprosjekt og med finansiering frå MAREKO (Marint
rekrutterings- og kompetansehevingsfond). Hovudmålet
med forprosjektet er å utarbeide eit grunnlag for vedtak
om gjennomføring. Det vert arbeidd vidare med å avklare
plassering, tomtetilhøve og tekniske løysingar for bygg og
naudsynt infrastruktur. Til slutt vert det utarbeidd eit samla
kostnadsoverslag samt finansiering av ein akvakulturhall ved
Måløy vidaregåande skule. I eit førebels og grovt anslag er
det rekna at prosjektet vil koste om lag 20 mill. kr eks tomt
og infrastruktur vannforsyning.

I dei reviderte kostnadstala er det lagt inn at auke i tal på
studentar/elevar knytt til fagskulen og den vidaregåande
skulen vil medføre ein kostnadsvekst på om lag 50%. Kostnadstala er også justert med prisvekst frå 2016 tal til 2020
tal. Prosjektleiar vil arbeide vidare med dimensjoneringa av
prosjektet og sjå på moglege kostnadsreduksjonar.

Fiskerihamner
I sak 45/19 i fellesnemda vart det vedteke å signere
avtalen om overføring av 99 fiskerihamner til Vestland
fylkeskommune frå 1.1.2020. I den same saka vart det
framlagt ei foreløpig oversikt over vedlikehaldsetterslepet,
som vart estimert til omlag 50 mill. kr. Endeleg rapport
om vedlikehaldsetterslep er kalkulert til 52 mill. kr. Dette
forutan byggherrekostnader. I saka til fellesnemnda blei det
anbefalt ein årleg investering til vedlikehald på 10 mill. kr for
å ta igjen vedlikehaldsetterslepet. Prosjektet er no lagt inn i
investeringsprogrammet, finansiert med driftsmidlar overført
til investering og mva refusjon, jf. pkt 2.

Nye prosjekt
Kvam vgs
Prosjektet har tidlegare ikkje vore inne i investeringsplanen
for Hordaland fylkeskommune, men var med i den langsiktige investeringsplanen knytt til skulebruksplanen. Dette er
såleis ikkje eit nytt prosjekt, men ein mindre del av investeringa vert no forsert i høve tidlegare planar. I juni 2019 (FU-sak
149/2019) vart det vedteke å samlokalisere skulen i Øystese
med unntak av verkstadslokala for EL og TIP. Verkstadslokala for TIP og EL skal bli igjen i skulebygget i Norheimsund/
Steinsdalen inntil nye lokale blir bygd i eit fyrste byggetrinn
av den nye skulen som er planlagd i sentrum av Norheimsund.

Nytt arkiv/depot
I forbindelse med utflytting frå fylkeshuset i Bergen, er det
naudsynt å erstatte arkivkapasiteten som var i fylkeshuset. I
framtidas fylkeshus i Bergen er det planlagt berre eit mindre
lokalt arkiv, då areal midt i Bergen sentrum er vurdert til å
vere for kostbart for arkiv og depot. Arkivbehovet i samband
med utflyttinga frå fylkeshuset kan ikkje dekkast av den
samla arkivkapasiteten i Vestland fylkeskommune, og det vil
vere naudsynt å leiga arkivareal. For å dekke opp dette behovet og framtidig arkivkapasitet, er det naudsynt å etablere
meir arkivkapasitet, eventuelt i samarbeid med kommunale
behov. For å avklara eige framtidig behov, mogleg utleige av

Tannklinikk i Sogndal
Fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok i sak
23/19 å setje i gong arbeidet med planlegging og bygging av
ny tannklinikk på Fosshaugane i Sogndal. Prosjektet vart sett
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arkivkapasitet, lokalisering, kostnader og eigarskap, ynskjer
prosjektleiaren å starta eit planarbeid for eit framtidig arkiv/
depot.

Tilråding 2
Investerings- og finansieringsprogram for bygg vert innarbeidd i budsjett 2020/2020. Investeringsprogrammet
for bygg vert detaljert og innarbeidd i budsjett 2021/
økonomiplan 2021–2024.

Avklaring av fullmakt til fordeling av sekkepostløyvingar
Det vert lagt opp til at fylkesrådmannen i det enkelte budsjettår har fullmakt til å fordele sekkepostløyingane på prosjekt. Prosjektleiaren legg opp til denne presiseringa fordi det
har vore noko ulik praksis i dei to «gamle» fylkeskommunane. Prosjektleiaren meiner det er tenleg å ha denne fullmakta
både for å kunne sjå fordelinga i samanheng over tid, og for
å kunne løyse naudsynte mindre investeringar som oppstår
uføresett. Døme på dette vil vere å skifte ut tekniske anlegg
som får havari/skadar eller tilpassingar for elevar med spesielle behov som ikkje er kjent i god tid. Praksisen vil vere at
dersom prosjektet får eit større omfang enn ei kostnadsramme på 25 mill. kr, så skal prosjektet vedtakast spesifikt av
fylkesutvalet eller fylkestinget dersom løyvinga strekker seg
ut over budsjettåret.

Investeringar (i 2020-kr)

3.2	Investeringsprogram fylkesvegar
inkl. rassikring 2020–23
Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande
finansieringsprogram vert presentert i tabellen under. Tala
er i faste 2020-kr. Prosjektleiar vil under omtale endringane
som er gjort i investeringsprogrammet, i høve det som vart
lagt fram for fellesnemnda våren 2019.
Investeringsprogrammet består av løyvingar til spesifikke
prosjekt og sekkepostar. Døme på sekkepostar er «bruer og
kaier». Prosjektleiar vil spesifisere sekkepostane i samband
med framlegginga av budsjettdokumentet i neste møte i
finansutvalet, 13. november.

Sum i perioden

2020

2021

2022

2023

Bompengepakkar

4 399 860

815 594

1 168 546

1 266 535

1 149 185

Byvekstavtalen til fylkesvegane (MiljøløftetHP 2020-2023) eks bybanen

1 252 860

351 194

330 646

292 135

278 885

Bømlopakken

189 200

122 700

66 500

Askøypakken

1 073 000

164 000

284 000

310 000

315 000

Nordhordlandspakken

808 000

149 000

216 000

265 000

178 000

Førdepakken

974 400

28 700

271 400

399 400

274 900

Framtidige bompengepakkar

102 400

Store investeringsprosjekt

102 400

2 443 000

170 800

608 300

Fv. 698 Blakesettunellen

142 700

99 300

43 400

Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru

729 000

51 200

341 000

336 800

Fv. 614 Svelgen - Indrehus

712 000

3 100

157 300

275 800

275 800

Ferjeavløysing - Atløysambandet

716 800

51 200

307 200

358 400

15 400

6 100

1 400

Fv. 218 Horsøy *)
Framtidige store strekningsvise prosjekt

40 100

17 200

925 900

102 400

738 000

102 400

Tunellrehabilitering

1 598 700

375 400

475 700

356 000

391 600

Tunellar - utbetring etter tunellsikkerhetsforskrifta

1 107 000

206 400

300 200

300 200

300 200

Sikringstiltak og inv. av vedlikehaldskarakter
i tunellar

110 000

20 000

30 000

30 000

30 000

Fv. 303 Seimsdalstunellen

320 300

149 000

145 500

25 800

Folgefonnstunellen (Tunellsikkerheitsforskrifta)

61 400

10
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Investeringar (i 2020-kr)

2020

2021

2022

1 115 894

203 416

369 659

246 219

Fv. 564 Austevollbrua

31 204

10 226

10 659

10 319

Fv. 161 Åsen - Helleskaret

29 800

Fv. 7 Øystese - Ålvik - Granvin

46 000

Mindre utbetringar

Sum i perioden

14 800

10 200

10 200

25 600

46 100

123 000

6 300

70 600

Fv. 57 Dale-Storehaug

62 900

5 200

57 700

266 100

79 900

102 600

Framtidige bruinvesteringar
Forsterkning

296 600

15 000

Fv. 611 Sæle - Engebø

Bruer og kaier

2023

41 800

81 900

41 800
81 900

290 790

47 390

86 000

86 000

71 400

Strekningsvise utbetringar på det overordna
fylkesvegnettet

21 400

Mindre utbetringar (spleiselag)

75 300

18 400

18 000

18 000

20 900

Øvrige mindre utbetringar

75 500

33 000

10 900

15 800

15 800

Prosjektering framtidige tiltak

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Gang- og sykkelveg

199 820

128 020

27 400

22 200

22 200

Gang og sykkel

107 220

44 520

20 900

20 900

20 900

5 200

1 300

1 300

1 300

1 300

Fv. 614 Breivika - Svelgen

41 400

36 200

5 200

Fv. 607 Heggebø – Leirvik

25 600

25 600

Fv. 548 Brandsøy - Solheim

20 400

20 400

Trafikktryggingstiltak

138 000

34 500

34 500

34 500

34 500

Trafikktryggingstiltak

138 000

34 500

34 500

34 500

34 500

Kollektivtrafikktiltak

98 800

33 100

21 900

21 900

21 900

Kollektiv og innfartsparkering

86 600

23 900

20 900

20 900

20 900

Kollektivknutepunkt Odda

8 200

8 200

Andre kollektivtrafikktiltak

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Miljø- og servicetiltak

23 300

5 000

6 100

6 100

6 100

Miljø og service

23 300

5 000

6 100

6 100

6 100

Planlegging

90 500

22 700

21 800

23 000

23 000

Planprogram

90 500

22 700

21 800

23 000

23 000

Ymse

268 674

79 874

66 100

64 600

58 100

Refusjonar

207 274

71 774

50 000

46 500

39 000

61 400

8 100

16 100

18 100

19 100

2 069 800

494 200

465 300

596 200

514 100

Rassikring staleg tilskot og løyving tilsvarande MVA-kompensasjon

357 900

108 500

60 600

81 800

107 000

Fv. 49 Krokalandet

290 000

30 000

80 000

80 000

100 000

Fv. 551 Tokagjelet

325 000

25 000

150 000

150 000

Fv. 722 Flovegen

503 800

184 300

133 100

102 400

84 000

Fv. 53 Ljoteli

243 800

149 900

93 900

Fv. 55 Bru over Esefjorden

297 900

174 100

72 600

Fv. 548 Brandsøyvegen (refusjon)

Grunnerverv/avslutning av prosjekt
Rassikring

21 400

51 200

Tabellen held fra på neste side
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Investeringar (i 2020-kr)

Sum i perioden

Prosjektering mindre tiltak

2020

2021

2022

2 000

500

500

500

Mindre rassikringstiltak - ufordelt

38 400

10 000

21 000

7 400

FV. 5631 Øyni bru

11 000

11 000

12 446 348

2 362 604

3 265 305

3 563 154

Sum investering

Finansiering (i 1000-kr)
Bompengar

Sum i perioden

2020

2021

2022

2023
500

3 255 285

2023

2 302 911

348 000

625 261

756 050

Tilskot

108 119

67 119

20 500

20 500

Fondsmidlar

484 100

260 200

223 900

Lånemidlar

5 489 618

827 994

1 398 933

1 631 376

1 631 316

Mva. refusjon

1 634 199

275 691

442 011

469 628

446 869

Driftsmidlar til investering

2 034 400

489 800

466 400

572 300

505 900

Mva. refusjon skredsikring

393 000

93 800

88 300

113 300

97 600

12 446 348

2 362 604

3 265 305

3 563 154

3 255 285

Sum Finansiering

Tidsforskyving for vedtekne prosjekt

573 600

totalentreprise med samspel som kontraktform. I hovudsak
betyr det å involvere entreprenør på eit tidlegare tidspunkt,
allereie i reguleringsplanfasen, og nytta entreprenørane
sine erfaringar og kunnskapar i planlegginga for å få eit
betre sluttprodukt. Målet er å få betre løysingar, meir veg for
pengane og betre kontroll på risiko og usikkerheit. Prosjektet
omfattar om lag 1400m tunell, og vegutbetring på delar av
strekninga mellom Folgefonntunnellen og Årsnes. Ved å
involvere entreprenøren tidleg ynskjer prosjektet i samarbeid
å komma fram til løysingar for å nytta tunellmassane direkte
til mest mogleg utvikling av eksisterande veg.

Prosjektleiar har oppdatert det samla investeringsprogrammet for fylkesvegar i tråd med forventa framdrift for
investeringsprosjekta. Dette gjeld forskyvingar frå 2019, som
er handsama i tertialrapportane i Hordaland og Sogn og
Fjordane fylkeskommune, samt oppdatert framdrift i høve
føresetnadane som ligg til grunn for prosjekta p.t.

Endring i kostnadsoverslag
Fv. 53 Ljoteli (rassikring)
Skredsikringsprosjektet på Fv. 53 er vedteke med eit kostnadsoverslag på 286 mill. 2018-kr. Etter anbodsutlysing er
prognosen i prosjektet auka til 318 mill. 2019-kr. Prosjektet
er starta opp. Auken vert finansiert med auka bruk av statlege midlar og mva. refusjon.

Åsen–Helleskaret (Os kommune)
Åsen og Helleskaret er eit fylkesvegprosjekt i Os kommune.
Den nye vegen vil kople fylkesvegnettet i området på ny E39
Svegatjørn – Rådal. Fylkestinget i Hordaland godkjende
oppstart av ny fylkesveg mellom Åsen og Helleskaret i sak
60/2016. Fylkeskommunen skulle dekke 1/3 av ein estimert
prosjektkostnad på 61 mill. kr. Os kommune skulle stå for
2/3 av kostnadane, ved hjelp av rekkeføljekrav/bidrag frå
utbyggjarar. Prosjektet vart ikkje starta opp ettersom tiltaket
viste seg å bli noko dyrare enn føresett. Os kommune har
arbeidd vidare med prosjektet, og i kommunestyret 24.09.19
vart ny områdeplan for vegen vedtatt, med ei kostnadsramme på 89,5 mill. kr ekskl. mva. Det vart vidare vedteke at
Os kommune, seinare Bjørnafjorden kommune, tek risikoen

Nye prosjekt/ nye vurderingar for enkelte løyvingar
Krokalandet (del av Kvinnheradspakken) – endra
gjennomføring
Nye gjennomføringsformer er på veg inn i samferdselssektoren. Kvinnheradpakken har for prosjekt Fv.551 Krokaparsellen valt anbodsprosedyre konkurranseprega dialog og
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for eventuelle overskridingar, og at kommunen tek på seg
byggherreansvaret for prosjektet. Prosjektet er eit kombinert
VA- og vegprosjekt og det er difor naturleg at kommunen
står som byggherre. Vegen vert overført til Vestland fylke når
den er ferdig. I tertialrapporten for Hordaland fylkeskommune som vart handsama i juni, varsla fylkesrådmannen at ho
saman med Os kommune ville vurdere nærare konsekvensane av føreslåtte kostnadskutt, og kvalitetssikre kostnadsestimata inklusive avsetjing for usikkerheit. Dette er no gjort
og det er lagt inn eit bidrag frå fylkeskommunen på 1/3 av
prosjektramma, på kr 29,8 mill. kr. Det vert lagt til grunn at
dette er det endelege bidraget i prosjektet frå fylkeskommunen, og eventuelle meirkostnader i prosjektet vert dekka av
Os kommune.

to fylka under eitt. Planen vil vere grunnlag for fordeling av
midlar på prosjekt framover.
Avviksløyving for store prosjekt – teke ut av
investeringsplanen
Sogn og Fjordane fylkeskommune har i sitt investeringsprogram 2019–22 sett av ei løyving til å dekkje ev. avvik knytt til
tunellprosjekta Blaksettunnelen og Seimsdalstunnelen (52,4
mill. kr), samt ei avviksløyving til bru over Ytre Steinsund
(73,4 mill. kr). Desse er no føreslått tekne ut av investeringsprogrammet. Ev. kostnadsoverskridingar på desse prosjekta
må derfor løysast som for andre prosjekt dersom overskridingar skulle oppstå. Prosjektleiar har gjort denne vurderinga
i samband med samanstillinga til nytt investeringsprogram
for Vestland, og harmonisering av føresetnadane som ligg
i investeringsbudsjetta frå Sogn og Fjordane og Hordaland
fylkeskommunar.

Hovlandsbruene
Hovlandsbruene ligg på fv. 542 i Flora kommune ved Eikefjorden. Alle bruene er platebruer i betong og landkar i stein.
Bruene har ein lengde på ca. 5,5 meter. Ved kontrollrekning
blei det konkludert med at bruene ikkje held forskriftslast
Bk10/60, og det vart bestemt å forsterke bruene ved oppstempling som ei midlertidig løysing for å halde normal trafikk
på vegen. Dette er ei straksløysing og ikkje ei varig løysing
då den snevrar inn mykje av lysopninga og dermed er utsett
med tanke på flaum. Det vil vere nødvendig å starte bygging
av nye bruer i 2020/2021. Samla kostnad er førebels vurdert
til omlag 60 mill. kr.
Prosjektet er lagt under mindre utbetringar «Bruer og kaier»

Tilråding 3
Investerings- og finansieringsprogram for fylkesvegar
vert innarbeidd i budsjett.

3.3	Investeringsprogram kollektiv
2020–23

Tunellrehabilitering
Sogn og Fjordane har tidlegare løyvd midlar til oppgradering
som følgje av tunelltryggleiksforskrifta på vedlikehaldsbudsjettet. Desse tiltaka vert no overført til investeringsbudsjettet slik praksisen har vore i Hordaland, med ei løyving på 143
mill. kr i 2020. Løyvinga er knytt til oppfølginga av bindingar
på pågåande prosjekt.

Investeringsprogrammet for mobilitet og kollektiv med
tilhøyrande finansieringsprogram vert presentert i tabellen
under. Tala er i faste 2020-kr. Prosjektleiar vil under omtale
endringane som er gjort i investeringsprogrammet, i høvedet
som vart lagt fram for fellesnemnda våren 2019.
Investeringsprogrammet består av løyvingar til spesifikke
prosjekt og ein sekkepost – Terminalbygg/ sjåførfasilitetar.
Prosjektleiar vil spesifisere denne sekkeposten i samband
med framlegginga av budsjettdokumentet i neste møte i
finansutvalet, 13. november.

I resten av perioden er det lagt til grunn ei årleg løyving på
200 mill. kr. Dette kjem i tillegg til løyvingane i Hordaland sitt
investeringsprogram. Det må utarbeidast ein ny samla plan
for tunellrehabilitering i Vestland som ser på behovet i dei

Investeringar (tal i 1000kr)
Mobilitet og kollektiv

Sum i perioden

2020

2021

2022

2023

5 691 700

2 421 800

1 927 900

1 076 600

265 400

396 100

396 100

0

0

0

Automatisk passasjerteljing

12 300

3 000

3 100

3 100

3 100

Løysingar for sal og billettering

42 900

12 000

10 300

10 300

10 300

API’ar og datavarehus

14 300

5 000

3 100

3 100

3 100

Ferjekontraktar - ladeinfrastruktur

Tabellen held fra på neste side
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"Bus as a Service" (BaaS)

34 600

10 000

8 200

8 200

8 200

Mobilitetstenester (inkl. pilot best.løys. )

14 300

5 000

3 100

3 100

3 100

Trafikantinformasjon

16 300

4 000

4 100

4 100

4 100

200

200

0

0

0

196 300

83 000

18 900

94 400

0

Bybanen – Byggjesteg 4

4 870 800

1 896 000

1 848 400

921 600

204 800

Bybanen – Byggjesteg 5

61 500

0

20 500

20 500

20 500

Terminalbygg/sjåførfasilitetar

32 100

7 500

8 200

8 200

8 200

5 691 700

2 421 800

1 927 900

1 076 600

265 400

Sum i perioden

2020

2021

2022

2023

Statleg tilskot

2 662 500

1 031 000

953 300

565 500

112 700

Bompengar

2 466 200

948 000

934 400

471 100

112 700

Enova- tilskot

140 200

140 200

0

0

0

Lånemidlar

422 800

302 600

40 200

40 000

40 000

5 691 700

2 421 800

1 927 900

1 076 600

Bom Voss kollektivpunkt
Bybanen i Bergen – Vognmateriell

Sum investering

Finansiering (tal i 1000kr)

Sum finansiering

Tidsforskyving for vedtekne prosjekt
Prosjektleiar har oppdatert det samla investeringsprogrammet for mobilitet og kollektiv i tråd med forventa framdrift
for investeringsprosjekta. Dette gjeld forskyvingar frå 2019,
som er handsama i tertialrapportane i Hordaland og Sogn og
Fjordane fylkeskommune, samt oppdatert framdrift i høve
føresetnadane som ligg til grunn for prosjekta p.t.

265 400

planlagt. Dette er relativt mindre endringar i framdrift og løyvingar; sett opp mot dei årlege budsjettsummane for dette
prosjektet. Den totale ramma for prosjektet er ikkje endra.

Endring i kostnadsoverslag og føresetnader for
enkelte prosjekt

Bus as a Service
Digitalisering og ny teknologi legg føringar for utviklinga av
kollektivområdet. Hordaland fylkeskommune ved Skyss er
med i eit samarbeid for å få etablert standardar og retningsliner for IT-arkitektur i kollektivtrafikken. I 2020 vil to store
kontraktsområde starte opp; Bergen Sentrum og Bergen
Nord.

Bybanen i Bergen – Vognmateriell
Etter at kontraktstingingane for innkjøp av vognmateriell er
gjennomført, kjem delar av kjøpesummen til utbetaling noko
tidligare enn føresett. Betalingsplanen vert med dette endra
noko, og tala i investeringsprogrammet er endra i samsvar
med dette. Den totale budsjettsummen for denne investeringa, 276 mill. kr, er ikkje endra.

Løysingar for sal og billettering
Dette prosjektet har vore med i investeringsplanen, men
har fått eit endra kostnadsoverslag. Løysningane på dette
området skal i sin heilskap erstatta dagens løysningar. Dette
vil som tidlegare meldt krevje investeringsressursar i økonomiplanperioden. Det var tidligare sett av 2 mill. kr til dette
prosjektet i 2020; dette er no endra til 12 mill. kr.

Bybanen i Bergen – byggjesteg 4
Framdrifta i høve til byggjesteg 4 av bybanen er vorte noko
endra samanlikna med det som tidligare er lagt til grunn
i budsjettet. Konkret dreier dette seg om at to av delprosjekta på Kronstad og Mindemyren kom seinare i gang enn

API’ar og datavarehus
Prosjektet skal etablere ein tenesteorientert IT-arkitektur for
framtidig mobilitet og framtidige kundeløysningar. Tidligare
var det sett av 2 mill. kr i 2020 til dette prosjektet. Dette er no
endra til 5 mill. kr.
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Nye prosjekt

Tilråding 4

Mobilitetstenester
Dette prosjektet er nytt i høve til det som har vore inne i investeringsplanen til Hordaland fylkeskommune. Våren 2019
gjennomførte Skyss i lag med Tide Buss AS ein mogelegheitsstudie om bestillingstransport. Dette etter vedtak i fylkesutvalet. Pilotprosjektet «HentMeg» i Sauda dannar viktig
grunnlag, og inspirasjon for arbeidet. Det er sett av 5 mill. kr
til dette prosjektet i 2020, og 3 mill. kr for dei resterande åra i
økonomiplanperioden.
Det er å merka seg at fleire av prosjekta over er investeringar
som flyttar grensesnitt mellom fylkeskommunen og operatørane, og dette vil i sum gje innsparingar i drifta til fylkeskommunen. Meir spesifikke tal kring dette kjem ein attende
til ved framlegginga av budsjettdokumentet i neste møte i
finansutvalet, 13. november.

4

Investerings- og finansieringsprogram for kollektiv vert
innarbeidd i budsjett 2020. Investeringsprogrammet for
kollektiv vert detaljert og innarbeidd i budsjett 2021/økonomiplan 2021–2024.

				

Driftsbudsjett 2020

Sektor
Felles

4.1 Budsjett 2020 – rammer
Endeleg budsjett per sektor er stilt opp i tabellen under. Budsjettrammene innehar justeringar og endringar som følgje
av eingongskostnadar, statsbudsjettet, vedtak i fellesnemnda som finansutval og tekniske justeringar. Dette i høve
til budsjettrammene som er vedteke i fellesnemnda som
finansutval.

/ 1000 kr

Budsjettrammer
- 8 684 834

Politisk styring, kontrollutval og
organisasjon og økonomi

754 688

Strategi og digitalisering

169 834

Tannhelse

268 229

Kultur, idrett og inkludering

292 060

Infrastruktur og veg

980 792

Mobilitet og kollektiv

2 540 125

Innovasjon og næringsutvikling
Opplæring og kompetanse

Innarbeidd i desse budsjettrammene er tiltak med ei samla
innsparing på 100 mill. kr.

225 889
3 453 217

I vedlegg 1 syner tabellen budsjett pr løyvingsnivå.
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4.2 Kapitalutgifter

I vedlegg 2 vert det presentert oversikt som syner oppdatert
budsjett per avdeling i høve desse endringane:
• tekniske justeringar

Avdrag
I salderinga som vart skissert i arbeidsdokument 5/19 vart
det rådd til å redusere avdraga med 175 mill. kr. I økonomiplanane 2019–2022 for dei to fylkeskommunane var det til
saman ført opp 791 mill. kr i avdrag i 2020. Prosjektleiaren
legg til grunn at denne summen vert sett ned med
175 mill. kr til 616 mill. kr.

• eingongstiltak
• endringar frå vedteke i arbeidsdokument 5/19
• statsbudsjettet
Vedlegget består av to tabellar. Ein for sektornivå og ein for
løyvingsnivå.

Renteutgifter
Renteutgiftene vert rekna ut på grunnlag av marknaden sine
forventningar til 3 mnd. Nibor, med tillegg av ein margin. Ved
inngangen til oktober er prognosen for pengemarknadsrenta
i 2020 1,79 %. For nye lån er det lagt til ein margin på 0,5 %.

Justeringar av teknisk karakter gjeld mellom anna flyttingar
mellom avdelingar for å tilpasse budsjettet ny organisering
og sikre at budsjettmidlane ligg der utgiftene skal førast.
Vidare er rammene justert for lønsoppgjer i 2019, og prisjustering til 2020kr.

Norges Bank sette opp styringsrenta med 0,25 % i september. Forventa pengemarknadsrente for 2020 har auka med
0,09 % sidan juni, då ein sist gjorde utrekningar av renteutgiftene (Jfr. arbeidsdokument 4/19) Renteutgifter på lån er no
rekna å bli 328,8 mill. kr i 2020. Dette er 14,5 mill. kr høgare
enn lagt til grunn i arbeidsdokument 4.

Endringane knytt til eingongstiltak blei omtala i førre arbeidsdokument og er knytt til at det i Hordaland fylkeskommune
sitt budsjett 2019 har vore innarbeidd tiltak som ikkje har
varig finansiering, og difor må reverserast i budsjettet for
2020. I vedlegg 3 er det spesifisert kva type eingongskostnadar som er trekt ut av budsjettet for 2020.

Renteinntekter og rentekompensasjon er rekna til 110,9 mill.
kr. Netto renteutgifter vert 217,9 mill. kr.

For endringar i høve arbeidsdokument 5/19 vert det vist til
dokumentet, og endringar i høve statsbudsjettet er omtala i
punkt 2 i dette dokumentet.

Utsikter i økonomiplanperioden
I økonomiplanperioden 2020–23 vil netto renteutgifter auke
med om lag 100 mill. kr, og det vert ein auka belastning i
drifta til fylkeskommunen. Årsaka til dette er i hovudsak ei
aukande lånegjeld – som fører til auka renteutgifter, og at
renteinntektene vil gå ned i takt med bruk av fondsmidlar i
økonomiplanperioden. Gjelda vil auke med om lag 6 mrd. kr i
økonomiplanperioden, og avdraga vil auke med 216 mill. kr.

Tilråding 5
Finansutvalet sluttar seg til sektorrammene slik dei går
fram nedanfor. Tal i 1000 kr.
Felles

-8 684 834

Pol. styring, kont.utv og org. og øk.

754 688

Strategi og digitalisering

169 834

Tannhelse

268 229

Kultur, idrett og inkludering

292 060

Infrastruktur og veg

980 792

Mobilitet og kollektiv
Innovasjon og næringsutvikling
Opplæring og kompetanse

Vidare vil rentekompensasjonen fylkeskommunen får frå
staten gå ned. I statsbudsjettet for 2018 blei ikkje ny låneramme for rentekompensasjonsordninga for fylkesvegar
vidareført. Investeringsramma som ligg til grunn for rentekompensasjon for investeringar på veg og skulebygg aukar
difor ikkje, og rentekompensasjonen vil dermed gå ned i
komande økonomiplanperiode.

2 540 125
225 889

Tilråding 6

3 453 217

Nye føresetnader for kapitalinntekter og utgifter vert lagt
til grunn for budsjett 2020.
Netto renteutgifter vert auka med 14,5 mill. kr.
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4.3 Pensjonskostnader/amortisering av
premieavvik

som var intensjonen med ordninga, å jamne ut svingingane i
pensjonspremien.
Amortisering av tidlegare premieavvik vert budsjettert med
79,7 mill. kr i 2020.

Pensjonspremien fylkeskommunen betaler kan variere
relativt mykje frå år til år. For å jamne ut dette, er det fastsett
i rekneskapsforskrifta at ein skal belaste rekneskapen med
ein kostnad som vert rekna ut frå langsiktige føresetnader.
Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad
vert kalla premieavvik.

Premieavviket som er venta å oppstå i 2020 er høgare enn nokon gong. I følgje prognosane frå pensjonsselskapa vil årets
premieavvik i 2020 bli om lag 208 mill. kr.
Tala som er oppgjevne ovanfor er førebelse. Dei vil endre seg
om fleire tilsette skal inn i fylkeskommunen si pensjonsordning (m.a. frå Statens vegvesen).

Premieavviket kan anten kostnadsførast fullt ut i rekneskapen det etterfølgjande året, eller fordelast over 7 år. Sogn og
Fjordane fylkeskommune har praktisert det første alternativet,
medan Hordaland har valt det andre alternativet. For Vestland
fylkeskommune må det veljast ei sams løysing.

Tilråding 7
Finansutvalet legg til grunn at premieavviket i Vestland
fylkeskommune vert amortisert over 7 år.

I den pressa økonomiske situasjonen Vestland fylkeskommune er i, foreslår prosjektleiaren å fordele amortiseringa av
premieavvik over 7 år. Det er på den måten ein oppnår det

4.4 Innsparingstiltak og meirbehov
Tabellen nedanfor viser sektorane sine tiltak som del av budsjettutfordringa på 100 mill. kr:

Sektor og tiltak

Mill. Kr

OPPLÆRING OG KOMPETANSE
Rammereduksjon

-36,0

Meirbehov
Digitale læremiddel NDLA

6,2

Gjesteelevar

7,5

Lærlingtilskott

16,0

Sum meirbehov

29,7

Innsparingstiltak
Utstyrsmidlar til dei vidaregåande skulane i driftsbudsjettet

-6,2

Elev-pc ordning i Vestland

-7,8

Restmidlar utgifter til lokale, vgs

-2,0

%-vis nedtrekk i økonomiske rammene skulane i SFFK, same nivå som HFK

-6,4

%-vis nedtrekk i økonomiske rammene skulane i SFFK, tilpassa opplæring

-0,8

Skulefrukost

-8,5

Meningokokkvaksine

-4,2

Tilbod til toppidrettsutøvarar (Olympiatoppen Vest)

-1,0

Skulepsykologar

-5,0

Nedtrekk særskilde tiltak for auka gjennomføring

-2,0
Tabellen held fra på neste side
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Sektor og tiltak

Mill. Kr

Endring skular

-20,3

Fagskuleutdanning-restmidlar

-1,5

Sum innsparingstiltak

-65,7

MOBILITET OG KOLLEKTIV
Rammereduksjon

-41,0

Innsparingstiltak
Takstkompensasjon ferje

-4,6

Innleige vektarar på nattavgangar Bybanen

-5,5

Avslutte ordninga med arbeidsreiser for TT-brukarar

-8,0

Diverse kostnader buss

-18,2

Turistrute Hardanger – bedre kontraktpris

-3,5

Servicelinje Bergen

-1,2

Sum innsparingstiltak

-41,0

INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING
Rammereduksjon

-1,0

Innsparingstiltak
Stillingsreduksjonar

-1,0

Sum innsparingstiltak

-1,0

ORGANISASJON OG ØKONOMI
Rammereduksjon

-7,0

Innsparingstiltak
Gevinstrealisering og stillingsreduksjon som følge av nytt økonomisystem

-1,0

Redusert tenestekjøp

-2,0

Redusert vedlikehald / tilbakeføringskostnader på utleiebygg

-1,5

Redusert vikarbruk reinhald

-1,0

Redusert tal stillingar i bygningsdrift og reinhald

-1,5

Sum innsparingstiltak

-7,0

INFRASTRUKTUR OG VEG
Rammereduksjon

-6,0

Innsparingstiltak
Redusert dekkelegging

-6,0

Sum innsparingstiltak

-6,0
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Sektor og tiltak

Mill. Kr

TANNHELSE
Rammereduksjon

-5,0

Innsparingstiltak
Innsparing provisjon

-2,0

Innsparing overtannlegar

-2,6

Innsparing fast tillegg

-0,1

Innsparing av kursmidlar

-0,3

Sum innsparingstiltak

-5,0

STRATEGI OG DIGITALISERING
Rammereduksjon

-1,0

Innsparingstiltak
Reduksjon konsulentbruk IKT

-0,5

Lisensar

-0,5

Sum innsparingstiltak

-1,0

KULTUR
Rammereduksjon

-3,0

Innsparingstiltak
Stillingsreduksjonar

-3,0

Sum innsparingstiltak

-3,0

Totalsum

-100,0

Det vert vist til vedlegg 4 for eit meir detaljert oversyn der tiltaka er omtala nærare og der det i tillegg er konsekvensvurderingar.
Tilråding 8
Finansutvalet legg prosjektleiar sitt framlegg til omprioriteringar og innsparingstiltak på sektornivå til grunn for
budsjett 2020, jf. vedlegg 4.
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5

Sektorbudsjett 2020

5.1	Sektorbudsjett 2020 – Organisasjon og økonomi inkl. politisk styring

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr

FU

Politisk styring

55 444

FU

Eigedom - drift og vedlikehald

446 831

FU

Administrasjon av organisasjon og økonomi

232 080

FU

Org. og øk tiltaksmidlar

10 000

Sum

744 355

Politisk styring
Politisk styring omfattar utgifter til politiske utval, partistønad og rådveldekonto for utvala. Fylkeseldreråd, Råd for
menneske med nedsett funksjonsevne og medverknadsorgan for ungdom vert også budsjettert her.

Administrasjon av organisasjon og økonomi
Stabsavdelinga for organisasjon og økonomi skal levere
gode fellestenester og sikre forsvarleg drift av Vestland
fylkeskommune.
Avdelinga omfattar følgjande seksjonar:
Politisk sekretariat
Juridiske tenester
Økonomi
Innkjøp
HR
Kommunikasjon
Eigedom

Ved fastsetjing av godtgjerslesatsar for Vestland fylkeskommune la ein til grunn at utgiftene skulle liggje på same
nivå som summen av det dei to fylkeskommunane brukte til
føremålet. Ein har halde seg til dette prinsippet ved utarbeiding av budsjettforslaget.
I den pressa økonomiske situasjonen fylkeskommunen er
i, har prosjektleiaren ikkje lagt inn disposisjonskonti for
dei faste utvala. Disposisjonskontoen for fylkesutvalet er
2 mill. kr.

Løyvinga skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til
seksjonane. Vidare vert hovudtillitsvalde og lærlingar i fylkeskommunen budsjettert her. Andre tiltak som vert budsjettert
under avdelinga er opplæringstiltak, organisasjons- og leiarskapsutvikling, personalforsikring og velferdstiltak.

I høve vedteke reglement for godtgjersler til folkevalde i Vestland fylkeskommune er ikkje opposisjonstilskotet vidareført.
Vidare vert det ein innsparing knytt til politisk rådgjevar ved
samanslåinga. Dette gjev ei samla innsparing på om lag
1,4 mill. kr. Om lag 1 mill. kr av dette vert innanfor avdelinga
organisasjon og økonomi, resterande innsparing bidreg til
salderinga.

Org. og øk Tiltaksmidlar
Under tiltaksmidlar er det sett av ein sum til attføring og
omstilling.
Tilråding 9

Eigedom – drift og vedlikehald
Dette løyvingsnivået omfattar profesjonell forvaltning,
drift, vedlikehald og utvikling av heile eigedomsmassen til
Vestland fylkeskommune.

Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Løns- og personalkostnader for drifts- og reinhaldspersonell
er budsjettert her.
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5.2	Spesifisert budsjett 2020
– Løyvingsnivå kontrollutval

• Folkehelse
• Klima
• Senter og stadutvikling

Vedtaksnivå
KU/FU

Løyvingsnivå
Kontrollutval

Sum

• Plan- og utviklingsarbeid

Budsjett i 1000 kr
10 333

Fylkeskommunen skal vere pådrivar, og støtte opp om folkehelsearbeidet i kommunane gjennom satsingar, tilskotsmidlar, prosjekt og utvikling av møteplassar.

10 333

Løyvingane omfattar kontrollutvalet, sekretariat for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester.

Det skal arbeidast for at fylkeskommunen skal vere initiativtakar og nøkkelaktør i arbeidet med ei klimavenleg og
berekraftig samfunnsutvikling. Satsingane omfattar både
utsleppsreduksjon og klimatilpassing, med utgangspunkt i
gjeldande klimaplanar. Løyvinga skal også nyttast til tilskot
til prosjekt innan stadutvikling og planlegging.

Det er budsjettert med 5 årsverk. I tillegg har kontrollutvalet behov for noko midlar i reserve dersom det dukkar opp
saker som gjer det nødvendig å kjøpe meir ekstern bistand.
I budsjettforslaget for 2020 er det ført opp 0,5 mill. kr til
kjøp av tenester. Deloitte AS er valt som revisor for Vestland
fylkeskommunegjeld fram til 30.06.2024.

Vidare vil løyvinga i 2020 gå til prosessen med utarbeiding
av regional planstrategi, og å følgje opp tiltak i handlingsprogram knytt til regionale planar seksjonen har ansvar for, og
samlingar m.m. for kommunane.

Budsjettforslaget frå kontrollutvalet inneber ei innsparing
på 1,44 mill. kr samanlikna med budsjetta dei to fylkeskommunane hadde. Ein oppnår med det ei innsparing på å slå
saman dei to einingane.

Seksjonen for statistikk, kart og analyse skal vere i front på
kommunale og regionale analyser for å stø kommunane,
fylkeskommunen og politikarar i utviklingsoppgåver, løfte
fram viktige samfunnsutfordringar gjennom formidling av
kunnskap og analyser, og sørge for offentleg tilgjengeleg
kartdata og statistikk til regionalt og kommunalt arbeid med
plan- og byggjesaker og folkehelse.

Innspela til dette framlegget til budsjett er det sekretariat for
KU som har kome med.
Tilråding 10
Finansutvalet tek framlegg til budsjett for 2020 på løyvingsnivå Kontroll og revisjon til vitande.

IKT og digitalisering
Løyvinga skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til
seksjonane IKT og digitalisering. Digitalisering skal bidra
til å digitalisere fylkeskommunen gjennom fornying, forenkling og forbetring på ein slik måte at vi både effektiviserer
prosessar og utnyttar ressursane meir hensiktsmessig. Ei
målsetjing med dette arbeidet er at ein gjennom strukturert
kartlegging skal sørge for at digitalisering og effektivisering
i organisasjonen hentar ut best mogleg gevinst i form av
enten økonomisk innsparing eller betra kvalitet.

5.3	Sektorbudsjett 2020 – Strategisk
utvikling og digitalisering

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i tusen kr

FU

Plan, analyse,
klima og folkeh.

43 930

FU

IKT og digitalisering

119 666

FU

Administrasjon av
strategi og digitalisering

Sum

Vidare skal løyvingsnivået dekke utgifter knytt til drift og vedlikehald av IKT-system og IKT-infrastruktur, lisenskostnadar
for sentrale IT-system, sambandskostnadar, internettlinjer og
M2M-abonnement.
Administrasjon av strategi og digitalisering
Løyvinga skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til
leiing og stabsfunksjonar.

6 238
169 834

Tilråding 11

Plan, analyse, klima og folkehelse
Løyvinga skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til
seksjonane plan, klima og folkehelse og statistikk, kart og
analyse. Utover løns- og personalkostnadar skal midlane
mellom anna nyttast innanfor desse områda:

Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.
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5.4

Sektorbudsjett 2020 – Tannhelse

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Vestland fylkeskommune og har ansvar for drift av Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter (Tk) Vestland i Bergen.
I tillegg ligg også Tannlegevakta i Bergen, tannbehandling i
narkose på Haukeland universitetssjukehus, Førde sjukehus
og Stord sjukehus samt eit poliklinisk tilbod om tannbehandling i narkose.

Budsjett i 1000 kr

FU

Pasientbehandling

234 991

FU

Administrasjon av
tannhelse

33 238

Sum

268 229

Tannhelsetilbodet i Vestland skal vera regelmessig og oppsøkjande, og førebygging skal prioriterast framfor behandling. Tannhelsetilbodet omfattar om lag 170 000 innbyggjarar med ein lovfesta rett til tannhelseteneste. Om lag 23
000 vaksne, betalande personar får årleg si tannbehandling i
Vestland tannhelseteneste.

Pasientbehandling
Under pasientbehandling ligg pasientgruppene som er prioriterte og andre betalande pasientar, samt områdeleiarane og
alle yrkesgrupper tilknytt behandlinga. Teknisk avdeling sine
aktivitetar er i hovudtrekk også knytt til pasientbehandling på
klinikkane.

Administrasjon av tannhelse
Under administrasjon ligg tilsette tilknytt økonomi, personal
og fag; samt teknisk gruppe og fellesutgifter.

Lov om tannhelsetenester § 1-3 definerer dei prioriterte
gruppene som:

Tilråding 12

• barn og unge 0–20 år
• psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon

Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

• e
 ldre, langtidssjuke og uføre i institusjon
eller i heimesjukepleie

5.5	Sektorbudsjett 2020 – Kultur, idrett og integrering

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr

HU - kultur

Arkiv

11 667

HU - kultur

Bibliotek

13 092

HU - kultur

Kulturformidling

17 250

HU - kultur

Kulturarv

98 888

HU - kultur

Inkludering, strategi og analyse

HU - kultur

Kunst- og kulturutvikling

HU - kultur

Idrett og friluftsliv

HU - kultur

Administrasjon av kultur og idrett

7 476
105 858
28 895

Sum

8 934
292 060
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Arkiv
Oppgåvene omfattar private og offentlege arkiv, foto, tradisjonsmusikk, stadnamn og audiovisuelt kjeldemateriale.
Oppgåvene i 2020 vil i stor grad bestå av kartlegging, nettverksbygging, innføring av nye databaseløysingar for lagring
og formidling og sikring av gode oppbevaringstilhøve.

av kommunar, forvalting av tilskotsordningar og arbeid med
kulturforståing. Kunnskapsproduksjon og analyse av det
samla kultur- og idrettsområdet gjennom kulturstatistikk
Vestland, høyrer også inn under dette området.
Kunst- og kulturutvikling
Området skal ivareta utviklings- og forvaltningsoppgåver på
det kunst- og kulturpolitiske feltet.
Ansvarsområdet gjeld m.a. forvalting av økonomiske tilskot
og kulturpolitiske verkemiddel som driftstilskot til organisasjonar og institusjonar.

Bibliotekutvikling
Etter Folkebiblioteklova skal fylkeskommunen ivareta regionale bibliotekoppgåver og regional bibliotekutvikling, og
er bibliotekfagleg rådgjevar for kommunane og biblioteka i
vidaregåande opplæring. Ei sentral oppgåve er å utvikle og
oppdatere kompetansen til bibliotektilsette i fylket. Vidare
skal ein sikre innbyggjarane i Vestland tilgang til e-medium
og digitale ressursar.

Idrett og friluftsliv
Oppgåvene innanfor fagområdet fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv er heimla i regionale planar.
Visjonen «Fysisk aktiv kvar dag» har som målsetjing at
alle i Vestland skal kunne vere aktive etter eigne ønskje og
føresetnader på allment tilgjengelege område i naturen
og i anlegg i deira nærmiljø. Vestland fylkeskommune får
overført nye oppgåver knytt til statleg sikra friluftsområde og
skjærgardstenesta.

Kulturformidling
Eit mangfald av kunst- og kulturuttrykk skal formidlast til alle
elevar i grunnskulen og den vidaregåande skulen finansiert
gjennom den kulturelle skulesekken – DKS-midlar.
Kulturarv
Vestland fylkeskommune er forvaltingsstyresmakt med
mynde heimla i kulturminnelova. Dette gjeld ei rekkje
statlege og regionale oppgåver innan kulturminnevernet.
Ansvarsområdet gjeld og utforming av museumspolitikken
i fylket. Oppgåver elles er m.a. arkeologiske registreringar i
arealplansaker, forvalting av fylkeskommunale og statlege
tilskotsordningar og rådgjevingsteneste.

Stab
Staben har ansvar for fellesoppgåver og oppgåver som elles
ikkje fell inn under dei andre løyvingsnivåa innan sektoren.
Oppgåver elles er m.a. økonomistyring og ivaretaking av
rutinar og regelverk.
Tilråding 13

Inkludering, strategi og analyse
Området Inkludering, strategi og analyse har særleg ansvar
for oppfølging av fylkeskommunen sine oppgåver innan inkludering og integrering. Fylkeskommunen får nye oppgåver
innan integrering, knytt til mellom anna busetnad, rettleiing

Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

5.6	Sektorbudsjett 2020 – Infrastruktur og veg

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr
959 895

HU - kollektiv og veg

Veg- drift og vedlikehald

HU - kollektiv og veg

FTU-midlar

HU - kollektiv og veg

Administrasjon av infrastruktur og veg

HU - kollektiv og veg

Andre tiltak - infrastruktur og veg

11 376
8 624
897

Sum

980 792
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Veg – drift og vedlikehald
Kostnadsutviklinga i driftskontraktene dei siste åra har vore
større enn kompensasjonen gjennom kommunal deflator.
I tillegg har budsjettet til drift og vedlikehald i Hordaland
fylkeskommune ikkje vore tilstrekkeleg til å ta høgde for
hendingar som påverkar vegstrukturen og krev akutte tiltak.
Det har såleis vore nødvendig å omprioritere omlag 110 mill.
kr av vedlikehaldsmidlane til drift.

Veg – Drift og vedlikehald

I budsjettet for 2020 vert det no det teke høgde for at
løyvinga til drift av vegnettet skal vere realistisk for å kunne
handtere hendingar i eit normalår.
Vidare er budsjettet redusert med 87 mill. kr i høve til førebelse rammer frå juni knytt til at «eingongstiltak» relatert til
dekkelegging (45 mill. kr) og trygg skuleveg/punktutbetring
(42 mill. kr) er trekte ut.

Drift

738,3

Vedlikehald

217,7

Tunell – ordinært vedlikehald

30,5

Bru/ferjekai

56,6

Nye bruer – oppbygging etter flaumskade

12,0

Dekkelegging/oppmerking

79,3

Vegutstyr, miljø og andre tiltak

39,4

Administrasjon – fagseksjonane
Sum Veg – Drift og vedlikehald

Vedlikehaldsbudsjettet vert som eit resultat av dette svært
knapt. Innanfor rammene er det i all hovudsak berre rom for
å følgje opp bindingar og nødvendige tiltak.

Budsjett 2020

3,9
959,9

FTU-midlar
Det er sett av 11,4 mill. kr til FTU-midlar. Dette er ei vidareføring av gjeldande rammer Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det vert lagt opp til at FTU gjer nærare vedtak om fordeling
av midlane.

Sogn og Fjordane har løyvd midlar til oppgradering som
følgjer av tunelltryggleiksforskrifta på vedlikehaldsbudsjettet. For å saldere budsjettet vert desse tiltaka no overført
til investeringsbudsjettet frå 2020, slik praksis har vore i
Hordaland med ei netto løyving på 115 mill. kr. Dette er
bindingar knyt til oppfølginga av pågåande prosjekt.
Vidare saldering av budsjettet er gjort mot dekkelegging med
ein samla reduksjon på om lag 90 mill. kr i høve til nivået i
2019. Med ei samla løyving på 79 mill. kr vil det vere mogleg
å legge om lag 120 km nytt dekke.

Administrasjon av infrastruktur og veg
Løyvinga på 8,6 mill. kr dekkjer lønns- og personalkostnader
knytt til leiing og stabsfunksjonar. Det er ikkje teke med auka
adm. kostnader som følgje av avvikling av sams vegadministrasjon.
Andre tiltak – infrastruktur og veg
Løyvinga på 0,9 mill. kr dekkjer tilskott til oppfølging av
sykkelbyavtaler i Førde og Flora samt årleg tilskott til drift av
Tindevegen mellom Årdal og Luster.

Det er vidare store utfordringar knytt til bruvedlikehald som
det ikkje vil vere mogleg å løyse innanfor gjeldande budsjettrammer. Forfallet knytt til bruer og kaier er om lag 2 mrd.
kr. Hovuddelen av dette ligg i dagens Hordaland. Gjeldande
budsjettrammer gjer det ikkje mogleg å utføre fortløpande
vedlikehald av bruene for å hindre forfall som vil medføra
store vedlikehaldstiltak seinare eller i verste fall bygging av
nye bruer.

Tilråding 14
Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Berekningar i MOTIV (Statens vegvesen sin modell for berekning av behov for drift og vedlikehald) syner at behovet til
drift og vedlikehald er 1,5 mrd. kr I tillegg kjem kostnader til
å ta igjen vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet, som for
Vestland er berekna til 11-12 mrd. kroner.
Med gjeldande nivå på løyvinga til drift og vedlikehald må vi
leggje til grunn at forfallet på vegnettet vil auke.
Førebels er det gjort følgjande fordeling av løyvinga til tiltak
( i mill. kr):
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5.7	Sektorbudsjett 2020 – Mobilitet og kollektiv

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr

HU - kollektiv og veg

Buss

1 050 329

HU - kollektiv og veg

Bane

36 701

HU - kollektiv og veg

Båt

280 380

HU - kollektiv og veg

Ferje

889 552

HU - kollektiv og veg

IT, serviceskyss, innfartsparkering, teknisk skyss

197 643

HU - kollektiv og veg

Administrasjon av mobilitet og kollektiv

85 520

Sum

2 540 125

Bilruter
Bussdrifta har stort omfang i Vestland. Totalt for Hordaland
var det 766 bussar i produksjon i 2018, på det travlaste
tidspunktet i døgeret. I Sogn og Fjordane var det om lag 200
bussar i produksjon på det travleste tidspunktet i døgeret, i
tillegg til mange innleidde undertransportørar (t.d. drosje).
Tabellen under syner nøkkeltal for buss i Vestland:

Nøkkeltal buss Hordaland
Påstigingar
Avgangar

Nøkkeltal buss Sogn og Fjordane
Påstigingar
Avgangar

2016

2017

2018

44 741 000

56 161 000

56 950 000

2 167 000

2 235 000

2 223 081

2016

2017

2018

3 500 000

3 120 000

3 010 000

345 000

340 000

345 000

Fylka skil seg ein del frå kvarandre. I Hordaland er ein stor
del av volumet sentrert i og rundt Bergen. I Sogn og Fjordane
er det ein langt større del av kollektivtransporten som dreier
seg om skuleskyss. Nøkkeltala for buss viser samla sett at
ein hadde nærare 60 millionar påstigingar i 2018 fordelt på
2,5 millionar avgangar.

ved ferjedrifta i fylket er overgangen frå netto- til bruttokontraktar i oppstart av dei nye anboda. Dette inneber at kollektiveininga/fylkeskommunen sit på ansvaret for inntektene og
operatør utfører drift etter gitt kontrakt. I 2018 var omfanget
av ferjetrafikken i Vestland på 5,2 millionar passasjerar og
3,8 personbileiningar (PBE).

Ferjeruter
Med 24 samband langs fylkesvegane vert Vestland eit av dei
aller største ferjefylka i landet. I 2020 vil 17 av strekningane
ha hybridelektriske ferjer som primært vil køyre elektrisk. Det
betyr vesentlege kutt i CO2-utslepp i fylket. Eit anna skifte

Båt
Forutan å vere ein stor aktør på ferjesida har Vestland og
ein stor del båtruter, frå lange ekspressruter til meir lokale
ruter og skyssbåtar. Med 1,3 millionar reisande er båt eit
viktig reisemiddel for mange i fylket. Det er store kontrastar
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i passasjeromfanget på båtsambanda, frå bybåten mellom
Kleppestø og Strandkaien med nesten 600 000 reisande, til
Nord-Solund der om lag 2 200 reiste i 2018.

Takst
2019

Takst
2020

Enkeltbillett vaksen

38

39

Bybanen
Bybanens linje 1 trafikkerer strekninga mellom Byparken og
Bergen lufthavn Flesland, og er eit populært kollektivtilbod
med tilsaman 14 millionar påstigande i 2019 fordelt på 76
000 turar. Linje 2 til Fyllingsdalen er under bygging og vil
utvide omfanget av dette tilbodet.
Oppgåvene knytt til drifta av Bybanen er delt mellom kollektiveininga og Bybanen AS. Bybanen AS er heileigd av og vert
finansiert av fylkeskommunen.

Enkeltbillett barn/honnør

19

20

Enkeltbillett kjøpt om bord, vaksen

60

60

Enkeltbillett kjøpt om bord, barn/honnør

30

30

Enkeltbillett Militær

38

39

100

100

24-timarbillett barn

50

50

24-timarbillett honnør

50

50

Administrasjon av mobilitet og kollektiv
Hovudarbeidsområda til avdelinga er planlegging innafor
samferdselsområdet, strategi og eigarstyring samt løyveforvaltinga og transportordninga for funksjonshemma. Det er
budsjettert med 27 stillingar. Utover desse stillingane omfattar løyvingsnivået også dei tidlegare kollektiveiningane Skyss
og Kringom. Kostnadane til desse einingane er i hovudsak
lønskostnader.

Periodebillett 7 dg vaksen

245

250

Periodebillett 7 dg barn

115

125

Periodebillett 7 dg honnør

125

125

Periodebillett 7 dg student

145

150

Periodebillett 30 dg vaksen

780

800

Periodebillett 30 dg barn

365

400

TT, Serviceskyss, innfartsparkering, Teknisk Skyss
Felles kostnader i eininga omfattar kostnadar knytt til ulike
driftsoppgåver som kundesentertenester, kommunikasjon,
marknadsføring, inntektssikring, IT-system, infrastruktur,
statistikk og digitale tenester.

Periodebillett 30 dg honnør

390

400

Periodebillett 30 dg student

460

480

Ungdomsbillett 30 dg

365

400

Periodebillett 180 dg vaksen

3 900

4000

Periodebillett 180 dg barn

1 835

2000

Periodebillett 180 dg honnør

1 950

2000

Periodebillett 180 dg student

2 340

2400

Billett Buss/bane

24-timarbillett vaksen

Transportordninga for funksjonshemma høyrer inn under
dette løyvingsnivået, og ordninga vil få omlag 16.000 brukarar i Vestland fylkeskommune. Her er og midlar til ymse kontingentar til interesseorganisasjonar som fylkeskommunen
er med i. Det er også med budsjett til leige av innfartsparkeringsplassar på Os, Straume, Skogsskiftet, Flesland kai og
Knarvik. Ein anna stor post på dette området er vidaregåande skuleskyss. Til sist rommar denne løyvinga også lokale
transporttilbod for ungdom.

Tilråding 15
Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Kollektivtakstar
Budsjettframlegg legg til grunn ei takstjustering på 2,5 % for
buss, bane og båt i Skyss sitt ruteområde. For Kringom sitt
område er taksttabellen under utarbeiding. Sistnemnde er
kilometerbasert, og vert lagt fram ved handsaminga av budsjettet i finansutvalet 13. november. Det same gjeld ferjetakstane som skal samordnast med taksttabellen som vert laga
av vegdirektoratet. Under er takstane som ligg i framlegg for
buss og bybane i Skyss sitt område. Takstane er i hovudsak
justerte i tråd med den generelle prisveksten (2,5%).
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5.8	Sektorbudsjett 2020 – Innovasjon og næringsutvikling

Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr
124 699

HU - næring

Verdiskaping byar/regionar

HU - næring

Naturressursar, landbruk og reiseliv

32 898

HU - næring

Forsking, komp og internasjonalisering

26 374

HU - næring

Grøn vekst, klima og energi

11 580

HU - næring

Utviklingsmidlar knytt til alle satsingsområde

19 491

HU - næring

Administrasjon av innovasjon og næringsutv.

10 847

Sum

225 889

Verdiskaping i byar og regionar
Her ligg midlar som skal tildelast Innovasjon Norge og SIVA
over den nye posten 553.61 i framlegg til statsbudsjett. I tillegg ligg det midlar til innovasjonsinfrastruktur og breiband.
Løyvingsnivået omfattar også ei rekke partnarskapsavtalar
og avtalar om driftsstøtte som gjeld ut 2020. Mobiliseringsog nettverksaktivitetar på seksjonen sine oppgåveområde,
og lønsmidlar.

noko finansierer løn. Løyvingsnivået omfattar også avtalar
og støtte til Fjord Norge, destinasjonsselskap, avtale med
Statens vegvesen om nasjonale turistvegar i Hardanger,
programsatsing innan lokalsamfunnsutvikling og regionale
utviklingsprosjekt. I tillegg er midlar knytt til forvaltning av
ordningar på landbruksområdet lagt her. Utover dette kjem
mobiliserings- og nettverksaktivitetar på seksjonen sine
oppgåveområde, og lønsmidlar

Naturressursar, landbruk og reiseliv
Dette gjeld statlege midlar til vassressursforvalting, der

Forsking, kompetanse og internasjonalisering
Budsjettet inneheld midlar til etablerartenester, ungt
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entreprenørskap, karriererettleiing og integrering. Inkludert i
løyvingsnivået ligg også forpliktingar ovanfor forskingspartnarar. Ein stor del av aktivitetane i seksjonen vert finansiert
med eksterne midlar frå m.a. Kunnskapsdepartementet og
EU. I tillegg kjem mobiliserings- og nettverksaktivitetar på
seksjonen sine oppgåveområde, og lønsmidlar.

Hovudutvalet skal på møte i februar 2020 fordele midlane på
løyvingsnivå etter eit strategiarbeid som involverer kommunar, regionar, næringsliv, partar i arbeidslivet, næringsorganisasjonar og andre partnarar, samt politisk leiing.
Adminstrasjon
Avdelinga gjeld løn fylkesdirektør, fagdirektør og stabsseksjon, og driftsmidlar for avdelinga.

Grøn vekst, klima og energi
Løyvinga omfattar tiltak innanfor grøn vekst, klima og energi.
I tillegg kjem mobiliserings- og nettverksaktivitetar på seksjonen sine oppgåveområde, og lønsmidlar.

Tilråding 16

Utviklingsmidlar knytt til alle satsingsområde
Dette omfattar delar av utviklingsmidlane frå dei to gamle
fylka til næringsutvikling og naturressursforvaltning. Det
må arbeidast med innretninga av fordelinga som gjeld for
Vestland fylkeskommune.

Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

5.9	Sektorbudsjett 2020 – Opplæring og kompetanse
Vedtaksnivå

Løyvingsnivå

Budsjett i 1000 kr

HU - Opplæring

Vgs

2 718 864

HU - Opplæring

Fagopplæring

15 758

HU - Opplæring

Vaksenopplæring

78 937

HU - Opplæring

Fagskule

21 081

HU - Opplæring

Spesialund. særskilt tilpassing og oppl

14 712

HU - Opplæring

Andre føremål opplæring

67 852

HU - Opplæring

Opplæring i bedrift

HU - Opplæring

Administrasjon av opplæring og komp.

503 156

Sum

32 857
3 453 217

Vestland fylkeskommune har 45 vidaregåande skular. Skuleåret 2018/19 var det i underkant av 20 000 elevar. Vestland
fylkeskommune har tilbod innan alle utdanningsprogram.

utdanningsprogramma, gratis læremiddel, elev pc-ordninga,
eleveksamen, rekruttering og kompetanseutvikling, fellesutgifter og støttefunksjonar og skulegardane.

Både Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune
jobbar aktivt for å få elevane til å velje yrkesfag. Skuleåret
2018/19 byrja 57% av elevane på eit yrkesfagleg utdanningsprogram.

Fagopplæring
Løyvingsnivået omfattar dei kostnadane som sektoren har
i høve til fagopplæring, og som ikkje inngår i løyvingsnivået
opplæring i bedrift.

Vgs
Løyvingsnivå vidaregåande skule inkludert spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring. I hovudsak
omfattar dette midlar til ordinær drift på dei vidaregåande
skulane, inkl. landslinene og skulegardane. Dette gjeld
pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter, drift av

Vaksenopplæring
Løyvingsnivå Vaksenopplæring omfattar vidaregåande opplæring for vaksne.
Opplæringslova gjev vaksne rett til vidaregåande opplæring
for det året dei fyller 25 år dersom dei ikkje har fullført vidaregåande opplæring tidlegare.
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Fagskule
Løyvingsnivå Fagskule omfattar fylkeskommunalt tilskot
til eigne fagskular og fellesutgifter fagskular. I tillegg kjem
statleg tilskot til fagskuleutdanning (eigne og eksterne
fagskular).

Andre føremål opplæring
Dette omfattar driftsmidlar til opplæring for elevar i sosiale
og medisinske institusjonar, grunnskuleopplæring, administrasjon og gjennomføring av privatisteksamen, produksjonsskule og tilskott Manger folkehøgskule.

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning på
nivået over vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse og som har eit omfang tilsvarande minimum eit
halvt studieår og maksimum 2 studieår. Fagskuleutdanning
skal gje naudsynt kompetanseheving lokalt, regionalt og
nasjonalt. Det er 2 fylkeskommunale fagskular i Vestland
fylkeskommune og om lag 1400 studentar får tilbod om
fagskuleutdanning.

Opplæring i bedrift
Løyvinga omfattar midlar til yrkesopplæringsnemnda, tilskot
til lærebedrifter, instruktøropplæring, restteori for lærlingar
og lærekandidatar, stimuleringstiltak i fag- og yrkesopplæringa, tilpassa opplæring i bedrift, opplæring av prøvenemnder,
fagprøvar, kompetanseprøvar og administrasjon/sentraladministrative funksjonar (inngår i kontorbudsjettet for
avdeling for opplæring og kompetanse). Vestland fylkeskommune har om lag 6000 løpande lærekontraktar.

Spesialundervisning. Særskilt tilpassing og opplæring
Løyvingsnivået omfattar tilpassa opplæring for elevar i eigne
vidaregåande skular og private skular, tilbod til minoritetsspråklege elevar, ekstra grunnskuleopplæring for minoritetsspråkleg ungdom (GMU), kjøp av spesialundervisning, og
rettleiingsteneste. I tillegg kjem midlar til omstilling, systemog informasjon, gjesteelevoppgjer og drift av sentraladministrative funksjonar (inngår i kontorbudsjettet for avdeling for
opplæring og kompetanse).

6

Administrasjon av opplæring og kompetanse
Dette løyvingsnivået omfattar drift av stabsfunksjonane i
avdeling for opplæring og kompetanse.
Tilråding 17
Finansutvalet sluttar seg til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Budsjettsaldering

Som tidlegare nemnt er den økonomiske situasjonen så
krevjande at hovudfokuset er å få lagt til rette for eit saldert
opplegg for budsjett 2020. Når det gjeld økonomiplanen for
2021–2023, som vert framlagd 13. november, legg prosjektleiar opp til å saldere desse åra med tekniske innsparingskrav.

I sluttsalderinga er rekneskapsoverkskota for 2018, beløpa
som ikkje er disponert i Hordaland og Sogn og Fjordane
fylkeskommunar, lagt til grunn som eingongsfinansiering.
Dette utgjer 70 mill. kr. Dette handlingsrommet kan ikkje
vidareførast, og økonomistyringa i dei enkelte åra avgjer om
vi får slike midlar framover.

Salderingsutfordringa som vart varsla i arbeidsokument
5/19, var på om lag 490 mill. kr. Tabellen under viser dei endringane som er gjort i arbeidsdokument 6/19, samt sluttsaldering for budsjett 2020:

I budsjettføresetnadane har det tidlegare vore lagt opp til å
nytte 75,8 mill. kr i drftsmidlar overført til investering. Desse
føresetnadane vert no justert i tråd med tilgjengelege midlar i
sluttsalderinga. Dette medfører ein reduksjon på 36,6 mill. kr
i høve tidlegare beløp, slik at justert beløp i høve driftsmidlar
overført til investering vert 39,2 mill. kr etter dette. Desse midlane kjem i tilegg til det tilrådde samla beløpet som er omtala
som følgje av statsbudsjettet for 2020 på 497,8 mill. kr.

Saldering av budsjett 2020
Innarbeiding av innsparingstiltak på sektornivå, jf. pkt.4.4. betrar saleringsutfordringa med 100 mill. kr. Statbudsjettet gjev
oss også noko meir til tunnelsikkerthetsforskrifta enn det
som har vore lagt til grunn. Samla sett gjev verkandane av
statsbudsjettet og tilrådde endringar utifrå dette ein nettoeffekt som betrar salderingbalansen med 30 mill. kr.

Den resterande salderinga går mot kor mykje ein kan
betale i avdrag i 2020. Det vart i a-dok 5/19 lagt til grunn å
redusere avdragsbetalinga med 175 mill. kr i høve det som
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2020
Ubalanse a-dok 5/19

490

Innarbeidde føresetnader frå tidlegare vurderingar
Auka konsesjonskraftinntekter - jf. øk plan

-40

Auka finansinntekter - jf. øk plan

-53

Innarbeiding av innsparingstiltak på sektornivå, jf. pkt. 4.4

-100

Statsbudsjettet
Vekst i frie inntekter - i høve føresetnader

-835,5

Løns og prisvekst - omrekning til 2020 kr

245,8

Driftsmidlar overført til investering - rassikring

400,4

Driftsmidlar overført til investering - tunellsikkerheitsforskrifta

89,4

Driftsmidlar overført til investering - vedlikehald av fiskerihamner

8,0

KMD-midlar - auke i høve føresetnader

-34,1

Innovasjon og næring - auke KMD midlar

34,1

Opplæring og kompetanse - nye oppgåver og innlemming av tilskot

21,6

Org og øk. avdeling - oveføring av ansvar innan fiskerihamner

2,0

Kultur - div nye oppgåver

6,5

Innovasjon og næring - nye oppgåver og innlemming av tilskot

15,7

Infrastruktur og veg - tilføring av restmidlar som følgje av innlemming av tilskot

14,5

Mobilitet og kollektiv og mobilitet- komp for veibruksavgift

0,9

Tannhelse - ny oppgåve innan rusfeltet

0,3

Nettoeffekt av statsbudsjettet 2020

-30

Andre vurderingar
Driftsmidlar til investering - reversering av føresetnadar

-37

Nye føresetnader for netto renteutgifter

15

Ubalanse før sluttsaldering

245

Sluttsaldering av budsjett 2020

Bruk av rekneskapsoverskot 2018 HFK/SFFK

-70

Redusert avdrag

-175

Totalbalanse

0
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opphaveleg har vore avsett til dette. Prosjektleiar legg opp til
å halde på denne reduksjonen for å få eit balansert budsjett
i 2020.

Tilråding 18
Finansutvalet sluttar seg til prosjektleiar sitt framlegg til
saldering av budsjett 2020.

Saldering av økonomiplan 2021–23 – teknisk saldering
Som nemnt over vil det i framlegging av budsjettet bli lagt
opp til teknisk saldering av økonomiplanen for 2021–23.

7

Økonomiplan 2021–2023

7.1

Tiltak i økonomiplanperioden
Den samla lånegjelda ved inngangen til 2020 vil vere mellom
13 og 14 mrd. kr. Dette er eit svært høgt nivå. Investeringsprogramma som ligg vedlagt i dette arbeidsdokumentet
viser ein sterk auke i lånegjelda i perioden – frå eit høgt nivå.
Prosjektleiar er uroa over denne utviklinga, og den auka
belastninga dette vil ha.

Prosjektleiar legg i dette arbeidsdokumentet opp til tiltak
konkretisering av tiltak for redusere sektornivået med samla
100 mill. kr i 2020. Prosjektleiar har tidlegare signalisert at
innsparingstiltaka må trappast opp med nye 100 mill. kr på
sektornivå kvart år. Det vert gjort ei ny vurdering av dette i
samband med arbeidet med økonomiplan 2021–2024. Den
mellombelse salderingsløysinga med reduserte avdrag og
bruk av rekneskapsoverskot vil ikkje vere berekraftig eller
mogleg å gjennomføre i økonomiplanen.

Frå statleg hald er det signalisert at det kan kome endringar i
tildelingane av midlar knytt til fylkesvegar i 2022, samt at det
er uvisse om tunellsikkerthetsmidlane vert vidareført utover
2020. Samla vil desse endringane kunne gje Vestland ein
reduksjon på om lag 160 mill. kr frå 2022.

Prosjektleiar legg til grunn at budsjett 2020 vert vidareført
i økonomiplanperioden ved fylkestinget si budsjetthandsaming i desember. Ny økonomiplan skal leggjast fram for
fylkestinget i juni 2020 og vil leggja føringar for budsjettarbeidet for 2021.

I første omgang vil prosjektleiar fokusere på nokon prinsipp
som vert viktige både frå administrativ og politisk side, for
å oppn eit felles mål om at Vestland fylkeskommune ¨skal
tilpasse seg den økonomiske realiteten i åra framover.

Prosjektleiar si tilnærming til vidare arbeid

Prosjektleiar meiner følgjande prinsipp bør ligge til grunn for
arbeidet framover.

Salderingsløysinga for 2020 må sjåast på som kortsiktg, og
vi må arbeide målretta for å finne dei langsiktige løysingane
for økonomisk balanse i Vestland. Sjølv om i løpet av 2019
har fått betre oversikt over utgiftsnivået i 2020, er det førebels svært usikre føresetnader for åra 2021–23. Prosjektleiar
vil peike på to viktige parameter i økonomien som vil utfordre
oss ytterlegare framover:
•

Anbod på buss, båt og ferje – miljøkrav

•

Ambisøst investeringsprogram – kapitalutgifter

•

 visse knytt til vidareføring av tunnelsikkerhetsmidlar
U
og fordeling av vedlikehaldsmidlar på fylkesveg

Investeringsnivå, lånegjeld og kapitalutgifter
Vi må framover ha stort fokus på utvikling i lånegjeld,
avdragsbetaling og driftsmidlar til investering. Målsetnaden
for dette arbeidet er å bremse gjeldsutviklinga i Vestland.
Prosjektleiar vil så langt som det let seg gjere legge til grunn
desse prinsippa:

Nye anbod på kollektivsida vil framleis vere ein stor økonomisk uvisse framover. Prosjektleiar vil minne om at det lagt
opp til nye anbod på båt frå 2022, som vil utfordre situasjonen ytterlegare.
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•

 assikring skal finansierast av statlege midlar og
R
mva. refusjon. Dette betyr at vi nyttar driftsmidlar
overført til investering til føremålet. Dette er eit viktig
prinsipp for å ikkje utfordre lånegjelda ytterlegare.

•

 idlar til tunellsikkertheitsforskrifta vert
M
overført til investering. Tiltaka for å oppfylle
tunellsikkerhetsforskrifta er særs utfordrande for
fylkeskommunen. Dette har vore peika på, både
politisk og administrativt i tidlegare samanhengar.
Det er difor viktig å nytte midlane som vi får frå
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staten til føremålet, fullt ut til tiltaka. Tiltaka knytt til
tunellsikring kostar langt meir enn det vi får i statlege
løyvingar til føremålet, men prosjektleiar meiner det
er prinsipielt viktig at vi viser at vi nyttar dei statlege
midlane vi får. Dersom desse midlane ikkje vert nytta
til investeringar, må låneopptaka aukast tilsvarande.
•

•

høve satsinga vår på milljøvenleg teknologi hittil må karakteriserast som minimal. Statsbudsjettet for 2020 viser
dessverre dette, og prosjektleiar meiner at vi må sjå på om
det er mogleg å gjennomføre dei ambisjonane vi har sett
oss. Det bør også vurderast i kva grad vi framover må ha ein
garanti for statleg medverknad når vi skal ta ansvar innan
meir miljøvenlege løysingar innan t.d buss, ferje og båt.

A
 vdragsbetaling må ha stort fokus. Dette vil vere
eit viktig prinsipp for at ikkje renter og avdrag
ta ein for stor del av driftsutgiftene. Aukande
renter og avdrag vil, alt anna likt, medføre at i
driftsutgiftene på sektornivå må reduserast.

Finansutvalet sitt arbeid

F
 ramtidige låneopptak må reduserast. Prosjektleiar
vil arbeide vidare med å sjå på moglege reduksjonar
i investeringsprogramma i økonomiplanperioden.
Det må vurderast både tidsforskyvingar av
prosjekt, og om prosjekt må takast ut. Det må
også vurderast i kva grad det er aktuelt å sjå på
alternative finansieringsløysingar for investeringane,
i form av bidrag av eksterne partar til dømes.

Prosjektleiar vil foreslå at finansutvalet tidleg i 2020 startar
arbeidet med innrettinga for korleis driftsreduksjonen på 400
mill. kr skal gjennomførast.
Det er viktig å leggje nokre grunnprinsipp og køyrereglar som
utgangspunkt for korleis prosessen skal gjennomførast og
korleis fordelinga av innsparingssummen skal vere mellom
sektorane.

Driftsnivå
Det er i løpet av 2019 sett i gong eit arbeid for å realisere
innsparingstiltak på samla 100 mill. kr på sektorane. Desse
er no konkretisert på løyvingsnivå, jf. omtale i punkta over.
Prosjektleiar vil vidare vurdere desse tiltaka i perspektivet
varige/ikkje varige tiltak.

I dette arbeidsdokumentet peikar prosjektleiar på korleis
grunnprinsippa og køyrereglane kan utformast og omtalar
nokre tiltaksområde det er naturleg å sjå på i prosessen i
arbeidet mrd økonomiplanen som fylkesutvalet skal handsame i juni 2020.

I løpet av 2020 vil vi få meir oversikt over den nye organisasjonen og det må arbeidast med å kvalitetssikre budsjettrammer i høve faktisk driftsnivå for den nye organisasjonen.
Dette vil vere eit viktig arbeid, for å sikre både realisme og for
å hente ut potensielle innsparingar i driftsrammene.

Grunnprinsipp og køyrereglar
Prosessen med å redusere drifta med 400 mill. kr må
gjennomførast over nokre år. Slik prosjektleiar ser det, er det
naturleg at målsetjinga er å tilpasse drifta i løpet av komande økonomiplanperiode.

Det administrative effektiviseringsprogrammet som nemnd
i punkt 7.2 vil vere ein hjelp i arbeidet med å finne varige
driftsreduksjonar. Det er viktig å understreke at noko av
målsetnaden med dette arbeidet er å sikre god kvalitet i oppgåvene, der både digitalisering og standarisering kan gjere
at vi utfører oppgåvene meir effektivt og med betre kontroll.
Vidare arbeid med å materalisere dei beste løysingane frå
dei to tidlegare fylkeskommunane vil vere eit viktig bidrag i
dette arbeidet.

Prosjektleiar vil peike på følgjande køyrereglar som kan
leggjast til grunn for prioriteringsdiskusjonane ein vil få framover. Dette gjeld t.d:

Prosjektleiar vil arbeide vidare med å definere lovpålagte/
ikkje lovpålagte oppgåver. Det vil vere viktig å fokusere på
korleis vi løyser dei lovpålagte oppgåvene, og kva vi eventuelt er nøydde å redusere på i høve dei oppgåvene som ikkje
er lovpålagde. Prosjektleiar vil kome attende til ein nærare
analyse av dette i arbeidet med økonomiplan 2021–2024, i
løpet av våren 2020.

•

Innbyggjarane må vere i fokus

•

Lovpålagde oppgåver opp mot ikkje-lovpålagde

•

Konsekvensvurdering av forslag til tiltak før vedtak

•

Realistisk budsjettering

• Som ein god arbeidsgjevar skal ein ha respekt for tilsette.
• A
 ktivt arbeide for å betre rammevilkåra
for Vestland fylkeskommune

Det må takast ansvar, både frå administrativ og politisk side,
for å finne dei innsparingstiltak som «smertar minst», for
innbyggarane i Vestland fylkeskommune. Dette arbeidet må
ha stor merksemd i 2020, for å finne dei beste, langsiktige
løysingane.

Prosjektleiar vil peike på at ein i inndelinga av tenestetilbodet/oppgåvene ut frå kva som er lovpålagt/ikkje-lovpålagt
også bør stille spørsmål ved om ein skal halde fram med
alle oppgåver eller om nokon tilbod kan falle bort/oppgåver
avsluttast.

Eksterne rammeføresetnader
Prosjektleiar ser at staten sin vilje og evne til å stille opp i

Tilsvarande bør ein vurdere at sjølv om ei oppgåve er
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finansutvalet som går nærare inn på dette med siktemål om
at fylkestinget vedtek prosess og innretning som del av det
komande økonomiplanarbeidet.

lovpålagt, er ikkje måten oppgåva vert utført på, bunden i like
stor grad.
Døme på grunnprinsipp kan vere:
•

K
 valitet i tenestetilbodet

•

F
 okus på samfunnsutviklarrolla

•

P
 rioritering i samsvar med regional planstrategi

•

L
 angsiktig perspektiv på dimensjonering
og innretting av tenestene

•

F
 inansiering av tenester gjennom
samarbeid og partnarskap

Nedanfor går prosjektleiaren på dei ulike sektorane og kva
område det er naturleg å sjå nærare på i arbeidet med drifts
reduksjonane framover.

Prosjektleiar tek sikte på å kome attende med sak til

Mill. Kr

OPPLÆRING OG KOMPETANSE
Det vil i oppstartfasen av Vestland fylkeskommune vere naturleg å harmonisere drifta og undervisningstilbodet.
Prosjektleiar ser det som naturleg at dei gjeldande skulebruksplanane vert vurdert samla.
INFRASTRUKTUR OG VEG
På denne sektoren er det naturleg at ein samordnar og ser under eitt investeringsplanar/regionale transportplanar.
På driftssida er det naturleg å gjennomgå vedlikehaldsstrategien for fylkesvegnettet.
STRATEGI OG DIGITALISERING
Sektoren har ansvaret for utarbeiding av den regionale planstrategien og vil spele ei viktig rolle for å få oversyn
over det langsiktige perspektivet på fylkeskommunen si drift.
Knytt opp mot digitaliseringsarbeidet, ser prosjektleiar at dette kan gje innspel til iutvikling av den fylkeskommunale drifta framover.
KULTUR, IDRETT OG INKLUDERING
I oppstartfasen av Vestland fylkeskommune er det naturleg å sjå på samordning av tilbod og tenester.
INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING
For denne sektoren er det viktig å samordne og prioritere tiltak utfrå regional planstrategi og temaplanane som
vil gjelde.
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Mill. Kr
TANNHELSE
Takstharmonisering er naturleg å gjennomføre og elles gå gjennom spesialisttilbodet.
MOBILITET OG KOLLEKTIV
Tilpassing av tilbodet med omsyn til t.d. frekvens i tilbodet, opningstider i døgnet, kor vidt ein skal ta omsyn til at
det er parallelle tilbod på same strekninga, at det er veg som kan nyttast i staden for eit båt-/ferjesamband m.v.
ADMINISTRASJON
Som det går fram av avsnitt 7,2, har prosjektleiar sett i gang eit program for administrativ effektivisering.
Programmet vil gå i perioden fram til 2025 og vil sjå på ulike tiltak for å ha tilstrekkeleg administrativ kapasitet
med rett kompetanse i heile fylkeskommunen. I programmet vil ein også gjennomgå arbeidsmåtar og arbeidsmetodar for å tilpasse verksemda til den digitale utviklinga.
OPPSUMMERING
I budsjettet for 2020 er det lagt opp til driftstiltak på til saman 100 mill. kr som start på saldering av den samla
utfordringa. I komande økonomiplanperiode er målsetjinga å finne varige tiltak for samla 400 mill. kr, slik at Vestland fylkeskommune si drift er tilpassa tilgjengeleg inntektsramme.

SUM TILTAK

400,0

Tilråding 19
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande.
Prosjektleiar får i oppdrag å foreslå køyrereglar, grunnprinsipp og tiltak for i arbeidet med økonomiplan for
perioden 2021–2024.
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7.2

Program for administrativ effektivisering 2020–2024

Samla utgifter til drift og administrasjon av nye Vestland
fylkeskommune er i storleiken 500 mill. kr. I summen inngår
midlane som er direkte knytt til dei administrative løyvingsnivåa i avdelingane, delar av utgiftene til IKT-drift og delar
av utgiftene til eigedomsforvalting. I lys av den krevjande
økonomiske situasjonen til fylkeskommunen legg prosjektleiar opp til å effektivisere den administrative drifta med
rundt 20 prosent i åra 2020–2024. Samla utgjer dette om lag
100 mill. kr i perioden. Denne innsparinga kjem i tillegg til det

identifiserte behovet for innsparingar i den tenesteytande
verksemda på rundt 400 mill. kr i perioden.
Prosjektleiar vurderer ei slik innsparing som både rimeleg
og realistisk og prosessen er allereie i gang. I samband
med budsjettet for 2020 er det identifisert følgjande administrative innsparingar som går fram av tabellen under. Prosjektleiaren vil kome attende med ytterleagare tiltak til neste
møte i finansutvalet.

Avdeling

Tiltak

Sum i mill. kr

Organisasjon og økonomi

Reduksjon administrative stillingar, leigekostnader, tenestekjøp mv

7,0

Strategi og digitalisering

Reduksjon lisenskostnader

1,0

Tannhelse

Reduksjon administrative stillingar, kurs, administrasjonskostnader

3,0

Kultur, idrett og inkludering

Reduksjon administrative stillingar

3,0

Innovasjon og næring

Reduksjon administrative stillingar

1,0

Sum

15,0

personaløkonomi, t.d. potensial for reduserte
kostnader gjennom auka gjennomsnittsalder
for uttak av alderspensjon, AFP og
uførepensjon og reduksjon av sjukefråvær

Prosjektleiar vurderer at ein stor del av den administrative
effektiviseringa vil kunne skje som følgje av naturleg avgang
i fylkesadministrasjonen dei næraste åra. Ei oversikt som
prosjektleiar har fått utarbeidd, viser at rundt 90 tilsette vil gå
av med alderspensjon i tida fram til 2025. Gjennom satsinga
på digitalisering og automatisering av arbeidsprosessar er
det rimeleg å vente at ein god del av stillingane som vert
vakante, ikkje treng erstattast. I tillegg vil prosjektleiar greie
ut innsparingspotensialet på ei rekke andre administrative
område. I første omgang er det naturleg å sjå nærare på
følgjande:
•

Vurdere forventa naturleg avgang i kvar avdeling i
perioden og utarbeide bemanningsplanar basert på
gjennomgang av arbeidsoppgåver og –prosessar

•

Vurdere rutinar og tiltak for å styrke
intern mobilitet blant tilsette

•

 urdere innretting av budsjett/løyvingsnivå
V
for tydelegare spesifikasjon av midlar til kurs,
reiser, møtekostnader mv i kvar avdeling

•

 urdere innsparingspotensial knytt til organisering
V
og innretting av lokale innkjøpskoordinatorar

•

 urdere innsparingspotensial ved å samle
V
ansvaret for innkjøp innan større administrative
fellesområde, t.d. kontormøblar, kontormaskinar o.l

•

 urdere standardisering av IT utstyr, sanering av
V
system, potensial for reduserte lisenskostnader mv

•

Vurdere innsparingspotensial innan området

•

 urdere innsparingspotensial ved å samle og
V
digitalisere mottak for post- og fakturahandsaming

•

 urdere innsparingspotensial knytt til digitalisering
V
og automatisering av arbeidsprosessar

•

 urdere innsparingspotensial innan organisering
V
av drifts- og reinhaldstenester

Prosjektleiar tilrår i tillegg at det vert sett i gang eit utgreiingsarbeid knytt til drift og administrasjon av dei vidaregåande skulane, der Kostra-analysar viser at både Hordaland og
Sogn og Fjordane fylkeskommunar driv dyrare enn landsgjennomsnittet.
Tilrådingane frå utgreiingsarbeida vil venteleg vere klare i
løpet av første halvår 2020. Prosjektleiar legg opp til årleg
oppdatering av aktuelle utgreiingsområde knytt til det
administrative innsparingsprogrammet.
Tilråding 20
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande.
Prosjektleiar får i oppdrag å arbeide vidare med program
for administrativ effektivisering i samband med utarbeiding av økonomiplan for perioden 2021–2024.

36

42

Arbeidsdokument 6/19

8

Finansielle måltal

Ny kommunelova tre i kraft 01.01.2020. § 14-2, som omtalar
kommunestyrets og fylkestingets plikter i økonomiforvaltninga, har slik ordlyd:

Rente- og avdragsbelastning

•

Disposisjonsfond

Gjeldsgrad

•

Netto driftsresultat

Totalgjeld

•

Netto driftskostnader

•

Renteutgifter

•

Avdrag

•

Årlege investeringar

Gjeldsgrad

•

Rente- og avdragsbelastning

•

Disposisjonsfond

Fakta:
Netto driftsresultat: Det som er att av driftsinntektene når
alle driftsutgifter og finansutgifter (renter og avdrag) er
betalt.
Teknisk berekningsutval for kommunesektoren og KMD
reknar netto driftsresultat som hovud-indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren, og tilrår frå 2014 at
netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid bør
vera minimum 4%.
Landssnittet i 2018: 3,8 %.
Status Sogn og Fjordane fylkeskommune: 5,9 % i 2018.
Status Hordaland fylkeskommune: 1,0 % i 2018.

I tillegg har Hordaland fleire nøkkeltal
•

•

Netto driftsresultat

Hordaland:
•

Netto driftsresultat

Dei tilrådde måltala kan kort omtalast slik.

Sogn og Fjordane:

•

•

I dette dokumentet har ein fokus på å laga eit budsjett for
2020. For 2020 vil måltala på mange måtar «bli det dei
blir», medan vi må koma attende til å fastsetja kva nivå dei
einskilde måltala skal ha i handsaminga av økonomiplan
2021–2023 (juni 2020).

Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar har i sine
budsjett etablert finansielle måltal/økonomiske nøkkeltal.
Hordaland har ein noko lenger praksis enn Sogn og Fjordane
i bruk av måltal/nøkkeltal i budsjettet. Men mange av måltala
vi bruker er dei same.

Gjeldsgrad

F
 rie inntekter

For Vestland fylkeskommune vil dei komande åra, og særskilt 2020, vera ekstraordinære i den forstand at vi skal sy
saman to ulike budsjett til eitt med dei utfordringar det gjev.
I tillegg har vi ein stor økonomisk utfordring som gjer at å
fastsetja eit nivå på dei finansielle måltala er vanskeleg.

Dei finansielle måltala skal synleggjera kva som skal til for
å ha ein sunn økonomi over tid, og brukast i prioriteringsdiskusjonane i budsjett/ økonomiplanprosessen. Det opp til
fylkeskommune sjølv å fastsetja kva finansielle måltal ein vil
nytta. Det er vidare fylkeskommunen sjølv som vedtek kva
nivå det enkelte måltalet skal ha.

•

•

Ein kan ev. supplera med nokre nøkkeltal. Desse finansielle
nøkkeltala tar og opp i seg dei opplysningane nøkkeltala Hordaland fylkeskommune har nytta. I tillegg vil dei finansielle
måltala gje opplysningar om kva nivå vi ligg på i høve andre
fylkeskommunar og i høve kva anbefalte nivå som er sett.

Jf §14-2 punkt c er det no lovfesta at kommunestyret/fylkestinget;
«selv plikter å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunen eller fylkeskommunens økonomi».

Netto driftsresultat

L
 ånefinansiering

Med bakgrunn i kva finansielle måltal/nøkkeltal som har vore
brukt i dei to fylkeskommunane fram til no rår prosjektleiaren
til at Vestland fylkeskommune skal ha følgjande finansielle
måltal:

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta
a) økonomiplanen og årsbudsjettet
b) årsregnskapene og årsberetningene
c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens
eller fylkeskommunens økonomi
d) regler for økonomiforvaltningen
(økonomireglement)
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen
(finansreglement

•

•

Det er heilt avgjerande for handlingsrommet i ein fylkeskommune å – over tid – ha eit positivt netto driftsresultat. Netto
driftsresultat er dermed ein sentral storleik for å vurdere
fylkeskommunen sin økonomiske handlefridom. Netto
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driftsresultat må minst vera stort nok til å dekka nødvendige
nettoavsetjingar til fond i tillegg til å kunne overføre driftsmidlar til eigenfinansiering av investeringane. Det må vere

eit langsiktig mål for Vestland fylkeskommune ha eit netto
driftsresultat lik tilrådd nivå på 4%.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
12
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2
0
2014

2015

2016
S og Fj
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2018

2019

Hordaland

2020

2021

landssnitt

2022

2023

tilrådd nivå

Gjeldsgrad
Fakta:

Slik den økonomiske realiteten for Vestland fylkeskommune
er pr dato, og med det investeringsbehovet ein ser jf. investeringsplanen, må ein leggja til grunn at vi i dei nærmaste
åra vil ha ei netto lånegjeld som langt overskrider anbefalt
nivå på 80%. Men vi må ha som langsiktig mål å nærme oss
anbefalt nivå 7.3.

Netto lånegjeld = Innlån – utlån
Gjeldsgrad: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Tilrådd nivå: Riksrevisjonen tilrår maks 79 % av årlege
driftsinntekter
Landssnittet i 2018: 72,5 %
Status Sogn og Fjordane fylkeskommune: 67,9 % i 2018
Status Hordaland fylkeskommune: 109,4 % i 2018
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Rente- og avdragsbelastning
Fakta:
Rente og avdragsbelastning: renter og avdrag i % av sum
driftsinntekter.
Landssnittet i 2018: 5,0 %.
Status Sogn og Fjordane fylkeskommune: 4,1 % i 2018
Status Hordaland fylkeskommune: 9,2 % i 2018

Som eit av tiltaka i salderinga av budsjett 2020 har ein nytta
reduksjon av avdragsbetaling. Som konsekvens av det vil
avdragsbelastninga i % av driftsinntektene gå ned. Ein bør
i løpet av komande økonomiplanperiode tilstrebe seg på å
liggje rundt landsgjennomsnittet – 5%.

Rente- og avdragsbelastning i % av driftsinnt
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Disposisjonsfond
Fakta:
Disposisjonsfond: Midlar som gjennom åra er avsett til
reservar
Tilrådd nivå: Det er ikkje nokon klar norm for kor stort
disposisjonsfond bør vera, men Telemarkforsking har i ein
rapport om økonomiske nøkkeltal tilrådd at disposisjonsfond bør utgjera mellom 5–10 prosent av fylkeskommunen
sine inntekter.
Landssnittet i 2018: 10,8 %
Status Sogn og Fjordane fylkeskommune: 27,5 % i 2018
Status Hordaland fylkeskommune: 3,6 % i 2018

Slik budsjetta/økonomiplan 2019–2022 er for Sogn og
Fjordane og Hordaland fylkeskommune er store deler av disposisjonsfonda lagt inn som finansieringskjelder, i hovudsak
til investeringstiltak. Den økonomiske stoda for Vestland fylkeskommune p.t. gjer og at ein må bruke vesentlege delar av
resterande disposisjonsfond til saldering. Det er såleis grunn
til å forventa at indikatoren vil gå vesentleg ned og under
anbefalt nivå. Det langsiktige målet vil vera å byggja oppatt
disposisjonsfondet til anbefalt nivå – 10% – slik at Vestland
fylkeskommunen får ein tilstrekkeleg «buffer» i sin økonomi.
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Disposisjonsfond i% av driftsinnt
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Tilråding 21
Vestland fylkeskommune skal nytta følgjande måltal i si
økonomiforvaltning;
• Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
• Netto lånegjeld i % av driftsinntektene
• Rente- og avdragsbelastning i % av driftsinntektene
• Disposisjonsfond i % av driftsinntektene

Fylkestinget vedtek fastsetjing av nivå for dei einskilde
måltala ved handsaminga av økonomiplan 2021 – 2024,
juni 2020.

9

NESTE MØTE I FINANSUTVALET

Til neste møte i finansutvalet legg prosjektleiar fram eit
budsjettframlegg basert på dette arbeidsdokumentet og
prosessvedtak i finansutvalet.

med. Det er varsla at regjeringa kjem attende til dette i ein
tilleggsproposisjon i november. Prosjektleiar har difor ikkje
rekna med endringar som følgje av dette og vil koma attende
til det når regjeringa sitt forslag til korleis overføringa skal
gjennomførast, ligg føre.

I det endelege budsjettframlegget vil dei einskilde sektorane
sine budsjett verta meir utdjupa både tekstleg og talmessig.
I statsbudsjettet for 2020 er ikkje endringar som følgje av at
ordninga med Sams vegadministrasjon skal avviklast komne
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Vedlegg 1. Budsjett pr løyvingsnivå

BUDSJETT 2020
FT

Skatt, rammetilskot og inntektsutjamning

FT

Andre generelle statstilskot

-99 400

FT

Konsesjonskraftsinntekter

-182 000

FT

Kapitalinntekter/utgifter og utbytte, rentekomp

833 900

FT

Pensjonsutgifter fellesutgifter lønns og prisvekst

44 839

FT

rekneskapsoverskot HFK/SFFK 2018

-70 000

FT

Overføring til investering

536 997

Felles

-9 749 170

-8 684 834

FU

Politisk styring

55 444

KU/FU

Kontrollutval

10 333

FU

Eigedom - drift og vedlikehald

446 831

FU

Administrasjon av organisasjon og økonomi

232 081

FU

Org og øk tiltaksmidler

Politisk styring, kontrollutval og organisasjon og økonomi

10 000
754 689

FU

Plan,analyse, klima & Folkeh.

FU

Administrasjon av strategi og digitalisering

FU

IKT og digitalisering

Strategi og digitalisering

43 930
6 238
119 667
169 834

FU

Pasientbehandling

FU

Administrasjon av tannhelse

Tannhelse

234 991
33 238
268 229

HU - kultur

Arkiv

11 667

HU - kultur

Bibliotek

13 092

HU - kultur

Kulturformidling

17 250

HU - kultur

Kulturarv

98 888

HU - kultur

Idrett og friluftsliv

28 895

HU - kultur

Friluftsliv

-

HU - kultur

Museum

-

HU - kultur

Inkluding,strategi - og analyse

HU - kultur

Kunst og kulturutvikling

HU - kultur

Administrasjon av kultur og idrett

Kultur, idrett & inkludering
HU - samferdsel og mobilitet

7 476
105 858
8 934
292 060

Veg - drifts og vedlikehald
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HU - samferdsel og mobilitet

FTU-midler

HU - samferdsel og mobilitet

Andre tiltak - infrastruktur og veg

HU - samferdsel og mobilitet

Administrasjon av infrastruktur og veg

Infrastruktur og veg

11 376
897
8 624
980 792

HU - samferdsel og mobilitet

Buss

1 050 329

HU - samferdsel og mobilitet

Bane

36 701

HU - samferdsel og mobilitet

Båt

280 380

HU - samferdsel og mobilitet

Ferjer

889 552

HU - samferdsel og mobilitet

TT, Serviceskyss, innfartsparkering, Teknisk
Skyss

197 643

HU - samferdsel og mobilitet

Administrasjon av mobilitet & kollektiv

Mobilitet og kollektiv

85 520
2 540 125

Utviklingsmidlar
HU- næring

Verdiskaping byar/ regionar

HU- næring

Naturressursar, landbruk & reiseliv

32 898

HU- næring

Forsking, komp. & internasjonalisering

26 374

HU- næring

Grøn vekst, klima & energi

11 580

HU- næring

Administrasjon av innovasjon & næringsutv

10 847

HU- næring

Utviklingsmidler

19 491

Innovasjon og næringsutvikling

124 699

225 889

HU - opplæring

Vgs

HU - opplæring

Fagopplæring

15 758

HU - opplæring

VO

78 937

HU - opplæring

Fagskule

21 081

HU - opplæring

Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring

14 712

HU - opplæring

Andre føremål opplæring

67 852

HU - opplæring

Opplæring i bedrift

HU - opplæring

Administrasjon av opplæring & kompetanse

2 718 864

503 156
32 857

Opplæring og kompetanse

3 453 217

Sum sektornivå

8 684 834
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Vedlegg 2.

Opphaveleg budsjettramme 2020
Felles

Tekniske
justeringar

Eingongstiltak

A-dok-5

Frå statsbudsjettet

BUDSJETT
2020

-8 320 218

-321 349

108 185

-58 600

-92 852

-8 684 834

Politisk styring, kontrollutval
og organisasjon og økonomi

689 206

56 478

-535

7 600

1 940

754 689

Strategi og digitalisering

136 214

22 620

-

11 000

-

169 834

Tannhelse

263 674

4 245

-

-

310

268 229

Kultur, idrett & inkludering

282 431

7 613

-3 750

-

5 766

292 060

Infrastruktur og veg

1 018 456

35 235

-87 000

-

14 101

980 792

Mobilitet og kollektiv

2 433 618

69 605

-4 000

40 000

902

2 540 125

113 113

67 113

-3 200

-

48 862

225 889

3 383 506

58 440

-9 700

-

20 971

3 453 217

8 320 218

321 349

-108 185

58 600

92 852

8 684 834

Innovasjon og næringsutvikling
Opplæring og kompetanse

Sum sektornivå
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Løyvingsnivå
Skatt, rammetilskot og inntektsutjamning

Opphaveleg
budsjettramme 2020

Tekniske
justeringar

Eingongstiltak

Frå statsbudsjettet

A-dok-5

BUDSJETT
2020

-8 913 648

-835 522

-

-

-

-9 749 170

Til lønns og prisstigning for 2020

-

-

-

-

-

-

Til nye oppgaver

-

-

-

-

-

-

Andre generelle statstilskot

-

-99 400

-

-

-

-99 400

Konsesjonskraftsinntekter

-142 000

-40 000

-

-

-

-182 000

Kapitalinntekter/utgifter og utbytte,
rentekomp

947 324

-113 424

-

-

-

833 900

Pensjonsutgifter fellesutgifter lønns
og prisvekst

104 328

-59 489

-

-

-

44 839

Bruk/avsetning til fond

-117 022

117 022

-

-

-

-

-

-70 000

-

-

-

-70 000

75 800

461 197

-

-

-

536 997

-275 000

318 267

108 185

-58 600

-92 852

-

-8 320 218

-321 349

108 185

-58 600

-92 852

-8 684 834

Politisk styring

59 871

-4 427

-

-

-

55 444

Kontrollutval

11 510

-1 177

-

-

-

10 333

Eigedom - drift og vedlikehald

388 045

56 846

-

-

1 940

446 831

Administrasjon av organisasjon og
økonomi

225 780

-764

-535

7 600

-

232 081

-

-

-

-

-

-

Org og øk tiltaksmidler

11 000

-1 000

-

-

-

10 000

Endra driftsramme

-7 000

7 000

-

-

-

-

689 206

56 478

-535

7 600

1 940

754 689

38 575

5 355

-

-

-

43 930

-

6 238

-

-

-

6 238

IKT og digitalisering

98 639

10 028

-

11 000

-

119 667

Endra driftsramme

-1 000

1 000

-

-

-

-

Strategi og digitalisering

136 214

22 620

-

11 000

-

169 834

Pasientbehandling

238 704

-4 023

-

-

310

234 991

Administrasjon av tannhelse

29 970

3 268

-

-

-

33 238

Endra driftsramme

-5 000

5 000

-

-

-

-

263 674

4 245

-

-

310

268 229

rekneskapsoverskot HFK/SFFK 2018
Overføring til investering
Endra driftsramme
Felles

Særskilte tilskudd

Politisk styring, kontrollutval og
organisasjon og økonomi

Plan,analyse, klima & Folkeh.
Administrasjon av strategi og digitalisering

Tannhelse

Tabellen held fra på neste side
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Løyvingsnivå

Opphaveleg
budsjettramme 2020

Tekniske
justeringar

Eingongstiltak

Frå statsbudsjettet

A-dok-5

BUDSJETT
2020

Arkiv

12 551

-884

-

-

-

11 667

Bibliotek

14 444

-1 352

-

-

-

13 092

121 092

-100 242

-3 600

-

-

17 250

Kulturarv

99 001

-307

-

-

194

98 888

Idrett og friluftsliv

29 330

-285

-150

0

0

28 895

Inkluding,strategi - og analyse

-

4 038

-

-

3 438

7 476

Kunst og kulturutvikling

-

103 724

-

-

2 134

105 858

Administrasjon av kultur og idrett

9 013

-79

-

-

-

8 934

Endra driftsramme

-3 000

3 000

-

-

-

-

282 431

7 613

-3 750

-

5 766

292 060

1 002 359

30 435

-87 000

-

14 101

959 895

11 200

176

-

-

-

11 376

-

897

-

-

-

897

Administrasjon av infrastruktur og
veg

10 897

-2 273

-

-

-

8 624

Endra driftsramme

-6 000

6 000

-

-

-

-

Infrastruktur og veg

1 018 456

35 235

-87 000

-

14 101

980 792

Buss

1 021 220

9 207

-1 000

20 000

902

1 050 329

Bane

57 150

-20 449

-

-

-

36 701

Båt

279 738

3 642

-3 000

-

-

280 380

Ferjer

504 685

364 867

-

20 000

-

889 552

TT, Serviceskyss, innfartsparkering,
Teknisk Skyss

175 276

22 367

-

-

-

197 643

61 549

23 971

-

-

-

85 520

Auka utgifter ferjer og buss

375 000

-375 000

-

-

-

-

Endra driftsramme

-41 000

41 000

-

-

-

-

2 433 618

69 605

-4 000

40 000

902

2 540 125

52 245

30 805

-1 350

-

42 999

124 699

Naturressursar, landbruk & reiseliv

7 858

24 264

-

-

776

32 898

Forsking, komp. & internasjonalisering

24 520

-3 233

-

-

5 087

26 374

Grøn vekst, klima & energi

18 510

-5 080

-1 850

-

-

11 580

Kulturformidling

Kultur, idrett & inkludering

Veg - drifts og vedlikehald
FTU-midler
Andre tiltak - infrastruktur og veg

Administrasjon av mobilitet &
kollektiv

Mobilitet og kollektiv

Verdiskaping byar/ regionar
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Løyvingsnivå
Administrasjon av innovasjon &
næringsutv

Opphaveleg
budsjettramme 2020

Tekniske
justeringar

Eingongstiltak

Frå statsbudsjettet

A-dok-5

BUDSJETT
2020

10 980

-133

-

-

-

10 847

-

19 491

-

-

-

19 491

-1 000

1 000

-

-

-

-

113 113

67 113

-3 200

-

48 862

225 889

2 232 573

486 291

-

-

-

2 718 864

510 034

-491 769

-8 800

-

6 293

15 758

VO

80 124

-1 187

-

-

-

78 937

Fagskule

22 226

-845

-300

-

-

21 081

Spesialundervisning og særskilt
tilpassa opplæring

399 400

-384 688

-

-

-

14 712

Andre føremål opplæring

123 209

-69 435

-600

-

14 678

67 852

-

503 156

-

-

-

503 156

Administrasjon av opplæring &
kompetanse

51 940

-19 083

-

-

-

32 857

Endra driftsramme

-36 000

36 000

-

-

-

-

Opplæring og kompetanse

3 383 506

58 440

-9 700

-

20 971

3 453 217

Sum sektornivå

8 320 218

321 349

-108 185

58 600

92 852

8 684 834

Utviklingsmidler
Endra driftsramme
Innovasjon og næringsutvikling

Vgs
Fagopplæring

Opplæring i bedrift
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Vedlegg 3. Eingongstiltak - oversikt over tiltak som er trekt ut av driftsrammene

Eingongstiltak/
justeringer
OPPLÆRING OG HELSE
Prosjekt fleire ut i lære

4 500 000

Manger folkehøgskule

600 000

Etter- og viderutdanning – omstilling med særskilt satsing på tiltak som kan sikra vaksne fagbrev

300 000

Havrom, fagskole

300 000

Søkbar pott, utstyr yrkesfag

4 000 000

SUM

9 700 000

Mobilitet og kollektiv

-

Betre korrespondanse mellom buss, ferge og båt (Følges opp med verbalpunkt)

1 000 000

Kvandal-Utne, ekstrarute grunna rastiltak

3 000 000

SUM

4 000 000

KULTUR OG IDRETT
Rosendal kammermusikkfestival

300 000

Det akademiske kvarter

200 000

KODE

500 000

Fyllingsdalen teater

200 000

Bymuseet

500 000

Moster amfi

100 000

Friluftsliv (følges opp med verbalpunkt)

150 000

Kup-midlar

100 000

Tilskot barne- og ungdomsorg

200 000

Tilskot til historielag

100 000

Vestnorsk kulturakademi

100 000

Statsraad Lemkuhl

1 300 000

SUM

3 750 000
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Innovasjon og næringsutvikling
Plastopprydning, søkbar pott

1 000 000

Helsesenter for papirlause

300 000

Breistein Valestrand Prosjektstøtte elektrifisering

850 000

Robin Hood-huset

200 000

Vilvite

500 000

Energi Vestland

350 000

SUM

3 200 000

Infrastruktur og veg
Trygg skuleveg og punktutbetring søkbar pott (kvamsbrekko, Langhøyane, Matre bru (Kvinnherad) og
hjertesone)

42 000 000

Auke dekkelegging

45 000 000

SUM

87 000 000

Politisk styring, kontrollutval og organisasjon og økonomi
Døvesenter

300 000

Rafto

75 000

Minnemarkering ettertankens dag

50 000

Kirkens SOS engangssum. Jubileumsgave 2019

40 000

FFO

70 000

SUM

535 000

108 185 000
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Vedlegg 4. Konkretisering av tiltak
OPPLÆRING
Tiltak

Omtale

Auke

InnspaKonsekvensvurdering
ring

Løyvingsnivå

Prosjektleiar har arbeidd ut frå følgjande grunnprinsipp: Elevar og læringar skal møte ei opplæring med høg kvalitet. Den vidaregåande opplæringa skal bidra til berekraftig forvalting av ressursar. Den vidaregåadne opplæringas skal bidra til gode og vekstkraftige lokalsamfunn
og sterke by og senterområder gjennom mellom anne eit breitt og likeverdig opplæringstilbod. Grunnlaget for prioriteringane i budsjett- og
økonomiplan er lovpålagde oppgåver (kjerneverksemda) og den nasjonale målsettinga om auka gjennomføring av vidaregåande
opplæring. Budsjettframlegget for sektoren for 2020 er i hovudsak saldert ved hjelp av generelle nedtrekk i den økonomiske ramma for
dei vidaregåande skulane. Det er prosjektleiar si vudering at ein må arbeide med harmonisering av tilbodsstruktur og satsingar i sektoren.

Digitale læremiddel NDLA (auke)

Digitale læremiddel NDLA (auke)
Sogn og Fjordane og Hordaland
fylkeskommunar deltek i det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal
Digital Læringsarena, NDLA. Samla
sett betaler Vestland fylkeskommune
årleg om lag 10,5 mill. kr for å ta del i
samarbeidet. I samband med fagfornyinga har representantskapet i NDLA
gjort vedtak som inneber auke i høve
løyvingsnivået i 2919 på 6,2 mill. kr i
2020, 5,0 mill. kr i 2021 og 2,4 mill. Kr I
2022, i høve 2019

Oppdaterte gratis digitale læremiddel av god kvalitet.

6,2

Vgs

Prosjektleiar rår å føje opp framlegget
frå representantskapet i NDLA.

Gjesteelevar
(auke)

Budsjettframlegget er basert på
prognose 2019 og venta tal på gjesteelevar i 2020

Lærlingtilskott
(auke)

Prognosen for 2019 syner eit meirforbruk på tilskot til lærebedrifter på
om lag 16 mill. kr. Det er behov for å
styrke budsjettet for 2020 tilsvarande.

7,5

Vgs

Fagopplæring

16,0

-6,2

Midlar til undervisningsutstyr, bilar
og driftsmateriell. Redusert løyving
til utstyr vil føre til at behovet for
innkjøp av nytt utstyr vert akkumulert. Tiltaket vert difor lagt inn som eit
eittårig tiltak..

Vgs

Elev-pc ordning i
Vestland

Elevane får kjøpe subsidiert pc gjennom fylkeskommunen. Eigenbetalinga
vert sett til tre gonger lågaste utstyrsstipendsats frå lånekassen (kr 1051,- i
2019). Ved å innføre eigenbetaling
til alle som kjøper grunnmodellen
tilsvarande lågaste utstyrsstipendsats,
og lågare fylkeskommunalt tilskot for
kraftig modell vil det vere rom for ei
varig netto innsparing på om lag 7,8
mill. kr årleg.

-7,8

Det vert etablert felles elevpc-ordning i Vestland. Det er prosjektleiar
sin vurdering at etablering av ei
felles elevpc-ordning i Vestland er i
samsvar med grunnprinsippa og at
ordninga ikkje vil gå ut over kvaliteten på tilbodet til elevane.

Vgs

Restmidlar utgifter til lokale vgs

Den økonomiske ramma for utgifter
til lokale vert frå 2020 overflytta til
eigedom, restmidlar knytt til ufordelt
løyving 2,0 mill. kr, vert nytta til saldering av innsparingskrav i sektoren.

-2,0

Redusert handlingsrom i sektor,
men vil redusere behovet for tiltak
på andre område.

Vgs

Utstyrsmidlar til
dei vidaregåande
skulane i driftsbudsjettet

Ta bort avsett løyving i driftsbudsjettet på 5,2 mill. kr i 2020. Kortsiktig
tiltak som gjeld for 2020.

50

56

Arbeidsdokument 6/19

OPPLÆRING
Tiltak

Omtale

%-vis nedtrekk i
øk ramme skulane i SFFK, same
nivå som HFK

For å saldere budsjettet for 2019
vart den økonomiske ramma for dei
vidaregåande skulane i HFK redusert
med 3,2%. Budsjett og økonomiplan
2020-2023 føreset i utgangspunktet
vidareføring av tilsvarande nedtrekk
for 2020. Budsjettmodellane for HFK
og SFJ er vidareført for skuleåret
2019-2020. Som ein del av harmoniseringa av budsjett-tildelinga til
skulane i Vestland vert budsjetta for
dei vidaregåande skulane i Sogn og
Fjordane for 2020 redusert med om lag
5,6 mill. kr (heilårseffekt). Frå skuleåret
2020-2021 skal skulane i Vestland
ha felles budsjettmodell. Det må frå
2021 gjerast ny vurdering når det gjeld
tilpassing av dei økonomiske rammene
for dei vidaregåande skulane i Vestland
til ramma for sektoren.

%-vis nedtrekk i
øk ramme for tilpassa opplæring i
Sogn og Fjordane

Som ein vidare følgje av nedtrekket omtalt over vert budsjettet for
tilpassa opplæring til skulane i Sogn
og Fjordane redusert tilsvarande
3,5% frå hausten 2020. Dette utgjer
0,75 mill. kr i 2020. Det må frå 2021
gjerast ny vurdering når det gjeld
tilpassing av den økonomiske ramma
for tilpassa opplæring ved dei vidaregåande skulane i Vestland til ramma
for sektoren.

Skulefrukost

Ta bort løyvinga på 8,5 mill. kr som
skulane kan søke på for å få tilskot til
råvarene som trengst til frukosttilbod.
HFK har tilbod i 2019 og gir tilskot til
skulane. Varig innsparingstiltak.

Meningokokkvaksine

Ta bort løyvinga på 4,2 mill. kr til
vaksine for elevar i Hordaland. Varig
innsparingstiltak.

Tilbod til toppidrettsutøvarar
(Olympiatoppen
Vest)

Redusere løyvinga til tilskot toppidrett
med 1 mill. kr i 2020. Årleg har 850 elevar i Hordaland tilbod om toppidrett.
Om lag 150 av desse kjem inn under
tilbodet som er i regi av Olympiatoppen-Vest. Det er årleg sett av om lag
8,0 mill. kr til tilbod i toppidrett i regi
av Olympiatoppen Vest. Prosjektleiar
sin vurdering er at dette er svært
høg ressursbruk på få elevar, og ein
vil difor sette i gang eit arbeid med
å greie ut alternativ organisering av
toppidrettstilbodet.

Auke
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InnspaKonsekvensvurdering
ring

Løyvingsnivå

-5,6

Skulane får ressursar til den vidaregåande opplæringa.Tiltaket inneber
at skulane må kunne gjere sjølvstendige vurderingar av tiltak for å møte
innsparingskravet. Det er likevel ein
føresetnad at dette ikkje går utover
dei lovpålagde oppgåvene.

Vgs

-0,8

Reduserte rammer for tilpassa
opplæring gir størst konsekvensar for
målgruppa utan enkeltvedtak om spesialundervisning, men med behov for
tilrettelegging slik at elevar kan gjennomføre vidaregåande opplæring.

vgs

-8,5

Etter prosjektleiarsin vurdering
er skulefrukost ikkje ein del av
kjerneverksemda for fylkeskommunen.

Vgs

-4,2

Etter prosjektleiar sin vurdering er
vaksine ikkje ein del av kjerneverksemda for fylkeskommunen.

Vgs

-1,0

Tiltaket er for dei som skal kombinere toppidrettssatsing og skulegang. Alternativ for desse elevane:
private skular, avbryte skulegang,
bruke lenger tid på vgs.

Vgs
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OPPLÆRING
Tiltak

Omtale

Skulepsykologar

Ta bort løyvinga på 5,0 mill. kr til
psykologteam som skal bistå dei
fylkeskommunale skulane i Hordaland i arbeidet med å betre det
psykososiale læringsmiljøet for
elevane. Erfaring syner at det er
vanskeleg å rekruttere psykologar
både til psykologteamet og til PPT.
For å legge tilrette for gode og stabile
rettleiingstenester i heile Vestland og
samstundes sikre forsvarleg ressursbruk, er det prosjektleiar sin vurdering
at arbeidet knytt til psykologteamet
kan overførast til rettleiingstenesta.

Nedtrekk særskilde tiltak for auka
gjennomføring

Det er samla sett av 32,7 mill. kr til
særskilte tiltak for auka gjennomføring. Dette omfattar produksjonsskule, tiltaksmidlar til oppfølgingstenesta og stimuleringsmidlar fag- og
yrkesopplæringa. Ny organisering av
rettleiingstenestene tettare på elev og
lærling vil gje betre grunnlag for å sjå
bruken av tiltaksmidlar i samanheng.
For å saldere budsjettet rår prosjektleiar difor til at den samla løyvinga
som ei varig ordning vert redusert
med 2 mill. kr.

%-vis nedtrekk i
øk ramme skulane i VLFK

Auke

For å saldere budsjettet for 2020 vert
budsjettramma for dei vidaregåande
skulane i Vestland redusert med 21,1
mill. kr. Nedtrekket vert fordelt etter
elevtal.
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InnspaKonsekvensvurdering
ring

Løyvingsnivå

-5,0

Skulane og rettleiingstenestene vil
ivareta arbeidet for å fremje det
psykososiale læringsmiljøet.

Vgs

-2,0

Redusert handlingsrom, men ny
organisering av rettleiingstenestene tettare på elev og lærling vil gje
betre grunnlag for å sjå bruken av
midlar til særskilde tiltak for auka
gjennomføring i samanheng.

Vgs

-20,3

Tiltaket fører til ytterlegare press på
dei økonomiske rammene for dei
vidaregåande skulane i Vestland,
noko som kan redusere kvaliteten
på opplæringa. Som nemnt i vurderinga over, vil også dette tiltaket
innebere at skulane må kunne gjere
sjølvstendige vurderingar av tiltak
for å møte innsparingskravet. Det
er likevel ein føresetnad at dette
ikkje går utover dei lovpålagde
oppgåvene.

Vgs
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OPPLÆRING
Tiltak

Fagskuleutdanning-restmidlar
og nedtrekk på
ramma

Omtale

Auke

Det er lagt til grunn i budsjettframlegget at fagskulane må ta sin del
av budsjettreduksjonen for å møte
innsparingskravet i sektoren. Det
samla fylkeskommunale tilskotet
til fagskulane er redusert med 1,0
mill. kr frå 2020. I samband med
samanslåing til Vestland vil prosjektleiar fremje sak til fylkestinget om
organisering av fagskuleutdanninga. I
2019 var fagskulane budsjettert med
eit fylkeskommunalt tilskot på 19,2
mill. kr.
I tillegg er det i budsjettframlegget
redusert med ufordelt sum på 0,469
mill. kr knytt til tidlegare ordning for
finansiering av fagskuleutdanning i
helse og sosialfag i økonomiplanen
for Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Samla årleg innsparing 1,5 mill. kr.

InnspaKonsekvensvurdering
ring

-1,5

29,7

Sum tiltak

-65,7
-36,0
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Redusert økonomisk ramme.

Løyvingsnivå

Fagskule
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MOBILITET OG KOLLEKTIV

Innsparingstiltak

Omtale

Effekt

Konsekvensvurdering

Løyvingsnivå

Takstkompensasjon ferje

Takstkompensasjon ferje - endra
kontraktsform i Hordaland.

-4,6

Takstkompensasjon til ferjeoperatørane i
Hordaland fell vekk i 2020 med overgang til
bruttokontrakter der fylkeskommunen har
inntektsansvar. (I Sogn og Fjordane har ein
nettokontrakter for ferje)

Innleie vektere
på natt avganger
Bybanen

Ansvaret for vektarteneste på
nattavgangar på Bybanen er
overført operatør.

-5,5

I ny kontrakt for drift av Bybanen er det
operatør som har ansvaret og dermed må
bere kostnaden.

Bane

Avslutte ordninga
med arbeidsreiser
for TT-brukarar

I dag har fylkeskommunen
ei ordning med at godkjente
TT-brukarar får innvilga transport
til og frå arbeid når ein er tilsett i
ein VTA arbeidsplass (varig tilrettelagt arbeid). Transporten vert
utført med drosje og omfattar i
2019 om 180 brukarar.

-8,0

Bortsett frå Oslo (kommune) er Hordaland
det einaste fylke som har denne ordninga.
Transporten har ein årleg kostnad på 11
mill. kr. Dette er ei ordning som fylkeskommunen ikkje er pålagt å ha, og tilbodet vert
foreslått teke ut med verknad frå 1. april
2020.

TT, Serviceskyss,
innfartsparkering,
Teknisk
Skyss

Diverse kostnader
buss

Kostnader til drift av fylkekommunale biogasshybridbussar.
Kostnader til mellombelse
trafikale omleggingar i Olav
Kyrresgate og Carl Konowsgate
i Bergen.

-18,2

Bussane er utleigd og ein sparer driftskostnader. Kostnader til mellombelse trafikkomleggingar er lågare enn estimert for 2019,
og vil ha lågare kostnad i 2020.

Buss

Turistrute Hardanger

Båtrute med rutetilbod i turistsesongen i Hardangerregionen

-3,5

Ny nettokontrakt startar opp i 2020 med
lågare kontraktskostnader.

Båt

Servicelinje
Bergen

Innsparing som følgje av tidlegare vedtak om at tilbodet skal
leggjast ned frå juni 2020.

-1,2

Kunden må nytte andre busslinjer i Bergen.

Buss

-41,0

INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING

Innsparingstiltak

Omtale

Stillingsreduksjonar

Stillingsreduksjon

Effekt
-1,0

Konsekvensvurdering

Løyvingsnivå

Ikkje konsekvens på
produksjon

Verdiskaping byar/ regionar
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ORGANISASJON OG ØKONOMI
Innsparingstiltak

Omtale

Gevinstrealisering og stillingsreduksjon som følge av
nytt økonomisystem

Reduksjon to stillingar i samband med naturleg avgang ved
rekneskapseininga – gjeld heile
økonomiplanperioden

Effekt

Kommentar

Løyvingsnivå

-1,0

Naturleg avgang
halv effekt i 2020.
2 mill. kr i 2021

Administrasjon av organisasjon og økonomi

Redusert tenestekjøp

Redusert konsulentbruk innan
innkjøp og redusert kjøp av
advokattenester inna HR

-1,0

Betre utnytting av
dei interne innkjøps- og juridiske
ressursane

Administrasjon av organisasjon og økonomi

Redusert tenestekjøp

Redusert tenestekjøp – bortfall meirkostnader knytt til
samanslåing til ny region og
innleige knytt til sjukefråvær og
vakante stillingar

-1,0

Mindre konsekvens

Eigedom - drift og vedlikehald

Redusert vedlikehald /
tilbakeføringskostnader på
utleiebygg

Redusert vedlikehald på leige/
utleiebygg samt driftskostnad
knytt til utleigebygg / fristilte
bygg.

-1,5

Mindre konsekvens

Eigedom - drift og vedlikehald

-1,0

Prosess for å få
ned sjukefråvær
innan reinhaldstenesta

Eigedom - drift og vedlikehald

-1,5

Vurdere vakante
stillingar og
naturleg avgang
mot kjøpte tenester
og bruk av teknisk
fagstab

Eigedom - drift og vedlikehald

Vikarbruk reinhald blir
redusert

Redusert tal stillingar i
bygningsdrift og reinhald

Redusert vikarbruk reinhald

Redusere tal stillingar i bygningsdrift og reinhald –

-7,0

INFRASTRUKTUR OG VEG
Innsparingstiltak
Vedlikehaldstiltak Dekkelegging

Omtale

Effekt

Redusert dekkelegging

-6,0
-6,0
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Konsekvensvurdering
Konsekvensar er
redusert nivå på
dekkelegging

Løyvingsnivå
Veg - drifts og vedlikehald
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STRATEGI OG DIGITALISERING
Innsparingstiltak

Omtale

Reduksjon konsulentbruk IKT

Redusert konsulentbruk knytt
til teknisk infrastruktur med
0,5 mill. kr i 2020 og vidare i
økonomiplanperioden.

Lisensar

Reduksjon av lisenskostnader
med 0,5 mill. kr.

Effekt

Konsekvensvurdering

Løyvingsnivå

-0,5

Kan påverke driftsstabiliteten.

IKT og digitalisering

-0,5

Kan påverke
stabilitet i og nivået
på tilgjenge for
It-løysingane.

IKT og digitalisering

1,0

KULTUR, IDRETT OG INKLUDERING
Innsparingstiltak
Stillingsreduksjoner

Omtale

Effekt

Stillingsreduksjonar ulik stillingsstorleik. Varig innsparing.

-2,9
-2,9
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62

Konsekvensvurdering
Liten konsekvens

Løyvingsnivå
Administrasjon av kultur og
idrett

Arbeidsdokument 6/19
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Saksprotokoll i finansutvalet - 24.10.2019
Aleksander Øren Heen (Sp) sette på vegner av Sp, A, MDG, KrF og SV fram slikt forslag:
«Tillegg:
Prosessvedtak 2,3 og 4:
Før tekst:
Finansutvalet legg til grunn for vidare arbeid at (....)
Endring:
Prosessvedtak 5:
Endring første setning:
Finansutvalet tek framlegget til fordeling på sektorrammer i tabellen under til vitande og legg dei
førebels til grunn for vidare arbeid.
Alternativ:
Prosessvedtak 8:
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til omprioriteringer og innsparingstiltak på sektornivå til
vitande, og legg det førebels til grunn for budsjett 2020, jf. vedlegg 4.
Endring:
Prosessvedtak 9:
Endre orda «sluttar seg til» til «tek til vitande».
Alternativ:
Prosessvedtak 11-17:
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til
grunn for det vidare budsjettarbeidet.
Endring:
Prosessvedtak 18:
Endrast til:
Finansutvalet sluttar seg til prinsippa i prosjektleiar sitt framlegg til saldering av budsjett 2020.
Alternativ:
Prosessvedtak 19:
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande. Prosjektleiar får i oppdrag å foreslå
køyrereglar, grunnprinsipp og tiltak for arbeidet med økøkonomiplan i perioden 2021-2024 i tråd
med følgjande:
Det skal settast i gang eit arbeid med å etablere eit mål og strategidokument som skal være eit
viktig verktøy for utviklinga av vidaregåande opplæring i Vestland. Mål og strategidokumentet skal
vise både utfordringar og målsetjingar for sektoren dei neste fire åra.
I dette arbeidet skal det utarbeidast ein eigen strategi for sentrumsområda og ein eigen strategi for
distrikta som skal viser korleis ungdom i heile fylket kan få eit mest mulig likeverdig tilbod.
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Hovudutval for opplæring og kompetanse skal være styringsgruppe for dette arbeidet.»
Knut Inge Andersen (FNB) sette fram slikt forslag:
«Finansutvalet tek fylkesrådmannen sine framlegg til prosessvedtak 1-19 til vitande.
Ny handsaming i ekstra finansutval-møte 2. halvdel november.»
Aleksander Øren Heen (Sp) trekte slik del av sitt forslag (markert med utheva skrift):
«Alternativ:
Prosessvedtak 19:
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande. Prosjektleiar får i oppdrag å foreslå
køyrereglar, grunnprinsipp og tiltak for arbeidet med økøkonomiplan i perioden 2021-2024 i tråd
med følgjande:
Det skal settast i gang eit arbeid med å etablere eit mål og strategidokument som skal være eit
viktig verktøy for utviklinga av vidaregåande opplæring i Vestland. Mål og strategidokumentet skal
vise både utfordringar og målsetjingar for sektoren dei neste fire åra.
I dette arbeidet skal det utarbeidast ein eigen strategi for sentrumsområda og ein eigen
strategi for distrikta som skal viser korleis ungdom i heile fylket kan få eit mest mulig
likeverdig tilbod.
Hovudutval for opplæring og kompetanse skal være styringsgruppe for dette arbeidet.»
Aleksander Øren Heen (Sp) sette på vegner av Sp, A, MDG, KrF og SV fram slikt forslag:
«Tillegg
Finansutvalet ber prosjektleiar utarbeide ei alternativ kuttliste med ei ramme på 25 millionar.»
Noralv Distad (H) sette på vegner av Sp, A, MDG, KrF, H og SV fram slikt forslag:
«Tillegg til Heen sitt forslag
Prosessvedtak 19, 3. avsnitt:
I dette arbeidet skal det utarbeidast ein strategi som viser korleis ungdom både i sentrumsområda
og i distrikta kan få eit mest mulig likeverdig tilbod.»
Andersen (FNB) trekk forslaget.
Avrøysting
Prosessvedtaka med Heen sitt forslag 1 og Distad sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Heen sitt forslag 2 vart samrøystes vedteke.
Prosjektleiar si innstilling vart samrøystes vedteken.
Vedtak
Finansutvalet viser til framlagt arbeidsdokument 6/19 med vedlegg og gjer følgjande prosessvedtak:
Finansutvalet godkjenner prosessvedtak nr. 1-21 i arbeidsdokument 6/19, med endringar gjort i møtet.
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Prosessvedtak 1
Prosjektleiaren si tilråding om styrking av sektorbudsjetta knytt til verknadane av statsbudsjettet og nye
oppgåver/ innlemming av øyremerka tilskot vert innarbeidd i budsjett 2020.
Prosjektleiaren si tilråding om overføring av driftsmidlar til investering vert innarbeidd i budsjett 2020.
Prosjektleiar si tilråding knytt til KMD midlane vert innarbeidd i budsjett 2020.

Prosessvedtak 2
Finansutvalet legg til grunn for vidare arbeid at investerings- og finansieringsprogram for bygg vert
innarbeidd i budsjett 2020. Investeringsprogrammet for bygg vert detaljert og innarbeidd i budsjett 2021/
økonomiplan 2021–2024.

Prosessvedtak 3
Finansutvalet legg til grunn for vidare arbeid at investerings- og finansieringsprogram for fylkesvegar vert
innarbeidd i budsjett 2020. Investeringsprogrammet for fylkesvegar inkl. rassikring vert detaljert og
innarbeidd i budsjett 2021/ økonomiplan 2021–2024.

Prosessvedtak 4
Finansutvalet legg til grunn for vidare arbeid at investerings- og finansieringsprogram for kollektiv vert
innarbeidd i budsjett 2020. Investeringsprogrammet for kollektiv vert detaljert og innarbeidd i budsjett
2021/økonomiplan 2021–2024.

Prosessvedtak 5
Finansutvalet tek framlegget til fordeling på sektorrammer i tabellen under til vitande og legg dei førebels til
grunn for vidare arbeid. Tal i 1000 kr.
Felles
-8 684 834
Pol. styring, kont.utv og org. og øk.
754 688
Strategi og digitalisering
169 834
Tannhelse
268 229
Kultur, idrett og inkludering
292 060
Infrastruktur og veg
980 792
Mobilitet og kollektiv
2 540 125
Innovasjon og næringsutvikling
225 889
Opplæring og kompetanse
3 453 217

Prosessvedtak 6
Nye føresetnader for kapitalinntekter og utgifter vert lagt til grunn for budsjett 2020.
Netto renteutgifter vert auka med 14,5 mill. kr.

Prosessvedtak 7
Finansutvalet legg til grunn at premieavviket i Vestland fylkeskommune vert amortisert over 7 år.

Prosessvedtak 8
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Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til omprioriteringer og innsparingstiltak på sektornivå til vitande,
og legg det førebels til grunn for budsjett 2020, jf. vedlegg 4.
Finansutvalet ber prosjektleiar utarbeide ei alternativ kuttliste med ei ramme på 25 millionar.

Prosessvedtak 9
Finansutvalet tek til vitande til budsjettfordelinga på løyvingsnivå, og ber prosjektleiar legge denne til grunn
for det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 10
Finansutvalet tek framlegg til budsjett for 2020 på løyvingsnivå Kontroll og revisjon til vitande.

Prosessvedtak 11
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 12
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 13
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 14
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 15
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 16
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 17
Finansutvalet tek budsjettfordelinga på løyvingsnivå til vitande og ber prosjektleiar legge denne til grunn for
det vidare budsjettarbeidet.

Prosessvedtak 18
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Finansutvalet sluttar seg til prinsippa i prosjektleiar sitt framlegg til saldering av budsjett 2020.

Prosessvedtak 19
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande. Prosjektleiar får i oppdrag å foreslå køyrereglar,
grunnprinsipp og tiltak for arbeidet med økøkonomiplan i perioden 2021-2024 i tråd med følgjande:
Det skal settast i gang eit arbeid med å etablere eit mål og strategidokument som skal være eit viktig
verktøy for utviklinga av vidaregåande opplæring i Vestland. Mål og strategidokumentet skal vise både
utfordringar og målsetjingar for sektoren dei neste fire åra.
I dette arbeidet skal det utarbeidast ein strategi som viser korleis ungdom både i sentrumsområda og i
distrikta kan få eit mest mulig likeverdig tilbod.
Hovudutval for opplæring og kompetanse skal være styringsgruppe for dette arbeidet.

Prosessvedtak 20
Finansutvalet tek prosjektleiar sitt framlegg til vitande.
Prosjektleiar får i oppdrag å arbeide vidare med program for administrativ effektivisering i samband med
utarbeiding av økonomiplan for perioden 2021–2024.

Prosessvedtak 21
Vestland fylkeskommune skal nytta følgjande måltal i si
økonomiforvaltning;





Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene
Rente- og avdragsbelastning i % av driftsinntektene
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene

Fylkestinget vedtek fastsetjing av nivå for dei einskilde
måltala ved handsaminga av økonomiplan 2021 – 2024,
juni 2020.
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Notat
Dato: 04.11.2019
Saksnr: 2019/69-1
Saksbehandlar: Bekka Skaasheim

Til:

Hovudutval for opplæring og kompetanse
Administrasjonsutvalet

Frå:

Bjørn Lyngedal, påtroppande fylkesdirektør for opplæring og kompetanse

Oppfølging av PSU-sak 38/19 om organisering av yrkesopplæringa
Partssamansett utval gjorde i møte 02. september 2019, sak 38/2019 følgjande vedtak:
Ber om at administrasjonen tydeleggjer organiseringa av yrkesopplæring i Vestland fylkeskommune
og ansvarsfordelinga mellom ulike leiarar. Vi ber om at NHO og LO vert kalla inn til eit dialogmøte
om tema og organisering/ansvarsfordeling.
Den 30.09.2019 var det eit dialogmøte mellom VHO, LO og fylkesdirektøren.
Til stades var NHO v/Tom Knudsen, LO v/Roger Pilskog og Nils P. Støyva, fylkesdirektør Bekka
Skaasheim, teamleiar Sissel Brusegård og medlem av arbeidsutvalet i fagopplæringsnemnda Sogn og
Fjordane Henrik Oppen.
LO og NHO viste til brev til prosjektleiar Rune Haugsdal, der det vert stilt spørsmål om ansvar og
organisering av opplæring i bedrift i Vestland fylkeskommune. Fylkesdirektøren orienterte om organiseringa
i opplæring og kompetanseavdelinga i Vestland fylkeskommune.
Partane er opptekne av at det må gå tydeleg fram av organisasjonskartet korleis ansvar og oppgåver for
fagopplæring vert teke hand om. Assisterande fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i den nye
fylkeskommunen, skal ha eit overordna fagopplæringsansvar i Vestland fylkeskommune.
Den nye yrkesopplæringsnemnda vil få ei meir detaljert beskriving av oppgåver og ansvar for fagopplæring i
sektoren.
Oppsummering og konklusjon
Dialogen, som oppfølging av vedtaket i partssamansett utval, stettar NHO og LO sitt behov for synleggjering
av fagopplæring i organisasjonen.
I organisasjonskartet for opplæring og kompetanse skal det kome fram at assisterande fylkesdirektør skal
ha eit særleg fagopplæringsansvar.

70

Vestland fylkeskommune

Notat
Dato: 04.11.2019
Saksnr: 2019/70-1
Saksbehandlar: Nina Ludvigsen

Til:

Hovudutval for opplæring og kompetanse

Frå:

Bjørn Lyngedal, påtroppande fylkesdirektør

Brev få ATV ved alle vidaregåande skular i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Vedlagt følgjer brev til hovudutval for opplæring og kompetanse frå ATV ved alle vidaregåande skular i
Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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30.okt.2019
Hovudutvalet for opplæring- og kompetanse i Vestland
v/ Karianne Torvanger
Tillitsvalde ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane er bekymra for den økonomiske
situasjonen skulane står overfor i dei komande åra. I møte 24.10 godkjende Finansutvalet punkta i
prosjektleiar sitt arbeidsdokument 6/19 der det blei føreslege eit prosentvis nedtak på skulane i Sogn
og Fjordane på 6,4 mill., samt eit samla nedtak på skulane i Vestland på 20,3 mill. Som tillitsvalde kan
me ikkje sjå korleis skulane kan ta slike reduksjonar utan at ein råkar kjerneaktivitet og at kvaliteten i
opplæringa blir dårlegare. Som øvste leiarar for vidaregåande opplæring forventar me at de tek
ansvaret for kva budsjettkutt som skal gjerast og kva konsekvensar desse vil få, i staden for å skyve
ansvaret over på den enkelte skule.
I tillegg til å forvente at de er tydelege på kva oppgåver de meiner skulane kan kutte i 19/20, meiner
me òg at:
• Det må lagast ansvarlege budsjett for skulesektoren som sikrar god opplæring
• Klassestorleiken ved skulane ikkje må aukast
• Ved budsjettreduksjonar innan opplæringssektoren må ein skjerme primæroppgåvene til
skulane og tiltak som er viktige for kvaliteten i opplæringa.
Me fryktar at større klassar, smalare tilbod på den einskilde skule og innsparingskrav som går ut over
kvaliteten i opplæringa vil føre til dårlegare mogelegheit til å følgje opp elevane, svakare
elevprestasjonar og dårlegare gjennomføring. Me er også uroa over at endringar i tilbodet ved skulane
vil påverke talet på lærlingplassar, og dette kan gje uheldige utslag for både elevar, bedrifter og
lokalsamfunn.
Elevane i Sogn og Fjordane har gode karakterar og høg gjennomføringsgrad. Me meiner – slik
budsjettsituasjonen for skulane våre er – at det vil vere ein vesentleg risiko for at kutt i driftsbudsjetta
til skulane vil påverke dei gode resultata vi har hatt i negativ retning.
Med venleg helsing ATV- ar ved alle vidaregåande skular i Sogn og Fjordane:

Kari Margrete Fardal (Sogndal), Ingrid Rivedal Yndestad (Dale), Sabine Exner (Firda), Daniel
Longfellow (Høyanger), Liv-Olene Lode Hatlegjerde (Eid), Cecilie Fotland (Stryn), Hilde-Joveig
Ellingsund (Flora), John Martin Høines (Sygna), Jon Arild Halland (Hafstad), Paul Antonsen (Mo og
Øyrane vgs avd. Mo), Siri Brændmo (Mo og Øyrane vgs, avd. Øyrane), Inger Ane Svardal (Flora),
Nina Jevnaker (Årdal), Erik Gotteberg Eide (Måløy).
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Politiske saker

PS 1/19 Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Romog funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande
skule
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Vestland fylkeskommune

Saksnr:
Saksbehandlar:

2019/31-1
Merete hauge

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Hovudutval for opplæring og kompetanse
Fylkesutvalet
Fylkestinget

Utv.saksnr.

Møtedato
28.11.2019
03.12.2019
17.12.2019

Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og
funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande skule
Forslag til vedtak
1. Fylkestinget godkjenn dei framlagde rom- og funksjonsprogramma.
2. Fylkestinget godkjenn framlegget om å redusere areal i romprogramma som følgje av sambruk og
samlokalisering av skulane.
3. Vidare prosjektgjennomføring føreset at utbygginga vert prioritert i investeringsprogrammet i
økonomiplanen.
Samandrag
Med bakgrunn i skulebruksplanen og seinare vedtak i Fylkestinget knytt til dimensjonering av elev- og
studenttal vart arbeidet med programmering for utviding av Fagskolen i Hordaland og samanslåing av
Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs starta i desember 2018.
Byggearbeida kan starte i 2022 med ferdigstilling i 2024.
Det er lagt opp til ei auke i studenttalet for Fagskolen frå om lag 1200 til 1700 fordelt på heil- og
deltidsplassar. Skulen er dimensjonert for 155 tilsette. Den vidaregåande skulen planleggjast for 405
yrkesfagelevar, 150 elevar på Lærlingskulen og 97 tilsette.
Areal
Fagskolen i Hordaland
Laksevåg og Bergen maritime vgs
Sum bruttoareal utan sambruk
Vinst som følje av sambruk
Bruttoareal (oppvarma) ved sambruk
Bruttoareal (uoppvarma) ved sambruk

10.449 m2
10.339 m2
20.788 m2
1.015 m2
19.743 m2
654 m2

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Ingrid Kristine Holm Svendsen
påtroppande fylkesdirektør for
Organisasjon og økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.
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Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande
skule
Saksnr: 2019/31-1
Side 2/7

Vedlegg
1 Rom- og funksjonsprogram Laksevåg og Bergen maritime vgs
2 Rom- og funksjonsprogram Fagskolen i Hordaland
3 Rapport - Mulighetsstudie Nye LAV og Fagskolen
4 Kulturminnedokumentasjon Laksevåg vgs
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Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande
skule
Saksnr: 2019/31-1
Side 3/7

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Rom- og funksjonsprogramma (RFP) skildrar behov og ønskjer fylkeskommune har i samband med at
Fagskolen i Hordaland skal utvide sitt studietilbod og at nye Laksevåg og Bergen maritime vgs skal
etablerast på tomta der Laksevåg vgs ligg i dag. Programmet for Fagskolen omfattar
hovudadministrasjonen og utviding av fagtilboda som i dag vert tilbydd på Nordnes og på Nygård ved
Bergen Maritime vgs. Fagskolen sitt desentraliserte tilbod på Austevoll, Hjeltnes, Stord og Voss er ikkje
omfatta av programmet.
Rom- og funksjonsprogrammering for nye Laksevåg og Bergen maritime vgs har gått føre seg parallelt med
Fagskolen, og omfattar 405 studieplassar innanfor bygg- og anlegg, teknisk industriell produksjon
elektrofag. I tillegg kjem elevplassar for lærlingskulen som har 150 elevar fordelt på 8 klassar som kvar er
tilstade på skulen 1-2 dagar i veka.
Fordelar ved samlokalisering og sambruk er ikkje del av dei einskilde programma, men vert gjort greie for i
denne saka.
Politiske vedtak, omfattande brukarmedverknad og den fylkeskommunale arealmodellen (FEF) har vore
førande for arbeidet.
Tidligare politiske vedtak

I samband med rullering av skulebruksplanen for 2017-2030, gjorde Fylkestinget 4. oktober 2016
vedtak om at Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs skulle slåast saman til ein skule og at den
nye skulen skulle samlokaliserast med Fagskolen i Hordaland på tomta der Laksevåg vgs. ligg i
dag.
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/7917?sourceDatabase=

Uttale frå Hordaland fagskolestyre 02.11.2016 vert vedteken slik det går fram av saka «Uttale til sak om ny
lokalisering av Fagskolen i Hordaland til Laksevåg vgs».
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8381?sourceDatabase=

Fylkestinget vedtok 07.03.17 i saka «Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule
samlokalisert på Laksevåg» at den vidaregåande skulen skal verte dimensjonert med ei ramme på 400
elevplassar på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma BA, EL og TIP.
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8926?sourceDatabase=

I same møte fatta Fylkestinget vedtak i saka «Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter», om
tiltak for å styrke fagskulesektoren.
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8973?sourceDatabase=

12.06.18 vedtok Fylkestinget i saka «Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023» at Fagskolen skal
verte dimensjonert for 1700 studentar, 725 på heiltid og 975 på deltid.
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/12246?sourceDatabase=

Fylkesutvalet vedtok å ta saka «Samarbeid mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen på
Vestlandet» til orientering i møtet 20.06.19.
Fagskulen i Sogn og Fjordane, Fagskolen i Hordaland og Høgskulen på Vestlandet arbeidar med ein
strategisk samarbeidsavtale / intensjonsavtale om mellom anna betre utnytting av opplæringsutstyr, lokale,
investeringar, etter- og vidareutdanning med meir. I sum bør ein styrka samarbeide mellom dei høgare
utdanningsinstitusjonane i Hordaland og Vestland for å betre og auke tilgangen til kompetanse, samtidig
som ein sikrar fagskulen sin eigenart.
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/15503?sourceDatabase=
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Lokalisering
Arbeidet med rom- og funksjonsprogramma gikk føre seg samstundes med førebuinga av saka «Samarbeid
mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen på Vestlandet» Ein av grunnane til at det er laga
separate rom- og funksjonsprogram for Fagskolen og den vidaregåande skulen, er at brukargruppene ved
Fagskulen har vore noko avventande til samlokalisering på tomta til Laksevåg vgs . Dei ønskte å sjå om
den politiske saka, ville opne for vurderingar av organisatoriske og sambruksmessige fordelar med ei
plassering nærare høgskulen sine lokalar på Kronstad.
Vi kartla difor skulane sine behov kvar for seg, slik at rom- og funksjonsprogramma anten kan nyttast ved
samlokalisering og sambruk ved Laksevåg vgs eller om ønskjeleg nærare høgskulen.
Situasjonen i dag
Laksevåg vgs ligg ved Gravdal/Nygård i Laksevåg bydel omfattar i dag tre ulike bygg og tre ulike
bruksnummer. A-bygget som er det tidlegare Laksevåg gymnas er ført opp i 1965, medan B-bygget vart
bygd som yrkesskule i 1976. Dei seinare åra er det sett opp eit kaldtlager og garasjebygg nær B-bygget.
Skuletomta har eit samla areal på ca. 23.000 m2.

A-bygget

B-bygget

Planstatus og planføringar
I kommuneplanens arealdel 2018 ligg eigedomen i Ytre fortettingssone – Y. Planen set krav om
stadsanalyse som grunnlag for utarbeiding av ny reguleringsplan. Grad av utnytting skal tilpassast
omgjevnadane og vere mellom 30 og 120 %. Byggjehøgder skal tilpassast omgjevnadar og terreng, og
ikkje gje vesentleg reduksjon i sol- og utsiktsførehald for eksisterande bustadar. Det er sett krav om mellom
38 og 58 parkeringsplassar for bil og minimum 765 parkeringsplassar for sykkel. Det er høve til frikjøp av
plassar. Parkering for bilar og syklar tek utgangspunkt i føringane i kommuneplanens arealdel, vedteken i
juni 2019.
Nasjonale føringar tilseier at transport med særleg vekt på kollektivtransport, sykkel og gange vil vere eit
sentralt tema.
Bergen kommune arbeidar med eit strategisk planprogram for Laksevåg, og eigedomen ligg i ytre sone i
planen. Det er ikkje kjent kva krav som vil følgje av planen.
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Vi kan ikkje rekne med å kunne nytte gjeldande reguleringsplan frå 1964.
Reguleringsarbeid og mogelege rekkjefølgjekrav er ikkje kostnadsberekna.
Mogleiksstudie og Kulturminnedokumentasjon
Det er laga eit mogleiksstudie (sjå vedlegg) som grovt skildrar areal og volum og ulike måtar å nytte tomta
på. Studien tek ikkje omsyn til plassering av funksjonar. Kulturminnefaglege vurderingar er skildra i
Kulturminnedokumentasjon for Laksevåg vgs (sjå vedlegg), og har gjeve føringar i mogleiksstudiet.
A-bygget er vurdert til å ha stor kulturhistorisk verdi på grunn av sine tidstypiske fasadar og ein aula som
har gode estetiske og romlige kvalitetar og arkitektonisk eigenverdi.
B-bygget er vurdert til å ha middels stor kulturhistorisk verdi. Det er i hovudsak bruk av materiale og
plasseringa i terrenget som gir bygget karakter og eigenverdi.
Alternativ F i mogleiksstudie står fram som det beste alternativet for ei utviding av skuleanlegget.
Alternativet tek utgangspunkt i å rive bygg B. B-bygget er på ca. 8175 m2, og vil verte erstatta med eit
nybygg på ca 14.400 m2.
A–bygget på omlag 5360 m2 vert føreslått rehabilitert og bygd saman med nybygget.
Naboeigedomane øst for B-bygget vil då få ny tilkomst frå veg mot sør, medan skulen kan få tilkomst frå
både nord og sør.
Alternativ F2, som er ein justert variant av alternativ F, kan gje ein betre løysing med omsyn til å bevare den
karakteristiske fasaden til A-bygget.

Alternativ F

Alternativ F2

Rom- og funksjonsprogram
Rom- og funksjonsprogrammet er laga i samarbeid med elevar, studentar, tilsette og leiarar ved skulene.
Det har vore to møter med kvar av dei tretten brukargruppene ved Fagskolen, og tre til fire møter med nitten
brukargrupper ved dei to vidaregåande skulane.
FEF arealmodell har vore utgangspunkt for avstemming av arealbehovet, og det har vore fokus på
arealeffektivitet og at alle typar areal bør vere mest mogeleg i bruk.
Naudsynt areal for kvar av skulane og fordelar ved samlokalisering og sambruk er vist under:
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Areal som vert redusert som følgje av sambruk:
Fellesfunksjoner:
•
Hovudinngang og vestibyle/ foajé
•
Ekspedisjon
•
Kjøkken
•
Kantine
•
Bibliotek
•
IT- tenesta
Generelle læringsareal:
•
Auditorium
Personalareal:
•
Personalrom for alle tilsette ved skulen
Drift – og reinhald
•
Byggdrift, reinhald og varemottak

315 m2

Reduksjon i oppvarma areal som følgje av sambruk

700 m2

Utvendige garasjar og kaldtlager
 Avfallsstasjon

30 m2

Reduksjon i uoppvarma areal som følgje av sambruk

30 m2

Nettoareal oppvarma
Fagskolen
Laksevåg og Bergen maritime vgs
Sum

7.206 m2
7.067 m2
14.273 m2

Redusert nettoareal
Sum nettoareal oppvarma ved sambruk

700 m2
13.573 m2

Bruttoareal B/N-faktor 1,45 (FEF)
Fagskolen
Laksevåg og Bergen maritime vgs
Sum

10.449 m2
10.247 m2
20.696 m2

Redusert bruttoareal
Bruttoareal oppvarma ved sambruk

1.015 m2
19.681 m2

Nettoareal uoppvarma
Fagskolen
Laksevåg og Bergen maritime vgs brutto
Sum

250 m2
325 m2
575 m2

Nettoareal som følgje av sambruk
Bruttoareal uoppvarma B/N-faktor 1,2

545 m2
654 m2

80 m2
15 m2
80 m2
80 m2
80 m2
10 m2
80 m2
40 m2

Den vidaregåande skulen leiger areal til kroppsøving i den kommunale idrettshallen på Nygård. Det tek om
lag ti til femten minuttar å gå frå skulen. Vi ønskjer å leige vidare, samstundes er sklidra eit treningsareal på
120 m2 for elevar og tilsette i den vidaregåande skulen.
Fagskolen sine studentar har tilgang til SAMMEN sine trenings- og helsetenester, og har ikkje behov for
idrettsareal på skulen.
Entrepriseform
Fylkeskommunen har dei seinare åra gjennomført større byggjeprosjekt som pris-designkonkurranse med
samspel. Etter ei open prekvalifisering vil fem grupperingar beståande av entreprenør, arkitekt,
landskapsarkitekt, interiørarkitekt samt rådgjevarar for alle dei tekniske faga, gå vidare til ein prisdesignkonkurranse der samspelkompetanse også blir lagt vekt på.
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Saman med vinnaren vil vi gjennomføre ein samspelfase fram til forprosjekt og endeleg
totalentreprisekontrakt. Kontrakten leggjast fram til politisk handsaming.
Modellen er nytta for begge dei nye skulane på Voss, for nye Åsane vgs som er under bygging og Askøy
vgs som er forprosjektfase. Fordelen med entreprisemodellen er at omsyn til design, tekniske løysingar,
totale kostnader og evne til samspel blir sett og vurdert i samanheng.
Framdrift
Prekvalifisering kan verte annonsert i april 2020, med start av konkurransen i mai. Då kan
juryering og kåring av vinnar skje i desember. Eit forprosjektet kan verte lagt fram for Fylkestinget i mai
2022. Rivingsarbeida bør starte i januar 2022 om nybygget skal stå ferdig til skulestart hausten 2024.
Framdrift for arbeid med ny reguleringsplan må avklarast med Bergen kommune. Fylkesrådmannen har
varsla ein gjennomgang av investeringsprosjekta i samband med budsjett 2021. Vidare prosjektgjennomføring føreset at utbygginga vert prioritert i investeringsprogrammet i økonomiplanen.

Vedtakskompetanse
•
•
•

Utval for Opplæring og kompetanse
Fylkesutvalet Vestland
Fylkestinget Vestland

12. november -19
03. desember -19
17. desember -19

Vurderingar og verknader
Økonomi: Byggekostnadane er kalkulert til 767 millionar kroner inkl prisstigning og mva (i 2020 tal). I
skulebruksplanen var kostnaden vurdert å væra 573 millionar kroner (509 mill kr i 2016 tal). Auken frå den
opphavlege kalkyla skyldast politiske vedtak om å auke elevtalet på den vidaregåande skulen med nesten
50% og auke i studenttalet på fagskulen med nesten 80%. Det er også vurdert at B-bygget ikkje er tenleg å
rehabilitere og areal med nybygg vil verte vesentleg auka.
Sambruk og arealeffektive løysingar reduserer investeringsutgiftene med knapt 40 millionar kroner.
Kostnader som følgje av rekkjefølgekrav i reguleringsplan er ikkje kjende, og vil kome i tillegg.
Eigedomsavdelinga sine kravspesifikasjonar har fokus på løysingar som reduserer driftsutgiftene.
Klima: Nytte erfaringar med omsyn til bygging i tre og miljøvenlege energiløysingar ved Askøy vgs, samt
Breeamsertifisering av nybygget. Leggje til rette for sikker sykkelparkering. Eigedomen ligg ikkje nær
kollektivterminal og etablerte studentbustader. Skulane har meldt inn behov for god parkeringsdekning med
bakgrunn i at dei har fagtilbod som trekkjer til seg elevar og studentar frå heile fylket.
Folkehelse: Nybygg og rehabilitering vil føre til betre inneklima. Rom- og funksjonsprogrammet
legg til rette for sosiale møteplassar og trygge læringsareal, treningsrom for elevar
og tilsette, universelt utforma undervising- og uteareal, samt ivaretaking av dagslys og utsyn.
Regional planstrategi: Skulen er vedteken plassert på tomta der Laksevåg vgs ligg i dag. Eigedomen ligg
ikkje i eit regionsenter eller lokalsenter, men har god kollektivdekning med stamliner for buss anten
motorvegen gjennom Lyderhorntunnelen eller om Laksevågneset. Det tek ti til femten minuttar å gå frå
haldeplassane til skulen. Snarvegar frå stoppet ved tunnelen er ikkje universelt utforma.
Det vil verte avgrensing i bilparkering og betring av tilhøva for syklande.
Konklusjon
Prosjektet er krevjande med omsyn til areal og økonomi. Tidlegare politiske vedtak, fylkeskommunale
føringar, kulturminnegrunnlaget, mogleiksstudiet, FEF-arealmodell, brukarmedverknad og mogeleg
sambruk er grunnlag for omfang og prioriteringane som er lagt fram i saka. Fylkesrådmannen har varsla ein
gjennomgang av investeringsprosjekta i samband med budsjett 2021. Vidare prosjektgjennomføring føreset
at utbygginga vert prioritert i investeringsprogrammet i økonomiplanen.
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1

Generell prosjektinformasjon

1.1 Generell informasjon om prosjektet
Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) beskriver behov og ønsker fylkeskommunen har i forbindelse
med sammenslåingen av Bergen maritime vgs. og Laksevåg vgs. Den nye skolen vil hete Laksevåg
og Bergen maritime vgs.
Rom- og funksjonsprogrammering for Laksevåg og Bergen maritime vgs. har foregått parallelt med
tilsvarende programmering for Fagskolen i Hordaland. Sambruksfordeler ved samlokalisering er ikke
del av det enkelte program, men blir lagt frem som del av saksutredningen i den politiske saken.

1.2 Politiske vedtak
I fylkestingets behandling av sak 72/16 «Rullering av skulebruksplanen 2017-2030» i møte 04.10.2016
ble det vedtatt at Bergen maritime videregående skole og Laksevåg videregående skole skal slås
sammen og lokaliseres på tomten til dagens Laksevåg videregående skole. Den nye skolen vil gi
tilbud innen utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon (TIP), bygg- og anleggsteknikk
og elektrofag (EL). I det samme vedtaket fra 2016 ble det bestemt at Fagskolen i Hordaland skal
samlokaliseres med den videregående skolen på Laksevåg. Planlegging og programmering av de to
skolenes behov har foregått parallelt.
Dette dokumentet omhandler rom og funksjoner som den videregående skolen har behov for.

1.3 Oppsummering av romprogrammet
Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon
Fellesfunksjoner

Romprogram
18. oktober 2019
m2 NTA
1 079 m²

Generelle læringsareal

435 m²

Elektrofag (EL), medregnet EL med studiekompetanse

788 m²

Bygg og anleggsteknikk, BA

1 473 m²

Teknikk- og industriell produksjon, TIP

2 168 m²

Personalareal

829 m²

Byggdrift og renhold mm.

295 m²

SUM nettoareal (m2 NTA)

7 067 m²

SUM bruttoareal (m2 BTA)

10 247 m²

Utvendige garasjer og kaldtlager

325 m2
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1.4 Programmeringsfasen
Programmeringen av den nye videregående skolen og fagskolen er gjennomført i perioden november
2018 – oktober 2019.
Prosjektet er styrt av Hordaland fylkeskommune, som sammen med Sogn og Fjordane
fylkeskommune blir Vestland fylkeskommune fra 01.01.2020.
Programmeringen av fagskolen er gjennomført i perioden november 2018 – oktober 2019.
Det har vært 2 møter i styringsgruppa for rom- og funksjonsprogrammet. Følgende har deltatt i
gruppa:










Jostein Fjærestad –
Merete Hauge –
Lars Christensen –
Sissel Øverdal –
Hillevi Runshaug Birthe Andersen Haugen –
Guro Kjellerød –
Jan Kåre Greve –
Tove Føsund –
(2019)
Irene Karin Hansen –
Geir Jakobsen –
Torbjørn Mjelstad
Helga Kristine Kallevik –
Giulia Casella –

HFK, eigedomsdirektør Eigedomsavdelinga
HFK, prosjektleiar Eigedomsavdelinga
HFK, prosjektsjef Eigedomsavdelinga
HFK, regionleiar Opplæringsavdelinga
HFK, regionleiar Opplæringsavdelinga
HFK, seksjonsleiar Opplæringsavdelinga
HFK, spesialrådgjevar Opplæringsavdelinga
HFK, rektor Bergen maritime vgs
HFK, rektor Laksevåg vgs/ Laksevåg og Bergen maritime vgs


HFK, ass. rektor Laksevåg vgs

HFK, avdelingsleder Bergen maritime vgs

Fagskolen i Hordaland, rektor

Fagskolen i Hordaland, ass. rektor

Fagskolen i Hordaland, fagleg rådgjevar

Styringsgruppa har hatt 2 møter i perioden.
Brukermedvirkning:
Elever, ansatte og ledere ved Laksevåg og Bergen Maritime videregående skoler har vært inkludert i
en omfattende brukerprosesser i perioden desember 2018 – april 2018, med avsluttende runder i
september 2019.
Totalt har 18 brukergrupper og en overordnet brukergruppe har vært i funksjon. Brukergruppene har
representert ulike avgrensede funksjoner i skoleanlegget. Hver gruppe har hatt mandat til å
representere alle brukere hva gjelder den aktuelle funksjonen. Hver gruppe har hatt 3-4 medlemmer
og det har vært gjennomført 3 eller 4 møter med de fleste gruppene, og 3 møter med skolens
overordnede brukergruppe. Programutkast og referater har vært gjort tilgjengelig for kommentarer og
innspill fra alle ansatte på It’s learning.
I tilfeller hvor det underveis i programmeringen er avdekket at funksjoner er felles for de to skolene,
har brukergruppene blitt slått sammen.
Følgende brukergrupper har vært involvert:
Brukergrupper videregående
Overordnet brukergruppe
Ledelse, merkantil og ekspedisjon
Realfagsrom
BA + tømrer
EL + Elenergi + Maritim elektriker + Automatisering

c:\windows\temp\pdfconverter\bd4889d8-1ce1-4781-a2c7-2891f99d28fb\330_e2ec2bc6-8794-44c8-be93-05ff93c05d65.docx

86

2019-10-18 | Side 6 av 61

Oppdragsnr.: 5156444-310 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
Rom- og funksjonsprogram Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule

Kjemiprosess + laboratoriefag
Brønnteknikk
Maritime fag
TIP + Industriteknologi
Drift og renhold
Kroppsøving
Bibliotek og it-tjenester
Elevtjenesten; helsesøster og rådgivere
Kantine og fellesareal inne
Lærerarbeidsplasser
Personalgarderober og personalrom
Generelle klasserom, møterom/grupperom og auditorium
Elevgruppe
Uteareal og fellesfunksjoner ute
Programmeringsarkitekt:
Norconsult ved Harald Høgh og Dan Lysne har vært engasjert som programmeringsarkitekter. De har
planlagt, ledet og skrevet referat fra møtene i brukergruppene, og ført rom- og funksjonsprogrammet i
pennen.
Harald Høgh har deltatt på møtene i styringsgruppa.
Prosjektleder Merete Hauge og spesialrådgiver Guro Kjellerød har vært Norconsult sine kontakter i
Hordaland fylkeskommune.

1.5 Arealer i programmet
Arealer i romprogrammet er FEF nettoarealer, mens oppgitt bruttoareal er FEF nettoareal multiplisert
med 1,45. Areal vil bli kontrollert i hht FEF nettoareal, mens reelt bruksareal og bruttoareal skal
beregnes etter NS 3940. Se også punkt 2.6.
Figurer i programmet
Figurene i programmet blir brukt for å vise hvilke hovedfunksjoner som er beskrevet i programmet og
ønsket sammenheng mellom funksjoner. De er ikke ment som planskisser.
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2

Rammebetingelser

2.1 Lover og forskrifter
Lover og forskrifter som er førende for rom- og funksjonsprogrammet er blant annet:








Opplæringsloven
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Plan og bygningsloven
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Arbeidsmiljøloven

2.2 Fylkeskommunale føringer









Fylkeskommunen sine visjoner og mål
Skulebruksplanen 2017-2030
Investeringsplan for skolebruksplanen.
Klimaplan for Hordaland
Mulighetsstudie Nye LAV og Fagskolen i Hordaland.
Kulturminnedokumentasjon Laksevåg videregående skole.
Hordaland fylkeskommune sine kravspesifikasjoner for byggeprosjekter
FEF arealmodell

2.3 FEF arealmodell
For dimensjonering av nye skolebygg bruker fylkeskommunen en arealmodell utarbeidet av
Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF). Dette rom- og funksjonsprogrammet bruker siste utgave av
modellen som er fra 2018.
Klassestørrelser med 15 og 30 elever er lagt til grunn for arealberegningen.
Alle arealer i romprogrammet er nettoarealer slik de er definert i FEF-modellen.
Romprogrammet inneholder ikke nettoareal for:






Trafikkarealer som korridorer/ gangsoner, trapper og heiser osv.
Felles uformelle møteplasser til studenter og ansatte
Areal til bokskap og garderobeskap i tilknytting til gangsoner
Konstruksjonsareal som veggtykkelser m.m.
Tekniske rom og føringsveier for VVS, elektroteknikk, tele og data m.m.

Disse arealene inngår i brutto-/nettofaktoren (bruttoareal dividert på nettoareal). Bruttoareal i FEFmodellen framkommer som nettoareal multiplisert med 1,45.
Det er et overordnet ønske i størst mulig grad å unngå rene korridorer i anlegget. Trafikkarealer bør
integreres i funksjonsarealene der det er mulig og slik bidra til luftighet og økt romfølelse i bygget.
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Denne type gangsoner/ trafikkareal skal ikke tas med i det programmert nettoareal, og nødvendig
gangsoner/ trafikkareal i en bredde på 2 meter må trekkes fra nettoareal i eksempelvis foaje, kantine
og bibliotek ol.
Slike arealer være godt egnet for etablering av uformelle møtesteder eller individuelle lagringssoner
som for eksempel låsbare skap – og på den måten omdannes til funksjonelle vrimlearealer og
transportarealer med «aktivitetslommer» for gruppearbeid og sosialisering. Deler av trafikkarealene
kan med fordel utformes/innredes til elevaktive soner så lenge det tas hensyn til rømningsveier,
universell utforming og effektiv rengjøring.
Slike areal bør skilles fra rene undervisningsrom.
Modellen definerer funksjoner og areal for de mest vanlige utdanningsprogrammene, og blir brukt som
hjelp i programmeringsarbeidet for å avstemme funksjons- og arealønsker.
VG2 Maritim elektriker, som skal videreføres ved skolen, er ikke er inkludert i FEF. VG2 Data og
elektronikk og de behov skolen har meldt for programområdet er brukt for dimensjonering.
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3

Visjoner, strategier og målsettinger

3.1 Fylkeskommunale
visjoner og mål

Samfunnsoppdraget, visjon og
verdier gir verdifulle innspill og
legger føringer for hva som bør ha
fokus i utviklingen av de nye
lokalene for skolen.

3.2 Skolens formål og
visjon
Med kurs for framtida
Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule er ein yrkesfagleg skule for framtida – med bredde i
fagtilbodet og med sterke fagmiljø. Og med utdanningsprogram som utfyller og kompletterer
kvarandre og gir rom for både dybdelæring og heilskapsforståing slik at elevane ser at kunnskapen
kan nyttast i ulike samanhengar.
Vi har som mål å nytte vår kompetanse til å utvikle gode haldningar og høg fagleg dugleik hos våre
elevar. Vi vil stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den enkelte tilsette og oppmuntre til
skaparglede og engasjement hos elevar og tilsette.
Vi vil være ein tydeleg aktør i samarbeidet med næringslivet og arbeidar aktivt for å styrke dette
omfattande samarbeidet. Det høge talet på elevar som får læreplass er eit resultat av dette tette og
gode samarbeidet. Vi vil være ein skule i samspel og kvar dag arbeide med å skape gode relasjonar
mellom tilsette og elevar, elevane imellom og mellom skule og næringsliv. Trygge elevar lærar meir og
evne til samspel og kommunikasjon er grunnleggjande i skule som i arbeidslivet.
Vi vil være tydelege klasseleiarar. Og vi vil møte alle elevar og lærlingar med respekt og omtanke og
bidra til at dei opplever læring, motivasjon og mestring, uavhengig av bakgrunn og føresetnad.
Vi vil leggje til rette for at elevane og lærlingane kan gjøre bevisste verdival og val av utdanning og
framtidig arbeid.
På dette viset vil vi nå hovudmålet - å auke læringsutbyttet og fullføringsgraden for elevane, i eit trygt
og godt skulemiljø.
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3.3 Arkitektoniske og bygningsmessige mål
3.3.1 Offentlige bestemmelser og arkitektoniske føringer
Kommunale arealplaner/ reguleringsplan vil gi føringer for hvordan det nye skoleanlegget kan bli.
Det nye skoleanlegg legger opp til parkeringsplasser for skolens tjenestebiler. Kommuneplanens
arealdel setter begrensning på parkering for bil til ansatte, studenter og besøkende. Det bør derfor
legges godt til rette for at folk kommer trygt og komfortabelt til anlegget som gående, syklende og med
kollektivtransport. Anlegget må ha trygg og sikker parkering. Deler av sykkelparkeringen tilrettelegges
i låsbare og overdekkede areal.
Fylkeskommunen ønsker seg et bygg som bidrar positivt til miljøet det står i, og som gjenspeiler de
verdiene skolen har som offentlig institusjon for videregående utdanning. Vi ønsket et moderne og
funksjonelt skoleanlegg, som er nøkternt og nyskapende på samme tid, og som kan spille sammen
med omgivelsene sine på en god måte. Egnede aktiviteter bør åpne seg med respekt mot
omgivelsene og anlegget bør fremstår som inviterende, inkluderende, trygt og attraktivt for alle
brukere og besøkende.
Innvendig ønsker fylkeskommunen en moderne skole der alle vil føle seg velkommen og trygg. Trygg
på at de finner frem og at de kan ha gode opplevelser av å oppholde seg der. Vi ønsker at bygget er
tilpasset aktiviteten som skal foregå og oppmuntrer til åpenhet, samarbeid og dialog. Funksjonalitet,
generalitet og fleksibilitet er sentrale målsettinger for skolebygget. Anlegget bør ha en klar og tydelig
struktur som gjør det enkelt å orientere seg, med god sonedeling og låssystemer som legger til rette
for at ulike brukere får tilgang til avgrensede deler av bygget også utenom skolens undervisningstid.
Fellesareal og gangsoner bør i størst mulig grad utformes slik at de i tillegg til sin funksjon kan
benyttes som uformelle arbeids- og oppholdsarealer for elevene og andre brukere av bygget.
Gode dagslysforhold og mulighet for solskjerming og avblending i alle bruksrom vil bli vektlagt.
Vi ønsker god terrengtilpasning og gode overganger mellom inne- og uteareal, og gode og sikre
løsninger for avfallshåndtering og varelevering.

3.3.2 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet
Det er viktig å skap et fleksibelt skoleanlegg som kan håndtere alle de endringene som vil komme i
levetida til bygget. Behov knytta til de enkelte arbeidsplassene og undervisningsarealene vil endra seg
over tid. Løsninger for både tekniske anlegg og bygningsmessige valg, bør utformes så fleksibelt og
generelt at det over tid kan bli tilpasset nye behov.
Dette innebærer at:






Hovedkonstruksjon og planstruktur bør ha god generalitet og fleksibilitet.
Fysisk avgrensing mellom ulike soner bør så langt som mulig være fleksibel med hensyn til
avgivelse eller tillegg av arealer til tilgrensende funksjoner.
Funksjonene bør ha visuell åpenhet og ikke begrenses av konstruksjonselementer som
søyler, bærevegger, våtrom eller tekniske føringsveier.
Valg av brannkonsept med få tekniske begrensninger.
Anlegget bør kunne tilføres ny teknologi og tekniske føringer uten omfattende
bygningsmessige grep.
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3.3.3 Samlokalisering og sambruk
Skoleanlegget bør bidra til en positiv stedsutvikling og legge til rette for at andre brukere kan få tilgang
til større eller mindre deler av skoleanlegget både i og utenom skolens åpningstid. Rom og arealer bør
utformes slik at de ved hjelp av enkel grep kan benyttes til flere typer aktiviteter.
Det bør legges til rette for sambruk gjennom god soneinndeling av bygget, behovsstyring av tekniske
installasjoner, låse- og alarmsystemer. Garderobeløsninger, lager/utstyrsrom og låsbare skap bør
tilpasses ulike brukergrupper. Anlegget bør ha et godt system for booking av møte- og
undervisningsrom både på dag- og kveldstid

3.3.4 Teknologi og digital tilrettelegging
Det nye skoleanlegget må legge til rette for digitale og mobile elever og ansatte, gjennom fleksible rom
og god e-infrastruktur. Den digitale utviklingen har medført nye arbeidsmåter og læringsmiljøer i
skolen. Undervisning, veiledning og møter kan i utgangspunktet skje når som helst, hvor som helst, og
på mange ulike måter (e-post, telefon, video, chat m.m.). Utdanningstilbud og undervisningsopplegg
vil framtiden kunne foregår, i tillegg til undervisning på skolen, også via nettet. I tråd med en slik
utvikling er det sannsynlig at elever og ansatte i den videregående skolen tar i bruk de mulighetene
som ligger i denne teknologien.
Dette reduserer imidlertid ikke betydningen av den stedlige og fysiske skolen. Det vil fortsatt være
behov for at elever og ansatte kan møtes fysisk til utfordrende samtaler - faglig eller emosjonelt, til
praktiske eksperimenter og forsøk, og for utvikling av sosiale ferdigheter. Gode og inspirerende
møteplasser er dermed viktig, samt muligheten for å være bevegelig og kunne koble seg opp med sin
egen digitale enhet hvor som helst i skoleanlegget.
IKT i skoleanlegget må planlegges i tråd med Hordaland fylkeskommunes gjeldende
kravspesifikasjon.

3.3.5 Universell utforming
Det nye skoleanlegget må utformes i tråd med gjeldende nasjonale lover og forskrifter og norske
standarder (NS) på feltet.

3.3.6 Sikkerhet og beredskap
Fylkeskommunen ønsker et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på sikring. Det bør være et nødvendig
nivå på fysisk sikring, og tilsvarende sikringsnivå for de elektroniske løsningene. Teknologi kan til en
viss grad kompensere for fysiske sikringstiltak, og bør vurderes i sammenheng med valg av
totalløsning. Vi ønsker at de tre områdene HMS, beredskap og samfunnsikkerhet blir vektlagt og
ivaretatt ved utformingen av den nye fagskolen. Under peker vi på hva vi vektlegger for de tre
områdene:
HMS:






Fysisk arbeidsmiljø
Renhold
Lys, lyd, luft og varme
Ergonomi
Universell tilrettelegging
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Beredskap:





Forebygge vold/trusler ved organisering og innredning av rom
Tilgangskontroll/ soner/ nivå
Evakuering av store grupper
Brann

Samfunnssikkerhet:






Objektsikring, Jf Lov om nasjonal sikkerhet
Soneinndeling og klareringer
Tilgangskontroll / tilganger
Eksterne aktører
Sikre rom
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4

Tilbudsstruktur

4.1 Dimensjonering
4.1.1 Elevtall ved Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Tabellen nedenfor viser dimensjonerende elev- og klassetall på ulike utdanningstilbud ved Laksevåg
og Bergen maritime vidaregåande skule.
Utdanningstilbud og dimensjonerende elevtall for
Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Utdanningsprogram

Nivå

Bygg- og
anleggsteknikk (BA)

Programområde

VG1
Bygg- og anleggsteknikk
VG2
Tømrer
VG1
Elektrofag
VG1
Elektro med studiespesialiserende
VG2
Elenergi
VG2
Elektro med studiespesialiserende
Elektrofag
VG3
Elektro med studiespesialiserende
VG3
Maritim elektriker
VG2
Automatisering
VG3
Automatisering
VG1
Teknikk og industriell produksjon
Teknikk og industriell VG2
Kjemiprosess og laboratoriefag
produksjon (TIP)
VG2
Brønnteknikk
VG2
Maritime fag
Lærlingeskolen. 2 klasser med 30 elever, 1 klasse med 15 *
Alle utdanningsprogram

Elever
60
30
30
30
15
30
15
15
15
15
60
30
30
60
75
510

Klasserom
møterom
X
X
X
X
X
X
X

Verkstder
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Realfagsrom
X
X
X
X
X

X

Klasser
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
4
3
30

Sum
elever/klasser
90 / 6

135 / 9

180 / 12
75 / 3
450 / 30

*Lærlingskolen har totalt 150 elever fordelt på 8 klasser som hver er tilstede på skolen 1-2 dager pr.
uke. Det dimensjonerende elevtallet er derfor satt til 75 elever i 3 klasser for å vise antall samtidige
elever fra Lærlingskolen.

4.1.2 Ansatte ved den videregående skolen
Dimensjonering av antall ansatte tar utgangspunkt i beregninger fra FEF-arealmodell, men justert etter
skolens og skoleeiers vurderinger er av framtidig behov.
Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Arbeidsområde/funksjon

Antall
personer

Skolens ledelse

5

Pedagogisk personell

70

Merkantilt ansatte

5

Elevtjeneste (rådgivere, skolehelsetjeneste, psykologtjeneste)

4

IT-tjeneste

2

Bibliotek

1

Kantine

2

Renhold

6

Drift

2

Sum

97
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5

Organisering av hovedfunksjoner

Den nye skolen bør organiseres med en tydelig markert hovedinngang som leder inn til et
sentralområde bestående av foajé, ekspedisjon og kantine. Dette er utgangspunktet for alle som
kommer til skolen. Det bør være lett å finne fram til skolens ekspedisjon. Bibliotek og auditorium bør
ligge i nær forbindelse til sentralområdet.
Ekspedisjonen bør være knyttet til kontortjenesten, og ha kort vei til ledelsen.
Arbeidsplasser for lærere bør ligge i desentralisert klynger i bygget.
Læringsarealene deles i to hovedtyper - generelle læringsarealer og verksteder. Det er et mål at det
som foregår i deler av verkstedene kan være synlig for alle i skolen. Det bør være tett kobling mellom
generelle læringsarealer, verksteder og møterom.
Figuren nedenfor viser en prinsippskisse med hovedfunksjonene og hvordan disse ønskes plassert i
forhold til hverandre i anlegget.

Figur 1 Organisering av hovedfunksjoner i anlegget

Skolen vil være organisert slik at alle klasserom i de generelle læringsarealene er felles og kan
benyttes av alle klasser. Det er ønskelig at verkstedene organiseres slik at det er relativt kort avstand
til klasserom. Dette innebærer at klasserommene ikke samles i en egen del av anlegget, men fordeles
på en hensiktsmessig måte rundt i bygget. Verkstedene til det enkelte fagtilbud bør plasseres samlet,
og med innbyrdes nærhet slik figuren over viser.
Skolens funksjoner vil i hovedtrekk kunne deles i skitne verksteder/undervisningsareal, rene
verksteder/undervisningsareal, teoriareal, lærerarbeidskontor, merkantil og ledelse, elev- og ITtjenester, driftsfunksjoner og felles undervisnings- og oppholdsareal.
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6

Fellesfunksjoner

6.1 Hovedinngang, vestibyle/skoletorg
Skoleanlegget bør ha en tydelig og overbygd hovedinngang mest mulig skjermet for vær og vind.
Hovedinngangen bør ligge sentralt i bygningsmassen og være inviterende og synlig for alle som
kommer til skolen.
I selve inngangspartiet bør det være et vindfang med matter som reduserer mengden av søle og skitt
som tas med inn i bygningsmassen.
Hovedinngangspartiet bør skiltes godt om hvor ulike opplæringsarealer, kantine, ekspedisjon,
kontortjeneste/ledelse, IT-tjenesten m.m. befinner seg. Her bør også minst en av skolens elektroniske
informasjonsskjermer plasseres. Plassering og utforming av skilt og informasjonsskjermer må gjøres i
henhold til regler for universell utforming. I denne sonen bør det være infoskjermer som viser byggets
enegiforbruk/produksjon m.m.
Innenfor hovedinngangen ønsker vi at vestibylen blir en sentral møteplass for både elever, ansatte og
besøkende. I tilknytning til vestibylen bør en finne skolens kantine, slik at det er mulig å samle større
elevgrupper til mer uformelle samlinger. Ved slike anledninger er det ikke nødvendig at alle kan sitte
ned, men alle bør ha utsyn til et sceneområde. Det bør det være fast oppmontert lydanlegg og
skjermer/lerret hvor en kan presentere bilder og film. Plasseringen av scenen bør være slik at trafikk til
skolens øvrige funksjoner ikke forstyrrer pågående arrangementer.
Ekspedisjon med tilliggende kontortjenester og ledelse, auditorium, bibliotek og IT-tjeneste bør ligge i
umiddelbar nærhet til vestibylen.
Hovedinngangspartiet og vestibyle bør ha romlighet, åpne seg mot omgivelsene og bidra til å etablere
en sammenheng både horisontalt og vertikalt i anlegget. I området bør det legges til rette for
møteplasser og oppholdssoner med ulik karakter og ulik grad av eksponering. Det er ønskelig med
kunst i dette området som kan gi skape identitet, samt plass til utstilling av elevprosjekter, presenterer
skolene utdanningsprogram og området bør kunne innredes med utstyr for elevaktiviteter som sjakk,
bordtennis og andre former for spill m.m. For å kunne variere tilbudet over tid er det i dette området
også behov for enkel tilkomst til et lager.
Hovedinngangspartiet og vestibyle er skolens ansikt utad, men også skolens hjerte innad ved å være
et sted både studenter, ansatte og besøkende kan møtes. Det bør være et sosialt treffsted med en
vennlig atmosfære. Trafikkmønsteret i bygningsmassen bør gjøre det naturlig å gå innom
sentralsonen når en beveger seg mellom de ulike funksjonene i skoleanlegget. Sentralsonen bør være
et møtested som er åpent både for planlagte og spontane aktiviteter. Den sentrale funksjonen
tydeliggjøres ved at viktige fellesfunksjoner samles rundt dette området.
Ved vestibyle og kantine bør det være toalettanlegg med 6 toaletter, samt et HC-toalett.

6.2 Felles uformelle møteplasser
Rundt i anlegget bør det tilrettelegges soner/areal hvor elever og ansatte kan møtes. Slike soner bør
fungere som møteplass/vrimleareal for sosial omgang og til faglig samarbeid. Møteplassene bør
utformes og møblers slik at det invitere til samarbeid og samtaler mellom elever, og mellom elev og
ansatte. Her bør det være mulig å sitte ned til uformelle samtaler, slappe av i pauser og samarbeide
om skoleoppgaver. Sonene er ikke del av programmert nettoareal, men må tas inn som del av brutto/
nettofaktoren på 1,45 i FEF arealmodellen.
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Om lag 25 % av de uformelle møteplassene bør ha dagslys.
Ønsker for de desentraliserte uformelle møteplassene er:









Variasjon i utforming og type sitteplasser.
Kan være delvis skjermet.
Ligge nær toaletter, uten at dør fra disse går rett ut mot
sitteplassene
Godt med ladeplasser for elektroniske enheter.
Figur 2 Desentraliserte uformelle
Være en arena for utstilling av hovedprosjekt.
møteplasser
Mulighet for å plassere informasjonsskjermer.
Plass for vanndispenser med varmt og kaldt drikkevann eller vask med drikketut.
Ha plass til miljøstasjoner for avfall.

6.3 Kantine
Kantinen bør være en attraktiv møteplass for alle
brukerne av anlegget, og bør ha en sentral
plassering i det fysiske knutepunktet hvor skolens
ulike avdelinger møtes. Det innebærer en
plassering nær ved og som en integrert del av
arealet bestående av hovedinngang, vestibyle og
bibliotek. Kantinen bør være åpen for alle
besøkende og faste brukere av anlegget.
Kantinekjøkkenet må utformes og utstyres som et
produksjonskjøkken for varm og kald mat. For å
kunne oppnå en mest mulig effektiv drift av
kantinen bør kantinekjøkken, salgsområde og
oppholdsareal ligge i samme etasje.
Kantinen bør bestå av et oppholds-/spiseområde,
produksjonskjøkken, serverings-/salgssone og
nødvendige støttefunksjoner.
Innredning og utforming av spisearealet bør
oppleves som innbydende og uformelt, og
Figur 3 Kantinen
oppholds-/spiseområde bør kunne brukes selv
om utsalgsdelen i kantinen er stengt. Personalrommet bør være plassert i samme sone og kunne
åpnes opp mot spisearealet i kantinen.
Dersom det blir innført krav om å servere varm mat til alle elever, bør kjøkkenet kunne tilpasses dette.

Spiseareal
Spisearealet i kantinen bør dimensjoneres for samtidig bruk av om lag 160 personer. Spisearealet bør
være åpent selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent, og deles i ulike soner med ulik og variert
møblering for å skape en trivelig atmosfære. Innredningen bør være en kombinasjon av sittebord og
bord i ståhøyde slik at arealet også kan benyttes til andre formål som skolearbeid og uformelle møter.
Utformingen av spisearealet bør sees i sammenheng med at det er en viktig del av hele byggets
hjerte. Tilliggende vrimleområde vil ved spesielle anledninger kunne møbleres med sitteplasser for å
få plass til flere av skolens elever og ansatte.
I kantinens spiseareal bør en finne følgende funksjoner:
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Plass til mat-/drikkeautomat som også er tilgjengelig når utsalget i kantinen er stengt.
Vask med varmt og kaldt vann for skylling/vask av termokopper mm.
Tappested for drikkevann med varmt og kaldt vann.
Stasjoner som er tilrettelagt med strøm og avtrekk for blant annet mikrobølgeovner, toastjern
og kjøkkenvask. Stasjonene bør være tilgjengelig også når kantinen er stengt.
Miljøstasjon for håndtering av oppvask og restavfall, med luke/dør for innlevering til
oppvasksonen i kjøkkenet. Miljøstasjonen bør organiseres slik at personstrømmen gjennom
den ikke skaper kollisjoner eller unødvendig kø.
Utslagsvask med silspann i tilknytning til miljøstasjonen.
Stasjoner for håndhygiene ved inngangen til kantinen.
Plass for uformelle møter og selvstendig arbeid.
Tilrettelagt for bruk av projektor og lerret.
Sonedeling av arealet slik at enkelte sittegrupper er skjermet for visuell støy.
Gode lademulighet for PC/telefoner.
Informasjonsskjermer som viser ukemenyer, tilbud og andre nyheter fra kantinen.

Møterom ved kantinen
Ved kantinen bør det være et møterom som er egnet til å avholde møter med for eksempel eksterne
samarbeidspartnere fra næringslivet og representanter fra skolen. Plasseringene bør være slik at det
enkelt kan serveres lunsj til møtedeltagerne. Rommet bør utstyres med de samme tekniske
hjelpemidlene som skolen øvrige møterom.
Det er ønskelig med en transparent utforming mellom møterommet og spisearealet i kantinen.

Kantinekontor
Kantineleder har behov for en kontorarbeidsplass hvor administrative oppgaver knyttet til
kantinedriften kan ivaretas. Det er derfor avsatt areal til et kontor med PC-arbeidsplass og
hylleseksjon. Kontoret er ikke å regne som en fast arbeidsplass og trenger derfor ikke ha direkte
dagslys.

Salg og servering
For å kunne ta unna stor trafikk innenfor et kort tidsrom er det viktig at salg- og serveringsområdet er
utformet slik at det blir en logisk og effektiv kundestrøm gjennom kantinen. Det bør avsettes fast areal
til to betalingskasser/-terminaler, men det bør likevel være mulig bare å holde ett av kasseløpene
åpent. I lunsjpausen eller ved andre situasjoner hvor det er behov for ekstra kapasitet i kasseløpene,
bør det være lagt til rette for å sette inn ytterligere mobile betalingskasser. For effektivt å kunne
håndtere mange kunder samtidig er det vesentlig at serverings- og kassaområdet er oversiktlig, og at
det er enkelt å bevege seg fra kassene og ut i kantineområdet, samt inn i kjøkkensonen.
Kantineområdets salgsdisker og kasser bør sammen med kjøkkendelen kunne stenges av når salget i
kantinen er stengt.
I salgs- og serveringsdelen bør det avsettes areal til selvbetjeningsdisk for kald mat og kalde
produkter, selvbetjeningsdisk for varm mat, salatbar, stasjoner for varm og kald drikke og disker/hyller
for kioskvarer. Det bør være mulig å fylle på kald mat og drikke fra kjøkkensiden i bakkant av
selvbetjeningsdiskene. Videre bør det i serveringsområdet avsettes areal for lagring av servise i glass
og porselen, stålbestikk etc. I salg/serveringsområdet bør det være minimum to stasjoner for
håndhygiene, en der brukerne kommer inn i kantinen og en plassert etter betalingsstasjonene.

Kjøkken
Kantinekjøkkenet bør inneholde følgende funksjoner:




Kjøkkensone
Oppvasksone med «utvendig» mottakssone/miljøstasjon
Kjølerom
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Fryserom
Tørrvarelager
Rekvisita/utstyrslager
Garderobe/toalett for kantinepersonalet
Kantinekontor
Renholdsrom
Lokalt varemottak

Det bør være enkel transport og håndtering av varer fra det sentrale varemottaket til kjøkkenet, og
enkel transport og håndtering av avfall fra kjøkkenet til avfallsrommet. Ved levering og mottak av
fryse- og kjølevarer er det viktig at kjøle/frysekjeden ikke brytes. Lokalt varemottak i kjøkkenet bør ha
plass til utpakking og plass for emballasje/vogner/paller fra leverandører.
Kantinekjøkkenet bør bestå av soner/rom for produksjon, skrubb/oppvask, anretning og utstyrsstasjon.
Fra den skitne delen av kjøkkenet (skrubb/oppvask) må det være direkte inn- og utgang fra
spisearealet, slik at skittent bestikk og service kan leveres direkte til oppvask. Her bør også være en
miljøstasjon for restavfall, matavfall, drikkekartonger, glass og plast.
Belysningen i kjøkkenet må være god og i henhold til gjeldende krav.
Kjøkkenet bør utstyres for anretning og servering av varme og kalde retter, med en sone for smøring
og tilberedning av kald mat og en sone for oppvarming/produksjon av varm mat. Begge sonene bør
være hensiktsmessig plassert i forhold til serveringsdisk. Kjøkkenet må ha tilstrekkelig tilgang til strøm,
varmt og kaldt vann og forskriftsmessig ventilasjon og avtrekk. Oversiktlige og åpne løsninger, logisk
organisering av produksjonslinjer og plassering av lager, bidrar til å holde arealet ryddig og rent.
I kjøkkenet skal det være sluk i gulv og mulighet for å montere skumleggingsanlegg på vegg slik at
alle rom/arealer i kjøkkenet kan skumlegges og spyles i forbindelse med renhold. Gulvene bør være
slitesterke og sklisikre, og plassering av maskiner må gjøres slik at sikkerhet ved bruk er godt
ivaretatt.

Garderobe og toalett for kantineansatte
Kantinepersonalet skal ha kjønnsdelte garderober med toalett. Garderobene må ha tilkomst fra uren
sone og inngang til produksjonssonen. Garderobene bør ha plass til et låsbart skap til hver ansatt.
Samlet bør det i de to garderobene være garderobeplass og skap for 4 personer, medregnet
eventuelle lærlinger/ekstrahjelp.
Ved garderobene i kantinen må det også være et felles toalett med vask. Toalettet må ha inngang fra
produksjonssonen. For eventuell dusj henvises det til felles personalgarderober.
I ren sone for personalet skal det være et HCWC.

Lager
Kantinen trenger godt med lagerplass, og det bør etableres egne rom til:








Rekvisitalager med reoler til lagring av forbruksmateriell som engangsservise, servietter og
emballasje m.m.
Kjølerom (evt. skap) til oppbevaring av bearbeidet mat.
Tørrvarelager med overtrykk, for lagring av tørrede matvarer.
Kjølelager til grønnsaker.
Fryselager.
Kjølelager til kalde drikker, inkl. melk, som selges i kantina (med selvbetjente salgsskap ut mot
salgsarealet, og påfyll fra kjøkkensiden).
Kjølereol for andre meieriprodukter.

Kjøle- og fryse-funksjonene bør ligge nær hverandre.
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Varemottak, avfallshåndtering og renhold
Varemottak kantine. Det er satt av areal til varemottak og avfallshåndtering i tilknytning til
kantinekjøkkenet. Utformingen og tilretteleggingen må være i samsvar med mattilsynets gjeldende
krav. Kjøle- og frysevarer må kunne mottas uten at kjøle- og frysekjeden brytes.
Varemottaksarealet bør ligge slik til at det har enkel tilkomst fra anleggets felles varemottak (jf. kap.
10.5). I mottaket bør det være plass til å pakke opp varer i en skitten del av kjøkkensonen. Kantinen
skal ikke ha eget avfallsrom, men alt avfall fra kantinen skal bringes til anleggets felles avfallsrom (jf.
kap. 10.6) hver dag.
Renhold. I tilknytning til kantinen bør det etableres et renholdsrom med utslagsvask og plass for
renholdstralle og hyller til oppbevaring av rengjøringsmidler. For en nærmere beskrivelse av
renholdsrommet vises det til omtalen av slike rom i kapittel om bygningsdrift og renhold.

6.4 Bibliotek og studieverksted
Visjonen for utvikling av skolebibliotek i Hordaland fylkeskommune er: «Skulebiblioteket skal vere eit
trygt og stimulerande læringsmiljø, eit sosialt rom, ein kulturarena og integrert medspelar for å nå
skulen sine overordna mål».
Biblioteket bør plasseres slik at det blir naturlig for elever og ansatte å besøke det. Det bør derfor ligge
sentralt, godt synlig og nær ekspedisjonen, kantine og det sentrale vrimleområdet. På den måten kan
elevene også benytte sitteplasser i kantine og sentralsone i tilknytning til biblioteket
Et moderne skolebibliotek bør dekke flere funksjoner enn den tradisjonelle boksamlingen med
lærebøker, skjønnlitteratur, faglitteratur og tidsskrifter. Skolebiblioteket bør støtte den faglige
opplæringen og være en viktig ressurs for å realisere målsettingene i læreplanverket. Biblioteket bør gi
læringsstøtte til elevene ved å være et sted for informasjonssøking, og utlån av bøker og annet
informasjonsmateriell. Skolebiblioteket bør stimulere elevene til egeninnsats, samarbeid og lesing.
Skolebiblioteket bør også omfatte skolens lærerbibliotek og dekke nødvendige bibliotektjenester for
alle skolens lærere. Biblioteket har og vil fortsette å ha ansvar for utlåns-pc-er til elevene. Av den
grunn bør IT-tjenesten og biblioteket lokaliseres nær hverandre.
Biblioteket bør oppleves som et sted hvor det er godt å være, med et miljø som skiller seg fra andre
læringsarealer i anlegget. For å kunne inspirere brukerne bør biblioteket plasseres slik at det har gode
lysforhold med mye direkte eller indirekte dagslys og utsyn. Det er kun bibliotekarkontoret som bør
kunne låses av, mens litteratursamlingen kan sikres med alarmsystem.
Biblioteket bør ha soner for:







Henvendelsesskranke
Selvbetjent utlån/innlevering av bøker
Område for stille arbeid
Arbeidsplasser for samarbeid
Litteratursamling
Kontorarbeidsplass for bibliotekar
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Hovedrom
Hovedrommet bør være et åpent rom med
god takhøyde som legger til rette for fleksibel
bruk og innredning. Det ønskes bruk av
glassvegger for å sikre transparens og
åpenhet. Det bør være soner for
samarbeidsaktiviteter, soner for stillere arbeid
og soner for boksamling.
Det må være god akustikk og belysning inne i
arealet. Det bør være tilstrekkelig med
strømuttak og nettilgang til alle brukere i hele
biblioteket. Strømuttak bør i størst mulig grad
legges langs vegg.
Det bør være mulighet for studenter å koble
egen PC til større skjerm.
I biblioteket bør det kunne tilrettelegges for
selvbetjente stasjoner for utlån og innlevering
av bøker. Stasjonene bør kunne plasseres
ved skranken og nær inngangene. Biblioteket
bør kunne være åpent selv om det er
ubemannet.
Skranke hvor besøkende kan henvende seg
Figur 4 Bibliotek og prosjektrom
bør være godt synlig plassert i hovedrommet i
tilknytning til kontor for bibliotekar. Skranken
bør ha en arbeidsplass for bibliotekar, men en ikke en fast arbeidsplass med krav til direkte dagslys.
Det bør være sikt fra skranken over det meste av biblioteket.
I hovedrommet bør det i en sone tilrettelegges for bruk av prosjektør/lerret og det bør være mulig å
etablere 30 sitteplasser ved forfatterbesøk eller lignende.
Område for stille arbeid bør kunne skjermes for lyd og uønskete visuelle inntrykk, men samtidig
kunne inkluderes i resten av hovedrommet ved behov. Det bør kunne innredes med komfortable
møbler hvor studentene kan sitte ned og fordype seg i bøkene, og med arbeidsbord hvor det kan
jobbes konsentrert med eget arbeid.
Samarbeidssone. I fagbokavdelingen av boksamlingen bør de kunne innredes med arbeidsbord og
uformelle sittegrupper hvor elevene kan samarbeide om oppgaver og hvor de kan møtes i en mer
uformell situasjon for samtale. Møbleringen bør være variert, hensiktsmessig og funksjonell, både i
forhold til å kunne sitte ned og studere alene eller flere sammen i en gruppe. De ulike sittegruppene
bør kunne skilles ved bruk av bokhyller for deler av bibliotekets boksamling.
Formidlingssone. Ved å rydde unna møbler i hovedrommet bør det være mulig å etablere en
formidlingssone med scenefunksjon. Scenen bør ikke være oppbygd, men en del av et flatt gulv. I
denne delen av biblioteket bør det kunne gjennomføres formidling, forfatterbesøk og elevframføringer.
I scenearealet bør det være lerret og projektor. Det er ikke ønskelig med fast skjerm montert på vegg,
siden dette legger beslag på veggplass.
Boksamlingen består i hovedsak av bøker i tre kategorier – skolebøker/elevbøker, fagbøker og
skjønnlitteratur. Av disse tre utgjør skolebøkene det største volumet, men disse er i skoleåret lånt ut til
elevene. I biblioteket er det derfor kun behov for å lagre mindre mengder skolebøker, og dette gjøres i
eget lager.
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I bibliotekets hovedrom bør det være plass for reoler til bøker og annet materiell til utlån. Reolene bør
være på hjul slik at det er enkelt å ominnrede ved behov, og både gulv og annet inventar bør tilpasses
at reoler bør kunne flyttes. De reolene som blir stående ute i rommet kan gjerne være lave, ha buet
form og kombineres med sittemuligheter/sittegrupper, mens hyller som er plassert langs vegg kan
være høyere.

Møterom og studiesenter
Som en del av biblioteket etableres tre rom som fungere som grupperom, møterom og studiesenter.
Disse rommene bør utstyres og møblers som skolens øvrige møterom. Rommene bør ha en
transparent utforming mot biblioteket. Det største rommet bør også kunne brukes til møter i elevrådet,
og det bør derfor være plass til et låsbart skap for dem.

Lager/magasin og læreboklager
I direkte tilknytning til biblioteket bør det være et magasin for bibliotekets materiell og et lager for
skolebøker. Rommet skal benyttes til lagring av bøker og andre læremidler som ikke står i selve
biblioteket. Et godt fungerende nærmagasin vil gi skolen mulighet til å oppbevare flere bøker og andre
læremidler enn det er plass til i selve biblioteket, samtidig som tilgangen til bøkene og læremidlene er
god. Rommet bør være låsbart og med terskelfri tilkomst fra hovedrommet for inn/utkjøring av
boktraller.
Det bør være et eget magasin for lagring av lærebøker. Magasinet bør ha plass til å oppbevare alle
lærebøkene over sommeren. For å sikre en god organisering ved inn- og utlevering av bøker bør det
være et effektivt hyllesystem og en enkel persongjennomstrømning i magasinet. Dersom det er mulig
bør rommet ha to innganger.

Bibliotekarkontor
Kontoret bør innredes med kontorplass for en person, og ha plass til en hylle- og skapseksjon. Dette
er en fast arbeidsplass med krav til dagslys og utsyn. Bibliotekarkontoret bør helst plasseres der
besøkende kommer inn i biblioteket, men bør uansett plassers slik at det er synlig for dem som
kommer inn i biblioteket.

6.5 IT-tjenesten
IT-tjenesten har arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til
vedlikehold og drift av ansattes PC-er og skolens IKT-utstyr
som informasjonstavler, AV-utstyr, skriver etc. IT-tjenesten
gir også brukerstøtte til elever og ansatte.
Lokalene for IT-tjenesten må ha god ventilasjon (kjøling) og
hele avdelingen bør ha rikelig med strømpunkter, og rask og
god nettilgang for mange maskiner samtidig. Hele
avdelingen bør være terskelfri slik at det kan transporteres
utstyr inn og ut på trillebord. IT-tjenesten bør dimensjoneres
for 3 faste ansatte.

Figur 5 IT-tjenesten

IT-tjenesten bør være lett tilgjengelig for brukerne og
plasseres der hvor elever og lærere naturlig ferdes, helst
nær biblioteket. Lokalene bør bestå av et serviceområde, et
kombinert kontorlandskap og verksted, samt lagerrom.
Mottakssonen bør fungere som avgrensning mellom
besøksområdet og verksteds/kontor arealet. Andre
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nødvendige funksjoner som serverrom, patcheskap osv. skal også etableres, men disse
nettoprogrammeres ikke.

Ekspedisjon/mottak
IT-mottaket bør være det stedet hvor besøkende får hjelp når de oppsøker IT-tjenesten.
Ekspedisjonen bør fungere som avgrensning mellom ansattareal og besøksarealet i IT-tjenesten.
Dette kan gjøres ved for eksempel en transparent vegg mellom mottakssonen og
kontorarbeidsplassene i verkstedet. Mottakssonen kan gjerne være tilgjengelig som arbeidsområde for
elevene når det ikke er bemannet. I mottaket bør det være mulig å utføre følgende:



Veilede elever i bruk/oppsett av elev-PC.
Koble maskiner til det kablete nettet.

I mottakssonen bør det være plass til:



Å innrede med arbeidsbord i ståhøyde.
Å henge opp digital skjerm som er synlig fra hele ankomstsonen.

Verksted/ kontorlandskap
Med inngang fra ekspedisjonen/mottakssonen bør det etableres et kombinert
kontorlandskap/serviceverksted med 3 arbeidsplasser med krav til dagslys og utsyn. Kontorlandskapet
bør være et stille arbeidsrom uten besøkende. Det bør være plass til hyller/skap for oppbevaring av
materiell og utstyr i landskapet.
Arbeidsplassene skal benyttes til arbeid/vedlikehold av PC-er, vedlikehold av maskinvare og
installasjon av servere. Til hver arbeidsplass bør det være et stort arbeidsbord med datapunkter
knyttet til alle skolens nettverk, minst 10 EL-stikk og plass til 2 dataskjermer på 27 tommer.
Arbeidsbordet bør ha en bredde på 2,2 meter. Ved hvert arbeidsbord bør det være plass til et
garasjeskap. I verkstedet bør det være en arbeidsbenk i ståhøyde langs vegg med plass til seks
maskiner i bredden, med integrerte strøm- og datapunkt for maskinene.
Hele verkstedet bør ha rikelig med hensiktsmessig plasserte nettverkspunkter og EL-stikk som er
plassert ergonomisk og praktisk i forhold til benker og bord. Strømkursene bør dimensjoneres for drift
og lading av mange datamaskiner samtidig.

Lager, serverrom, patcheskap
Med inngang fra kontorlandskapet/verkstedet bør det være et lagerrom innredet med dype reoler
langs vegg. Her skal det lagres IT- og AV-utstyr som er til reparasjon, service eller til oppbevaring, og
materiell som kabler, skjermer, projektorer og datamaskiner.
Nødvendige driftstekniske IT-rom som datasentraler/patcherom, serverrom m.m., plasseres rundt i
bygningsmassen etter behov. Serverrom må være brannsikkert og tørt. Alle tekniske rom for IKT bør
ha en størrelse som gjør at nødvendig vedlikehold av teknisk utstyr kan gjennomføres. Plasseringen
av slike tekniske installasjoner bør ta hensyn til at de produserer varme. De bør derfor ikke plasseres i
bruksrommene til elever og ansatte.
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6.6 Elevtjenesten

Figur 6 Elevtjenesten

Elevtjenesten har oppgaver knyttet til å hjelpe elever med
studie- og yrkesveiledning, læringsarbeid, helsemessige eller
psykososiale forhold. Tjenestene er et lavterskeltilbud for
elevene og bemannes av rådgivere, lege, psykolog og
helsesøstre. På sikt ønsker skolen også at tjenestene bør
bemannes av en fysioterapeut. Elevtjenesten bør organiseres
som en selvstendig avdeling med en sentral plassering i
anlegget, gjerne nær kantinen og biblioteket. Det er viktig at
avdelingen ikke plasseres i en «blindvei», men slik at elevene
kan oppsøke den på veien til eksempelvis kantine, bibliotek,
administrasjon el. l.

Elevtjenestene bør ha en åpen tilkomst fra fellesarealet, med en ventesone som oppleves som
skjermet for innsyn slik at besøkende ikke sitter på utstilling. Ventesonen og avdelingens øvrige
arealer bør være slik at den oppleves som trivelig å komme inn, uten trange korridorer eller
institusjonspreg. Det er ikke behov for en egen ekspedisjon i elevtjenesten.. Kontorer og hvilerom i
elevtjenesten bør være skjermet for innsyn, både innenfra og utenfra.
Skolens elevtjeneste består av 3 rådgivere og 1 helsesykepleier. Elevtjenesten bør bestå av følgende
funksjoner/rom:






Ventesone med HC-toalett
3 rådgiverkontor
1 helsesykepleierkontor
1 rettleiingskontor/skolepsykolog
1 hvilerom

Ventesone og HC-toalett
Ventesonen bør være skjermet for innsyn, men med en åpen inngang fra fellesarealet utenfor. Sonen
bør være felles for hele elevtjenesten og ha plass til sofa/stoler, plass til lesestoff/ infobrosjyrer og
infoskjerm.
HC-toalettet, som bør ligge ved helsesøsterkontorene, bør også være tilgjengelig for dem som venter.

Kontor for rådgivere/psykolog/lege
Kontorene bør kunne utstyres med elektrisk hev/senk-arbeidsbord, kontorstol, skap og hyller.
Psykolog/legekontoret bør i tillegg ha vask og vegghengt undersøkelsesbenk. I kontorene bør det
også være plass til å ta imot to besøkende. Alle kontorarbeidsplassene skal tilfredsstille gjeldene krav
til dagslys og utsyn.
Mange av de samtaler/møter som gjennomføres er av konfidensiell art, og det enkelte cellekontor bør
derfor tilfredsstille minimum de samme lydkrav som et møterom.

Helsesykepleierkontor
Kontor til helsesykepleier bør ha plass til en ordinær kontorarbeidspult med PC-arbeidsstasjon, benk
med vask, skap, arkivskap, skriver, og kjøleskap for medisiner. Det bør også være mulig å montere en
vegghengt behandlingsbenk. Kontoret bør ha plass et møtebord med plass til fire personer.
Helsesykepleier har behov for nærhet til toalett for prøvetaking og til ventesonen. Hvilerommet bør
ligge ved helsesykepleierkontoret.
Kontoret må være lydisolert med minimum krav som for møterom.
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Hvilerom
Hvilerom til bruk for elever plasseres i elevtjenestesonen ved kontor for helsesykepleier. Rommet bør,
i tillegg til tilkomst fra ventesonen, ha inngang fra helsesykepleierkontoret. Dette for at helsesykepleier
kan ha tilsyn med den som bruker rommet.
Rommet bør innredes med benk/sofa, en god hvilestol, stol og vask med speil. Det bør være
dagslystilgang i rommet, men det bør også kunne blendes helt. Rommet bør være lydisolert med
samme krav som møterom.

6.6.1 Elevrådsrom
Det legges til grunn at elevrådet bruker ett av møterommene ved biblioteket til sine møter.

6.7 Toalett
I anlegget bør det være minimum 1 toalett pr. 20 brukere. Det bør sikres at det er toaletter tilgjengelig i
rimelig nærhet til alle funksjoner. Som prinsipp bør det etableres egne toalettrom med vask, ikke
toalettanlegg med flere toalett via et forrom. Det bør sikres at det er toaletter både i de rene og de
skitne sonene av anlegget. Det legges opp til uni-sex toalett der det er i tråd med forskrifter.

6.8 Felles treningsrom
Mesteparten av kroppsøvingsundervisningen vil fortsatt foregå i leide lokaler i Laksevåghallen. I tillegg
etableres et treningsrom i det nye skoleanlegget. I dette avsnittet omtales et slikt treningsrom med
nødvendige støttefunksjoner.
Treningsrommet bør kunne utstyres med utstyr for
balansetrening, kondisjonstrening og styrkeøvelser. Det bør
være plass for å ha en kombinasjon av apparater for
egenvekttrening, løse manualer og tradisjonelle
treningsapparater. I rommet bør det være plass til utstyr som
matter og baller for motorisk trening, oppheng for slynger i tak,
speil og ribbevegg. Utstyr som ikke trenger å stå framme kan
lagres i et eget lager. I treningsrommet bør det være plass til
at 30 personer er i aktivitet samtidig.

Figur 7 Treningsrom/kroppsøving

I tilknytning til treningsrommet bør det være to garderober,
hver med 20 låsbare garderobeskap, dusjrom og toalett. I
hver garderobe bør det være tilgang til et tørkerom. Disse
garderobene bør også fungere som garderober for elever som
sykler eller løper til skolen. Utover garderoben er det satt av
areal til 2 enpersonsgarderober.

Personalgarderobene (se kap.9.4) bør ligge i samme område.

c:\windows\temp\pdfconverter\bd4889d8-1ce1-4781-a2c7-2891f99d28fb\330_e2ec2bc6-8794-44c8-be93-05ff93c05d65.docx

105

2019-10-18 | Side 25 av 61

Oppdragsnr.: 5156444-310 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
Rom- og funksjonsprogram Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule

7

Generelle læringsareal

I dette kapittelet omtales undervisningsrom som skal brukes av elever og lærere på alle
utdanningsprogram.
Det bør etableres følgende typer generelle undervisningsareal.






Auditorium
Klasserom uten spesielt utstyr utover stoler, bord og standard IT-verktøy
Spesialutstyrte klasserom
Møterom ((grupperom benevnes som møterom og har samme utrustning))
Støttefunksjoner

Det må monteres utstyr egnet for nettundervisning i alle undervisningsrom.
Opplæringen baserer seg generelt på bruk av ulike IT-verktøy. Det kreves derfor god IT-tilgang og
strømtilførsel i alle rom. Alle brukere av rommet bør kunne ha IT-verktøy koblet til strøm og nett
samtidig. Strøm langs vegger og i tak bør ikke oppleves som en hindring i rommet, der lærer og elever
bør kunne bevege seg fritt.
En skole for framtida bør legge til rette med undervisningsrom med tavleløsninger som både er
digitale og som man kan skrive på. Ekstra lys over tavle bør kunne styres ved behov. Det bør legges
til rette for lydanlegg i alle rom og mulighet for solskjerming/ blending som en integrert del av det
tekniske tavleutstyret.
Utenfor hvert undervisningsrom, bør det være plass ved døren til å henge opp en elektronisk timeplan/
bookingsystem som viser bruken av rommet (også informasjon om når rommet rengjøres).
Alle arealene må ha fullintegrert digital AV-løsning (lys, lyd og bilde) iht. fylkeskommunens
kravspesifikasjon og innkjøpsavtale.
Lydkrav i hht fylkeskommunens kravspesifikasjoner.

7.1 Auditorium
I skolen skal det etableres et auditorium med plass til 60 personer. Rommet bør utformes som et
auditorium hvor det fra hver plass er mulig å se mot rommets formidlings-/presentasjonspunks.
Ved den enkelte sitteplass bør det være brede skriveflater. For å øke fleksibiliteten i bruken av
auditoriet er det ønskelig at det er flere gangsoner mellom stolradene.
Auditorium bør plasseres i anlegget slik at det inngår som en naturlig del av et utleieareal. En ser for
seg at det kan utgjøre en enhet sammen med kantinen og biblioteket.

7.2 Realfaglaboratorier
I realfagrommene vil det bli gjennomført undervisning/ formidling, laboratorieøvelser/ demonstrasjoner
og arbeidet med teorioppgaver.
Siden det er nødvendig å flytte forsøksutstyr på traller mellom ulike rom, bør det være terskelfri
overgang mellom alle rom i sonen.
I undervisningsrom må det legges til rette for montering av tavleløsning i tråd med
kravspesifikasjonene til fylkeskommunen. I spesialrom hvor det er strømuttak beregnet til bruk ved
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forsøk, bør disse være koblet til hovedbrytere/ sikkerhetsbrytere slik at lærer kan slå av og på
strømmen til alle elevene ved behov.
I naturfagrommet for laboratorieøvelser bør det være en demonstrasjonsbenk med integrerte el-stikk
og integrert vask. En av hovedbryterne for strømforsyning til elevbordene bør plasseres på
demonstrasjonsbenken. Bordflaten på demonstrasjonsbenken bør ha en overflate som tåler søl av
kjemikalier og varme uten å bli stygg. Over demonstrasjonsbenken ønskes det montert et nedtrekkbart
punktavsug som ikke er til hinder for elevenes utsyn til tavlen.
Realfagsrommene bør tilrettelegges for brede og dype elevbord hvor det er strømpunkter tilgjengelig.
Elevbordene bør kunne flyttes, og strømpunkt bør derfor ikke være fastmontert i bordene. Hvert bord
bør ha en størrelse som gjør dem egnet som arbeidsplass for to elever. Av hensyn til sikkerhet, og for
å unngå uhell ved gjennomføring av forsøk, bør det være plass nok mellom bordene, en avstand
mellom bordene på ca. 130 cm bør være tilstrekkelig. Alle bordflater i rommet bør ha overflater som
tåler varme og søl av kjemikalier.
I begge realfagsrommene og i forberedelsesrommet må det være forskriftsmessig sikkerhetsutstyr så
som øyeskyllestasjon, nøddusj, førstehjelpsutstyr etc.
For arbeid som krever avsug bør det være avtrekksskap plassert langs vegg. Det er ønskelig med 5
slike skap og noe avstand mellom dem slik at det blir bedre plass for en elevgruppe ved hvert skap. I
mellomrommene kan det for eksempel monteres utslagsvask og overskap.
Ved inngangen til alle laboratoriene bør det være avsatt plass til knagger for skifte til lab-frakker. Her
bør det også være plass til elevene sine skolesekker.
Realfagrommene bør ikke ligge under bakkenivå av hensyn til eventuelt arbeid med tyngre gasser.
Avtrekksystemet for kjemikalieskap og avtrekkskap må være separate og ikke en del av byggets
ventilasjonsanlegg. Hvor mange avtrekksystem som er nødvendig bør avklares utfra hvilke kjemikalier
som skal oppbevares og brukes. Lokale miljøstasjoner bør være lett tilgjengelig i
forberedelsesrommene for forskriftsmessig håndtering av avfall.
Naturfagrom
Naturfagrommet dimensjoneres for 30 elever og tilpasses praktiske øvelser og demonstrasjoner i
naturfagundervisningen på VG1.
Ønsket innredning i naturfagrommet er:






4 avtrekkskap med vann og avløp
4 enkeltvasker
Benkeplass ved siden av vaskene
Mulig for å tørke utstyr
Strømuttak tilgjengelig fra elevbordene

Fysikkrom
Det må etableres et fysikkrom med plass til 15 elever. Rommet bør kunne mørklegges helt i
forbindelse med øvelser og demonstrasjoner i faget, være tilrettelagt for formidling og demonstrasjon,
og utformet slik at alle elevene ser demonstrasjonsbenken framme i rommet.
Til undervisning i fysikk er det behov for:






2 avtrekksskap med vann og avløp
2 enkeltvasker
Rikelig med strømuttak ved elevarbeidsplassene
Avtrekk til bruk ved loddearbeider.
Skap/hyller/lagerplass
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Utstyrsrom til elevforsøk
Plassert med tilkomst fra de to undervisningsrommene bør det være et rom for oppbevaring og lagring
av undervisningsmateriell. Rommet bør være tilgjengelig for elevene i undervisningsøktene.
Rommet bør ha oppvaskmaskin, låsbare skap, skap- og hylleplass for lagring av utstyr, benkplass og
en god vaskelinje for vask og rengjøring av forsøksutstyr.
Forberedelsesrom og kjemikalielager
Forberedelsesrommet bør kunne låses og være tilgjengelig både fra fellesareal og de respektive
realfagsrommene. Dette for å sikre tilgang til forberedelsesrommet uten å forstyrre pågående
undervisning. Det bør være mulig for minst to lærere å gjøre for- og etterarbeid samtidig.
Forberedelsesrommet benyttes som lager for utstyr til undervisningen, og bør være tilrettelagt med
god benkeplass for de praktiske forberedelser som læreren har behov for. Alle benkeplater i
forberedelsesrommene bør ha overflater som tåler varme og søl fra kjemikalier uten å bli stygge.

7.3 Klasserom
Følgende typer teorirom bør etableres:




6 ordinære teorirom for 30 elever
10 ordinære teorirom for 15 elever
4 møterom til 15 elever i skitten sone i verksteder, som disponeres av de som er i verkstedene
(BA og TIP).

I tillegg til rommene over kan også realfagrommene brukes til teoriundervisning. For undervisning som
omfatter flere klasser, vil auditoriet være et naturlig rom å bruke.
I utgangspunktet har hvert utdanningsprogram/avdeling et tilstrekkelig antall teori- og møterom som
dekker deres eget behov. Men som hovedregel vil ikke en klasse eie sitt eget faste teorirom, fordi
teorirommene bør kunne brukes på tvers av utdanningsprogram.
For at de ordinære klasserommene er forutsigbare og gjenkjennelige for brukerne, legges det opp til
en tilnærmet identisk utforming og utrustning av rommene uavhengig av størrelsen. Ingen teorirom bør
plasseres for seg selv, men plasseres sammen i klynger. I klyngene bør det også etableres møterom
som er dimensjonert for 6 og 8 personer.
Alle klasserom må ligge mot yttervegg. For å sikre godt dagslys og utsyn for alle elever i det enkelte
undervisningsrom, bør undervisningsrommene utformes rektangulært og med langsiden mot fasaden.
Alle undervisningsrom skal ha tilfredsstillende solskjerming. Det er ønskelig at det benyttes glass for å
lede lys innover i bygget, men ikke i så stort omfang at aktiviteter i naborom virker forstyrrende.
Klasserom bør ha glassfelt ved siden alle dører. Det bør ikke være glass i vegger mellom klasserom.
Dersom det brukes glass mellom klasserom og korridor bør det bruks frosting/foliering for å gi
skjerming og begrense direkte innsyn
De akustiske forholdene i klasserommene må være godt tilpasset tale.
Dør inn til klasserom bør plasseres i fremre del av rommet, men ikke på vegg med tavle
Alle elevene må kunne se hele tavlen.
Det bør være mulig å henge opp informasjon m.m. på oppslagstavle.
I enkelte klasserom bør det legges til rette for å ha tavleløsninger på flere vegger i klasserommet.
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Det bør være god visuell kontakt mellom undervisningsrom, grupperom og trafikkareal. Det bør være
liten grad av transparens mot areal med mye trafikk og bevegelser utenfor.
Ønsker for inventar:



Elevpulter bør ha en bredde på 90 cm for å ha plass til PC, lærebok og notatbok/-blokk.
Pultene bør være lette å flytte/ommøblere til ulike arbeidsformer.
Arbeidsplassen for læreren bør utformes slik at det er plass til PC, lærebøker og egne notater.
Læreren bør ha et manuelt/ gasslift heve/senke bord med størrelse 140x80 cm. Stol bør være
regulerbar i høyden. Det bør være mulig for lærer å kunne både skrive direkte på tavle, og på
egen skjerm slik at lærer kan stå vendt mot studentene. Det bør være enkelt å overføre
datasignaler fra IT-utstyr til skjerm.

7.3.1 Studiespesialisering med elektro VG3
For VG3-klassen i studiespesialiserende med elektro er det i romprogrammet satt av areal til teorirom
for 15 elever. I romprogrammet inngår dette i teorirommene for elektrofag.

7.4 Møterom
Møterommene bør fordeles rundt i skoleanlegget slik at hvert klasserom har nærhet til minst ett
møterom. Alle møterom bør ha tilkomst fra fellesareal slik at en ikke låser bruken til et bestemt
klasserom eller brukergruppe.
I undervisningssonene bør rommene plasseres slik at hvert teorirom har nærhet og visuell
kommunikasjon til minst ett av dem.
Om lag 25 % av møterommene bør ha dagslys og utsyn, og ha en skjermet utforming. Disse
møterommene bør også kunne fungere som kontorarbeidsplasser. De møterommene som ikke får
dagslys, bør ha glassvegg mot fellesareal/ gangsoner. Frosting i sittehøyde, gardiner eller tilsvarende
løsninger bør kunne regulere graden av direkte innsyn.
Møterom med spesifikk plassering:




1 møterom med plass til 10 personer fortrinnsvis for merkantil/ledelsen
1 møterom med plass til 4-6 personer ved ledelsen
1 møterom med plass til 16 personer ved kantinen

Felles møterom fordelt rundt i hele anlegget:



14 møterom med plass til 4-6 personer (10 i læringsarealene og 3 nær lærerarbeidsplassene)
4 møterom med plass til 6-8 personer (1 i læringsarealene og 3 nær lærerarbeidsplassene)

7.5 Støttefunksjoner
I tilknytning til de generelle læringsarealene bør elevene ha tilgang til skap for oppbevaring av bøker
og ytterklær. Areal for dette er ikke del av programmert nettoareal, og må tas inn som del av brutto/
nettofaktoren på 1,45 i FEF arealmodellen.
Det legges opp til plassering av 405 bokskap og 120 garderobeskap.
Skapene ønskes integrert i vegger ved trafikk- og fellesareal eller plasser i soner som ligger litt
skjermet.
Elever som har garderobeplass ved verksteder (Byggfag og TIP), får ikke ekstra skap til ytterklær.
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8

Spesielle læringsareal

8.1 Generelt om verksteder
For alle verksteder gjelder:







Er å anse som rom for varig opphold med krav til dagslys og utsyn om ikke annet er
beskrevet.
Bør ha en mest mulig generell utforming og teknisk tilrettelegging slik at de kan tilpasses
eventuell endret bruk i framtiden.
Der det er behov for økt takhøyde bør den være minst 7 meter.
Der det bør være internkommunikasjon mellom verkstedene, bør det minimum være doble
innvendige dører i verkstedene for å kunne flytte varer, inventar, maskiner og utstyr etc.
Tak og vegger må ha nødvendig støydemping.
Verkstedene bør kunne rengjøres med sentralstøvsuger som ikke resirkulerer luften i
verkstedet.

For skitne verksteder gjelder i tillegg:









Garderober med toalett bør ligge i overgang mellom ren og skitten sone
Verkstedsgulv må være flate gulv, uten stort fall mot sluk.
Verksteder bør ha betonggulv som er lett å rengjøre.
Verksteder må tilrettelegges med sandfangskum.
Det må være vannuttak, slanger og sluk for spyling av gulv i verkstedene.
Verkstedene må tilrettelegges for bruk av truck.
Det bør være brystning nederst på veggene og forsterkede hjørner for å unngå skader ved
bruk av truck og pallejekk.
I hvert verksted bør det være håndvask/hygienestasjon samlokalisert med førstehjelpsstasjon.
Dette plasseres ved inngangen til verkstedet.
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8.2 Elektrofag

Figur 8 Verksteder for EL

Arealene til elektrofag må dimensjoneres for til sammen 9 klasser og 135 elever;







3 klasser á 15 elever VG1 –
2 klasser á 15 elever VG2 –
1 klasser á 15 elever VG2 –
1 klasser á 15 elever VG3 –
1 klasse á 15 elever VG3 –
1 klasse á 15 elever VG3 –

Elektrofag inkl. studieforberedende med EL
Elenergi inkl. studieforberedende med EL
Automatisering
Automatiseringsfaget
Maritim elektriker
Studieforberedende med EL

I tillegg til verkstedsrommene som omtales i dette kapitelet bør elektrofag ha tilgang til teorirom og
grupperom. Rommene bør ligge med tilkomst fra fellesareal. Som ellers i anlegget bør det i denne
delen av skolen også være områder med uformelle møteplasser.

8.2.1 Generell beskrivelse av verkstedene
Verkstedene for elektrofag er rene verksteder.
I verksted hvor det er en teorisone i rommet bør elevene kunne sitte vendt mot den ene kortveggen
som da er utstyrt med tavleløsning i tråd med kravspesifikasjonene til fylkeskommunen..
Verkstedsfunksjonen på EL består enten av båser eller arbeidsbenker, avhengig av hvilke programfag
rommet tilrettelegges for. Installasjons-/arbeidsbåser bør ha en størrelse pr. bås på ca. 120*60 cm
med høyde på 240 cm, i tillegg bør det være plass til å komme inn med installasjoner over båsene for
eksempel via en kabelbro.
Mye av undervisningen er slik at alle elevene starter med likt faglige utgangspunkt og arbeider mot
samme opplæringsmål. Det er derfor nødvendig at alle de 15 elevene i klassen kan arbeide parallelt
ved arbeidsbenkene/båsene.
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Alle nedstikk for strøm bør monteres med korte mellomrom slik at det ikke «flyter» med kabler og
ledninger på gulvet. Hele avdelingen må ha skilletrafo.
Ønsker for verkstedene:










Verkstedene for maritim elektriker og elenergi er ikke kombiverksteder.
Verkstedene for automasjon bør inkludere i en teorisone.
Være tilrettelagt med både 2-fase og 3-fase anlegg.
Være tilrettelagt med både 240V og 400V.
Nødstopp og egen sikringskurs til båsene/arbeidsbordene i hvert verksted.
Vask og vann i alle elektroverkstedene.
Ha lagerplass til forbruksmateriell.
Lærer bør kunne se alle elevene som arbeider i verkstedet.
Tilgangsstyring for lærer til elevenes arbeidsstasjoner. Brukerne bør konfereres når løsning for
dette planlegges.

8.2.2 Verksted for VG1 elektrofag
For VG1 Elektrofag er det i romprogrammet satt av areal til 2 verksteder. På VG1 arbeider elevene på
løse brett med oppgaver knyttet til grunnleggende opplæring i kobling og montering. Til dette bør det i
verkstedene være arbeidsbenker. Benkenes bredde og dybde bør tilpasses brettenes størrelse som er
80cm * 60 cm, i tillegg bør hver elev ha plass til noe personlig verktøy og materiell på benken. I
rommet bør det kunne dannes et fritt gulvareal hvor elevene kan arbeide ved stativ/moduler eller
innredes med arbeidsbord, alt etter behovet. Siden det er mye praktisk arbeid som gjøres ved
arbeidsbenkene bør benkeplatene ha en robust overflate.
Fra rommene bør det være tilgang til et felles lager/forberedelsesrom for lærer og et lager for
elevarbeid og forbruksmateriell.

8.2.3 Verksted for VG2 og VG3 automasjon
Til VG2-automatisering og VG3-automatiseringsfaget er det behov for to kombinerte verksted- og
teorirom. Verkstedene må tilrettelegges med uttak for trykkluft og ha verkstedsgulv som tåler væsker,
syrer, olje mv. VG2-rommet bør kunne ha stasjonære installasjoner på vegg, mens VG3 rommet bør
ha plass til mobile moduler. Videre bør det i rommene være plass til arbeidsbord/elevpulter.
I hvert verksted må det være plass for 15 elevarbeidsplasser. Verkstedene bør plasseres ved
verkstedet for kjemiprosess.
Fra de to verkstedsrommene for automasjonsfaget bør det være tilgang til et felles forberedelsesrom
og lager. Rommet bør kunne fungere som verkstedskontor og kunne benyttes til elevsamtaler.

8.2.4 Verksted for VG3 Maritim elektriker
I opplæringen av elevene på maritim elektriker er det behov for at utstyr er ferdig oppkoplet og kan
feilsøkes. Til den delen av opplæringen som ikke krever at elevene skifter til arbeidstøy bør det være
et kombinert teori- og verkstedsrom. Rommet må ha trykkluftuttak. For arbeid som krever arbeidstøy
bør det være tilgang til et kulderom og motorlaber for store om mindre motorer. Areal til labene og
kulderommet er vist i romprogrammet under teknikk og industriell produksjon.
I kulderommet bør det være plass til 2 enheter bestående av kompressor, styreenhet og rom med
fordamper (kjøle-/fryserom). Kulderommet bør ha plass til at 4-5 elever kjører, tester og feilsøker
utstyret. I kulderommet bør der være noe gulvplass og benkeplass for arbeid på ulike testmoduler.
Motorlab for store motorer bør utformes som maskinrommet på en båt og ha plass til at 2-4 elever
kan arbeide med maskinen samtidig. Dette bør være et eget lukket rom i motorverkstedet og motoren
bør kunne kjøres.
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Motorlab for mindre motorer bør ha plass for motorer som startes opp/kjøres. Denne
verkstedssonen bør ha plass til motorer som kan flyttes ved behov, og motorer som bør stå
permanent på en fast plass.
Hjelpemotorer og EL-tavle. Skolen har to hjelpemotorer som bør være koblet mot samme EL-tavle.
Hjelpemotorene støyer når de kjøres og bør plasseres slik at verkstedene kan benyttes når de kjører.
Det er viktig at de ikke plasseres i samme laben som den store motoren. EL-tavlen kan plasseres i
samme rom som hjelpemotorene, dette for å være i tråd med gjeldende maritime regelverk og gi
mulighet til å kunne simulere situasjonen på et skip. Funksjonen er beskrevet i kapittel 8.
Maritim elektriker har mange modeller og annet utstyr som må oppbevares i de periodene det ikke er i
bruk. I romprogrammet er det derfor satt av et eget areal under TIP for dette. Det er ikke nødvendig
med direkte tilkomst fra det kombinerte teori- og verkstedsrommet, men det bør plasseres med kort
avstand til dette.

8.2.5 Verksted for VG2 elenergi
Hvert av de to verkstedene bør ha plass til at 15 elever kan arbeide i hver sin bås. De 15 båsene bør
plasseres slik at lærer kan ha oversikt over alle elevene når de arbeider. Båsene bør ha en høyde på
240 cm og takhøyden i verkstedet bør være slik at en kan montere kabelbroer slik at det kan tas inn
kabler «over tak». Fra en utendørs antennestasjon bør det kables opp antenneledning inn til dette
verkstedet. Antennestasjonene bør plasseres slik at elevene kan utføre arbeid på antennene. Det bør
være mulig å montere minimum to antenner 2 (parabol og bakkenett) på antennestasjonen.
Båsene bør plasseres langs veggene, og i senter av rommet bør det være plass til arbeidsbord i
ståhøyde. Det er ønskelig at strømtilførselen til hver bås kan kobles opp fra et felles sikringsskap hvor
det er én kurs pr. bås. Rundt arbeidsbordene bør det være plass for at 15 elever kan arbeide samtidig.
Videre bør det være mulig å lagre forbruksmateriell elevene benytter i sine praktiske oppgaver.
I verkstedene og tilhørende lagerrom bør det samlet være lagerplass for 15 stativ på hjul. Hvert stativ
måler 80 cm * 100 cm.
Fra verkstedsrommene for elenergi bør det være tilgang til et eget forberedelsesrom og lager.
Rommet bør kunne fungere som verkstedskontor og kunne benyttes til elevsamtaler.

8.2.6 Mekanisk verksted
For enklere mekanisk arbeid er det i romprogrammet satt av areal til et eget verksted. Verkstedet må
tilpasses bruk av sponfraskillende maskiner, søyleboremaskiner og enklere maskiner for kapping og
bearbeiding av metall. Rommet må tilrettelegges med nødvendig avtrekk, trykkluft og strøm, og
overflater må bl.a. tåle gnistregn fra mindre kapparbeider.

8.2.7 Garderober
Ved verkstedet for elenergi bør det være en elevgarderobe som fungerer som skille mellom ren sone
og elenergi-verkstedet. I garderoben bør det være 15 skap med plass for elevenes ytter-/arbeidsklær
og personlig verneutstyr. Videre bør det være tilgang til et separat skifterom med dusj. Elevskapene
bør ha en ren og en skitten del og helst være integrert i vegg. I garderoben bør det være benker og
vask. Til bruk av lærerne bør det være en skifterom/garderobe uten krav om dusj, men med plass til 4
garderobeskap.
Ved verkstedene for maritim elektriker bør det være to garderober, felles dusj/skifterom og en
lærergarderobe. Disse er identiske med dem som er omtalt over.
Elevenes bokskap plasseres utenfor avdelingens verkstedssone på samme måte som for elevene ved
de andre utdanningsprogrammene.
Toalett må være tilgjengelig ved verkstedene og ved garderobene.
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8.3 Bygg- og anleggsteknikk
Arealene til bygg og anleggsteknikk må dimensjoneres for 6 klasser med tilsammen 90 elever;



4 klasser á 15 elever VG1 Bygg- og anleggsteknikk
2 klasser á 15 elever VG2 Tømrer

I tillegg til verkstedsrommene som omtales i dette kapitelet bør bygg- og anleggsteknikk ha tilgang til
teorirom og møterom av forskjellige størrelser. Som ellers i anlegget bør det i denne delen av skolen
også være områder med uformelle møteplasser.
Utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk fører fram til 26 ulike svenne-/fagbrev, men det er
ikke behov for spesialiserte praksisarealer/verksteder tilpasset alle disse fagene. Verkstedene bør
derfor være så generelle og flerfunksjonelle at det kan drives opplæring innen flest mulig av fagene,
og slik at en ved behov kan endre VG2-tilbudene.
Av verkstedsareal til bygg- og anleggsteknikk bør det etableres følgende:
1. 2 flerbruksverksted til VG1.
2. 1 tømrerverksted.
Figuren under viser prinsippene for hvordan en ønsker verksteder og funksjoner plassert i forhold til
hverandre.

Figur 9 Bygg og anleggsteknikk
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8.3.1 Generelt om verkstedene
Alle verkstedene til bygg- og anleggsteknikk bør ligge samlet i en skitten sone av anlegget. Det er
viktig å etablere et bygningsmessig støyskille mellom verksteder hvor det gjennomføres støyende
aktiviteter og arealer for teorirom. Garderobene kan ligge i dette fysiske støyskillet.
Generelt for de skitne verkstedsarealene for BA og TIP gjelder:





















Verkstedene er arealer hvor det er krav om bruk av verneutstyr.
Verkstedene må tilrettelegges med sandfangskum.
Det må etableres godkjent avsug for spon og støv (rent bygg) ved maskiner for kapping og
sliping av alle typer materialer.
Kompressor for trykkluft må plasseres i et eget rom og med rør fram til verkstedene.
Vaskerenne i alle verksteder.
Rør til trykkluftuttak bør legges i ringledning rundt i verkstedene.
Verkstedene bør ha ekstra god belysning. Det bør tas hensyn til at lysbehovet i verkstedene
er større enn det kravet for belysning sier.
Som et sikkerhetstiltak bør lysrør over roterende verktøy/maskiner ha 100Hz og ikke standard
på 50Hz.
Lamper/lysrør bør ha beskyttelse slik at de ikke knuses dersom noen kommer borti dem med
lange materialer el. l.
Ved alle maskiner og arbeidsplasser/benker bør det være standard strømuttak, trykkluftuttak
og ekstra god belysning.
Det må være mulig å legge opp 400V 3-fase strømanlegg til maskiner.
I alle verksteder må det være låsbare nødstoppbrytere for maskinene.
Kompressor for trykkluft plasseres i et eget rom og med rør fram til verkstedene.
Stikkontakter for strøm og uttak for trykkluft bør monteres med korte mellomrom slik at det
ikke «flyter» med slanger og ledninger på gulvet.
Det bør være stikkontakter for håndverktøy i verkstedene.
Det bør etableres en miljøstasjon for sortering av minimum følgende fraksjoner av avfall –
metaller, stein/betong, brennbart materiale, plast, tre/spon, gips, el-avfall fra alle verksteder.
Miljøstasjonen bør være felles for BA og TIP.
Containerne i miljøstasjonen bør være lukkete/overbygde og ha en plassering slik at det er lett
å dumpe tyngre gjenstander i dem, og de bør være plassert slik at renovasjonsselskapet
enkelt og trygt kan hente avfallet.
Restavfallsdunkene i verkstedene må tømmes daglig og enkelt kunne fraktes til anleggets
felles avfallsrom/avfallsplass.

8.3.2 Bygg- og anleggsteknikkverksted og tømrerverksted
Det bør være interne kommunikasjonslinjer mellom skolens BA-verksteder.
Verkstedene bør være tørre, tempererte og generelle verkstedsrom med en gulvflate fri for søyler uten
fastmonterte maskiner eller fast montert utstyr eller andre installasjoner som hindrer et stort fritt
gulvareal.
Verkstedene bør ha stor takhøyde (minst 7 meter) og fuktspreder/ støvbindingsanlegg. Det bør være
tilgang til verktøyrom, maskinrom og malings-/kjemilager fra verkstedene.
Verkstedene må ha tilkomst utenfra via verkstedsporter, og det bør dimensjoneres slik at det er mulig
å flytte større konstruksjoner inn og ut av verkstedene. Utenfor verkstedportene bør det være areal for
levering og henting av varer.
I tilknytning til, eller som del av verkstedene, bør det være en låsbar lagerplass hvor elevene kan
oppbevare sitt private verktøy. I tillegg bør det være et låsbart verktøyrom for fellesverktøy.
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Det bør tilrettelegges for at det kan benyttes sponavsug med automatisk start ved de maskiner som
benyttes i verkstedene.
Verkstedene for VG1 Bygg og anleggsteknikk og verkstedet for VG2 Tømrerfag bør inneha de samme
funksjonene, men bør kunne utstyres med forskjellige maskiner. I verkstedene bør det være mulig gi
opplæring i alle delene av læreplanen i VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Tømrer, og det bør
være mulig å differensiere aktivitetene etter elevenes interesser. Aktivitetene innbefatter arbeid med
tre, betong, metall og maling.
Bygg- og anleggsteknikkverkstedet bør også kunne benyttes til overflatebehandling (sparkle, grunne,
beise, male) av ferdige arbeider og bør ha avtrekk tilpasset dette.
Verkstedene til bygg- og anleggsteknikk og tømrerfaget bør ha:










Gulvplass hvor det kan bygges og mellomlagres mindre konstruksjoner.
Takhøyde på 7 meter slik at det bl.a. kan arbeides med stillasmontasje.
Strøm og automatiskavsug ved maskiner/utstyr, byggsager, kappsager etc.
Låsbar klassevis oppbevaring av elevene sitt private verktøy.
Verktøyrom for fellesverktøy.
Ha avtrekk, avsug og fuktspreder tilpasset skittent/støvete miljø (maling, betongherding).
Ha overflater som er tilpasset arbeid med mur/betong.
Være tilrettelagt for spyling ved å ha avløpsrist/renne med sandfangskum.
Sandfang for å trampe av sko ved utgangene fra verkstedet.

8.3.3 Kapperom
Kapperommet brukes til arbeid som er spesielt støyende og/eller støvende. Eksempelvis kutting av
stein og tørrskjæring med vinkelsliper i ulike materialer. Rommet bør være tilgjengelig fra de tre
verkstedene. Rommet bør:




Ha plass til maskiner for kapping av stein – både våt- og tørrskjøring.
Ha avløpsrist/renne med sandfangskum.
Tåle gnistregn fra arbeid med vinkelkutter.

8.3.4 Blande- og spylerom
På VG1 får elevene grunnleggende opplæring i arbeid med betong, mur, flis osv. For å redusere støv
og støy ved blanding av sementprodukter og ved kapping av stein/flis skal det etableres et eget
blande- og spylerom. I dette rommet er det er viktig at det er god kontroll på akustikken. Videre bør
rommet har et eget ventilasjons-/avtrekksystem. Rommet bør ha vasker/kummer tilpasset rengjøring
av verktøy og murerutstyr. Blande- og spylerommet bør plasseres og organisert slik at det er enkel
tilkomst fra de tre verkstedene.
Blande- og spylerommet bør:




Ha en sone med vasker/kummer for rengjøring av verktøy.
Ha en sone for blanding av sementbaserte lim, mørtel osv.
Være tilrettelagt med avløpsrist/renne med sandfangskum og vegger som tåler vann.

8.3.5 Verktøyrom
Til oppbevaring av felles verktøy som elektriske håndverktøy, sager og annet spesialutstyr er det
planlagt et verktøyrom pr. verksted. I rommene bør det være hylleplass og mulighet for å lade batteri
til verktøyet. Det er ikke nødvendig at dette er egne rom, men de bør kunne låses av.
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8.3.6 Felles malingslager
Tilknyttet verkstedene må det være et kjemikalierom med avtrekk og avtrekkskap for oppbevaring av
maling, lakk og kjemikalier som benyttes i opplæringen. Rommet må være frostfritt og bør fortrinnsvis
plasseres på utsiden av verkstedene.

8.3.7 Felles maskinrom
Med tilkomst fra verkstedene bør det være et maskinrom hvor den kan kappes og slisses materialer.
Dette rommet bør være så langt at det er mulig å slisse emner på inntil 5 meter. Maskinrommet bør ha
automatisk sponavsug hvor den enkelte maskin kan kobles til.

8.3.8 Møte/ Grupperom
Til bruk for de klassene som er i verkstedet er det satt av areal til to store møte/grupperom. De bør
også ha tilkomst fra fellesareal. Rommene benyttes til å gjennomføre korte teoriøkter, og bør kunne
innredes med bord og stoler for 15 elever. Som skolens øvrige møterom bør de utstyres med en
digital tavleløsning. Grupperommene bør plasseres slik at det fra hvert verksted er lett tilgang til et
grupperom. Dette er ikke å anse som teorirom for varig opphold, og kan derfor plasseres med
indirekte lys fra verkstedet.

8.3.9 Verkstedskontor
I romprogrammet er det satt av areal til to verkstedskontorer. Kontorene bør kunne benyttes av de
lærerne som er i verkstedene til det nødvendige papirarbeidet som følger av verkstedsdriften. Hvert
kontor ha plass til en liten kontorplass med hyller/skap for oppbevaring av nødvendig dokumentasjon
om maskiner, HMS-rutiner mm. Kontorarbeidsplassene er ikke en fast arbeidsplass og trenger ikke
tilfredsstille dagslyskravet. Verkstedskontorene bør også kunne benyttes til elevsamtaler og bør derfor
plasseres slik at de betjener og har innsyn til flere verksteder.

8.3.10 Garderober
Garderobene bør fungere som skille mellom ren og skitten sone. I garderobesonen bør det være
tørkerom, dusj/skifterom, lærergarderober og elevgarderober, samt tilgjengelig toalett.
Det etableres syv elevgarderober slik at hver klasse har sin private garderobe, samtidig som en kan
ha garderober for hvert kjønn. I garderobene bør det være 15 skap som er integrert i vegg, benker,
håndvask og speil. Skapene bør ha plass for elevenes ytter-/arbeidsklær og personlige verneutstyr.
Totalt vil det være 105 garderobeplasser.
Elevene på byggfag har også en del arbeid utendørs og trenger derfor tilgang til tørkerom med
tilfredsstillende avtrekk. Tørkerommet bør plasseres i den skitne sonen på verkstedssiden av
garderobene.
Garderober for lærere. Det er behov for 2 lærergarderober, hver med plass til benk, vask og 6 skap til
lagring av arbeidstøy og verneutstyr.
For elever og ansatte som har behov for dusj bør det legges til rette med tre separate dusj-/skifterom.
Rommene bør være tilgjengelig fra den rene siden av garderobene og utstyres med håndvask og
plass for stol/benk.
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8.3.11 Kaldtlager
Ved utearealet for verkstedene bør det være låsbare kaldtlager for mur- og betongprodukter,
trelast/byggevarer og stillas. Byggevarer og annet materiell bør kunne løftes inn og ut ved hjelp av
gaffeltruck. Dersom det er mest hensiktsmessig, kan det etableres et felles lager for dette.

8.4 Teknikk og industriell produksjon
Arealene til teknikk- og industriell produksjon bør dimensjoneres for til sammen 12 klasser og 180
elever;





4 klasser á 15 elever VG1 – Teknikk og industriell produksjon
2 klasser á 15 elever VG2 – Brønnteknikk
2 klasser á 15 elever VG2 – Kjemiprosess
4 klasser á 15 elever VG3 – Maritime fag

De skitne verksteder med støttefunksjoner bør være del av samme sone slik at en kan bevege seg
mellom dem uten å måtte gå utomhus eller via skolens rene sone.
De to laboratoriene for kjemiprosess kan plasseres i ren sone, gjerne sammen med realfag eller
elektro.
Flere av verkstedene til TIP er skitne arealer hvor elevene må benytte arbeidstøy og verneutstyr.
Elevgarderobene bør fungere som en sluse mellom skitne og rene arealer for å skape et skille mellom
dem. Det er også viktig å etablere et bygningsmessig støyskille mellom verksteder med støyende
aktiviteter og sonen med teorirom og andre stille funksjoner, og garderobene kan ligge i dette fysiske
støyskillet. I tillegg til skitne verksteder bør TIP ha to laboratorier med støttefunksjoner i den rene
sonen av bygget.
I tillegg til verkstedsrommene som omtales i dette kapitelet må TIP ha tilgang til teorirom og møterom
av ulike størrelser. Som ellers i anlegget bør det i denne delen av skolen også være områder med
uformelle møteplasser.
Utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon fører fram til 55 ulike svenne-/fagbrev, men
det er ikke behov for spesialiserte praksisarealer/verksteder tilpasset alle disse fagene. Verkstedene
bør derfor være så generelle og flerfunksjonelle at elevene kan få kjennskap til flest mulig av fagene,
og slik at en ved behov kan endre VG2-tilbudene.

8.4.1 Skitne verksteder
Spesielle ønsker for skitne verksteder til TIP:








Det bør være tilgang til et grupperom for teorigjennomgang fra verkstedsarealene.
Mulig å montere traverskran i hovedverkstedet. Det er viktig at konstruksjon og fundament
sikrer at lyd fra kran som ruller på traversene ikke forplanter seg til andre deler av
bygningsmassen. Verkstedsgulv bør være meget slitesterke og lett å rengjøre.
Temperte lager må ha temperatur og fuktighet tilpasset lagring av metall.
De ulike sonene for gangareal, sikkerhetsavstand og arbeidssoner i verkstedet bør merkes av
på gulv.
Det må være sluk/avløp med oljeutskiller i gulv.
I avdelingen bør det være ladestasjon/parkering for gulvvaskemaskin som bør plasseres i eget
renholdsrom. Antallet er avhengig av verkstedenes plassering i forhold til hverandre.
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8.4.2 Organisering av verkstedsfunksjonene
De fleste av verkstedsfunksjonene for VG1, VG2 Brønnteknikk og VG2 Maritime fag bør organiseres i
en felles verkstedhall. Hallen bør være utformet slik at det er mulig å sette opp fysiske skiller mellom
funksjoner selv om hele arealet bør kunne betjenes av en traverskran. Videre i dette kapittelet omtales
de ulike funksjonen hver for seg, men det presiseres når funksjonen bør være del av denne felles
verkstedhallen. Innledningsvis er det en generell beskrivelse av denne felleshallen.
Figuren under viser prinsippene for hvordan en ønsker verksteder og funksjoner plassert i forhold til
hverandre.

8.4.3 Felles verkstedhall
Hallen bør ha en utforming som gjør at det kan monteres en traverskran som kan betjene hele arealet
selv om det kommer opp fysiske skiller mellom funksjoner. Takhøyden bør være 7 meter for å ha plass
til 8 tonn traverskran.
TIP-avdelingen har varer og produkter som leveres og hentes med lastebil. For å kunne transportere
nødvendige maskiner og materiell inn og ut bør hallen ha en verkstedsport med 5 meter fri høyde.
Gulv, vegger og interne kommunikasjonslinjer i hallen bør være slik at det er egnet å transportere
materiell med truck.
Verkstedhallen bør ha et fritt gulvareal som kan dels i ulike verkstedsoner. Enkelte av arbeidsoppgavene resulterer i mer skitt og støv en andre og disse bør kunne holdes skjermet fra renere
arbeidsoppgaver. Det frie gulvarealet bør kunne benyttes til den nødvendige maskinparken, som lager
for verktøy og elevenes pågående arbeider. Samtidig bør det være rom for å ta inne
«oppdragsarbeid» på tilhengere, traktorer etc.
I hallen bør de forskjellige funksjonene plasseres slik at en kan ha oversikt over flest mulig av
funksjonene samtidig. Dersom det må benyttes glass i eventuelle fysiske skiller i hallen bør vinduene
ikke være lavere enn høyden på arbeidsbenker som plasseres langs vegg.
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Elevenes verktøy bør kunne oppbevares i verktøysvogner og skap slik at de er fordelt klassevis.
Vognene bør kunne plasseres langs kanten av verkstedet når de ikke er i bruk.
Til oppbevaring av klassenes pågående prosjekter bør det være en sone for lagring av slikt. Mange av
prosjektene er av en slik størrelse at de kan lagres på paller i en pallereol. De av prosjektene som er
større bør kunne lagres på gulvet under reolen.
Hovedmiljøstasjonen for verkstedene ved skolen bør plasseres utendørs, men inne i hallen bør det
etableres en miljøstasjon med plass for mindre tobber til metallavfall.
Fra hallen bør det være tilkomst til teorirom/møte/grupperom og to verkstedskontor.

Verkstedsone for monteringsarbeid
Monteringsverkstedet etableres som den sentrale sonen i verkstedhallen og vil bli brukt av alle
klassene til lettere arbeider med montering av mekanisk konstruksjoner, montering av motorer, lager,
akslinger, gir, sammenføyning med bolter osv. Til dette bør sonen utstyres med solide arbeidsbenker
og monteringsbord, samt reol for opp bevaring av materiell. Det bør også være plass til noen av
klassens verktøysvogner i denne sonen.

Verkstedsone for plate- og sveisearbeid
Plate- og sveisesonen bør ha plass til 15 sveisebåser, hver med arbeidsbord som går fra vegg til vegg
i båsen. Arbeidsbordet i båsen bør være veggmontert og manuelt høyderegulerbart. I sveisebåsene
bør det være godt og mye arbeidslys og godkjent sveiseavsug. Det er viktig at sveiseavsuget er
dimensjonert slik at all gass fra sveisearbeidet trekkes ut fra båsen og i minimal grad siver ut i
verkstedhallen. Alle sveisebåser må ha uttak på vegg for både 3-fase og 1-fase strøm, samt trykkluft
for plasmaskjærer, blåsepistol og annet nødvendig trykkluftverktøy.
HMS-instruks for sveiseverksted pålegger at sikkerhetsutstyr som blant annet nøddusj,
førstehjelpskoffert for brannskade, brannteppe og luftavsug er tilstede i verkstedet.
Førstehjelpsstasjoen må plasseres lett tilgjengelig og tilfredsstille gjeldende normer og krav.
I verkstedet bør det være plass til et stort arbeidsbord med tykkmetallplatetopp for sveising/montering
av ulike arbeider. Det bør være avtrekk over bordet og tilstrekkelig arbeidslys. Videre bør det være
plass til utstyr for knekking, bukking og andre maskiner for platearbeid.

Verkstedsone for maskineringsarbeid
Maskineringsverkstedet bør etableres som en sone i den felles verkstedhallen. I denne sonen bør det
være arbeidsbenker langs vegg hvor elevene kan arbeide med elektriskhåndverktøy eller
trykkluftverktøy. Til dette er det derfor behov for at noen av arbeidsplassene har lokalt avtrekk tilpasset
mindre arbeider som hefting/punktsveising, lodding og liming. I det frie gulvarealet i verksted bør det
være plass til en maskinpark hvor elever kan sysselsettes med ulikt metall- og maskinarbeid.
Arbeidsplassene bør kunne fordels ved de ulike maskinene og ved arbeidsbordene. Aktuelle maskiner
er 8 dreiebenker, 2 CNC-maskiner, to freser og tre borrestasjoner.
Ved dreiebenker og freser bør det være arbeidsbord og tilhørende skapplass til spesialverktøy.
Nødvendig arbeidsinformasjon bør være tilgjengelig på fastmonterte nettbrett ved alle de store
maskinene.
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Verkstedsone for matrosopplæring
Matrosverkstedet bør være en sone i den felles verkstedhallen. I denne sonen gis det opplæring i
arbeid med tau og wirer, og øvelser med løft, sikring og stillasbygging.
Sonen bør ha festepunkter for taljer i taket og mulighet for å bygge frittstående stillas og stillas sikret i
vegg. Til stilasbygging og arbeid i høyden må det være mulig å benytte forskriftsmessig
fallsikringsutstyr.
For arbeid med tau og wire bør sonen kunne utstyres med de funksjonene en finner på et spleiseloft.
Dette er arbeidsbord og utstyr for montering av ulike typer wirelås og -klemmer, kutting av tauverk,
trosser, wire m.m.
Oppgaver knyttet til overflatebehandling som maling/lakkering, rustpikking og annet overflatearbeid
skjer enten utendørs eller i rommet for overflatebehandling.

Verkstedsone for arbeid med store rørlengder
Til bruk for klassene på brønnteknikk bør det etableres en sone i den felles verkstedhallen. I denne
sonen gis det opplæring i arbeid i lett mekanisk monterings- og maskineringsarbeid, rigging, arbeid
med større rørlengder og lagerplass. Verkstedet utformes slik at det kan tilfredsstille de samme HMSkrav som i industrien.
For å kunne gjennomføre dette bør det i en del av denne sonen være plass til arbeidsbenker med
plass for 8 elever.
Takhøyden bør være 4 meter, og i taket bør det være festepunkt for utstyr benyttet til løfting og
forflytning av rør (rigging) etc. For å kunne simulere situasjoner elevene møter i arbeidslivet er det
behov for at H- eller L-bjelker er en naturlig del av konstruksjon. Festepunkter og bjelker bør kunne
tåle 3-400 kg løft.
I denne sonen av verkstedet bør det også være plass til 4 krybber for 10 meter lange rør. For at
elevene skal kunne arbeide med rørene som er i krybbene bør det være 2 meter plass i bredden for
hver krybbe. Rørlengdene løftes fra lagringsplass/reol og ned i krybben. Løftene må gjøres maskinelt,
og det er ønskelig at en kan benytte traverskran til dette. En slik traverskran vil også benyttes til
opplæring/kurs i bruk av kran. For å ha plass til løft/traverskran bør denne sonen ha takhøyde som
øvrige verksteder med økt takhøyde.
Sonen bør ha plass for en tavleløsning som er egnet for å skrive/notere på og hvor en kan vise
instruksjoner på skjerm.
Verkstedet bør være tilknyttet et lager.

Fagprøvestasjon (motormann og motormekaniker)
Arealet bør utrustes som verkstedhallen for øvrig. Det bør være strøm og trykkluft tilgjengelig slik at
fagprøvestasjonen kan utstyres med ulikt utstyr og maskiner, alt etter hvilken fagprøve som skal
gjennomføres.

8.4.4 Motorverksted store og små motorer
Verkstedsarealet til maskinverkstedet bør deles i et motorrom for store motorer og et verksted for
mindre motorer.
Rommet for store motorer bør utformes slik at det kan simuleres situasjoner elevene møter i praksis.
Da bør motorrommet ligne på det en ser i en båt og det bør være et kontrollrom tilknyttet motoren.
Selve motoren bør kunne kjøres og nødvendige service og driftsoppgaver bør kunne utføres på den.
Motoren må kobles til et eksosavtrekk med renseanlegg for avgasser. Motorrommet bør ha plass til en
stor motor og en noe mindre motor (arealbehov 32 m2), begge motorene må tilkobles vannbrems.
60-tallets motorer fases trolig ut, og derfor bør rommet kunne endres til å ta inn hybrid motorer, el-

c:\windows\temp\pdfconverter\bd4889d8-1ce1-4781-a2c7-2891f99d28fb\330_e2ec2bc6-8794-44c8-be93-05ff93c05d65.docx

121

2019-10-18 | Side 41 av 61

Oppdragsnr.: 5156444-310 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
Rom- og funksjonsprogram Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule

motorer eller brenselscellemotorer. Hvilken motortype som er aktuell for framtiden er vanskelig å si
noe om, men det bør så langt som mulig legges til rette for de ulike alternativene.
Verkstedet for mindre motorer bør utstyres med kran/travers for å kunne flytte motorer på inntil 8 tonn.
I tillegg til å benyttes til forberedelse av undervisningen, gis elevene opplæring i bruk av kran. I dette
verkstedet får elevene opplæring i drift og vedlikehold av motorene. Det må derfor være mulig å kunne
koble motorene til eksosavsug. Motorene elevene arbeider på er i størrelsen 3 tonn til 15 tonn. De
størst motorene er fastmontert, mens motorene på 3 tonn bør kunne flyttes til side. I rommet bør det
være mulig å holde 20 elever i aktivitet, hvorav 5 ved små motorer. Det er ikke behov for egne
verktøyrom siden det benyttes verktøysvogner på hjul.
I begge rommene bør man kunne vaske motorer, og avløp må derfor ha oljeutskiller.

8.4.5 Kulderom (maritim elektriker) og gulvplass til hydraulikk/pneumatikk
Drift, vedlikehold og reparasjon av aggregater for kjøle- og fryserom (kulderom) er en sentral del de
arbeidsoppgaver maritime elektrikere møter i yrkeslivet. Det er derfor satt av et eget areal for dette i
romprogrammet. Arealet trenger ikke samme takhøyde som den felles verkstedhallen, men kan
etableres i en sone av hallen hvor takhøyden eventuelt er lavere.
De to kulderommene må være tilknyttet hvert sitt aggregatsystem, ett for kjølerom og ett for fryserom.
Av hensyn til opplæringssituasjonen bør aggregater, styringspanel og kjøle-/fryserom plasseres i
samme rom slik at flere elever kan delta i arbeidet samtidig. Dette er ikke i tråd med gjeldene føringer
for etablering av slike rom, men viktig for en effektiv gjennomføring av opplæringen. Av hensyn til støy
og fare for lekkasje av kjølemedier bør denne funksjonen være i et eget rom med overtrykk.

8.4.6 Overhaling av dieselpumper (rent rom)
Overhaling av dieselpumper bør skje i et eget rom som er skjermet fra de mer skitne
verkstedsfunksjonene. Rommet bør innredes med arbeidsbenker og verktøysvogner, og avtrekk må
tilfredsstille gjeldene HMS-krav for rom hvor det arbeides med kjemikalier som for eksempel diesel.

8.4.7 Batterirom
For plassering av batteripakker til el-motorer er det satt av areal i romprogrammet. Det bør i
prosjekteringsfasen avklares hvilke tekniske krav som stilles til et slikt rom og til plassering i forhold til
de motorer som skal forsynes. For å ivareta opplæringsbehovene bør rommet ha plass til at 5 elever
sammen med lærer kan utføre arbeidsoppgaver knyttet til vedlikehold og drift av batteripakkene.
Videre bør batteriene kunne lades ved hjelp av skolens generatorer. Det er ønskelig med nærhet
mellom batterirommet og motorverkstedet.
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8.4.8 Sliperom og sandblåsestasjon
For ulikt slipe- og kuttearbeid bør det være et eget skjermet rom med direkte tilkomst fra felles
verkstedhall. Rommet må utstyres med nødvendig avtrekk og ha overflater som tåler gnistregnet som
arbeid med for eksempel vinkelsliper etc. medfører. Aktivitetene elevene skal gjøre i dette rommet kan
tidvis produsere mye støy og skitt, derfor bør overflater være lette rengjøre.
I sliperommet bør det etableres en sandblåsestasjon/kabinett hvor det er plass til å ta inn arbeider
som har størrelse på 120 cm * 80 cm. Rommet må tilfredsstille de miljøkrav som stilles til
sandblåsingsarbeid.
Rommet bør utformes slik at større emner kan fraktes inn for bearbeiding.

8.4.9 Overflatearbeid
For overflatearbeid som grunning, maling og lakkering bør det etableres et eget rom. Rommet bør ha
enkel tilkomst fra den felles verkstedhallen. I overflateverkstedet gis det opplæring i ulike teknikker for
overflatebehandling inkludert arbeid med lavtrykksprøyte. Avtrekk må tilpasses dette. Elever og lærere
må kunne benytte nødvendig verneutstyr når de arbeider i rommet.

8.4.10 Grupperom i verkstedsonen
I verkstedssonen er det behov for tilgang til to Møte/ grupperom hvor kortere teoriøkter kan
gjennomføres. Rommene bør plasseres slik at det fra hvert verksted er tilgang til minst ett av dem. De
bør også ha tilkomst fra fellesareal. Møte/ grupperommene bør utstyres med digital tavleløsning som
skolens øvrige møterom.
For å øke fleksibiliteten i bruken av disse to rommene er det ønskelig at rommene kan slås sammen til
ett større rom, gjerne ved en foldevegg.

8.4.11 Verkstedskontor/samtalerom
I verkstedsarealet bør det være to verkstedskontor for teknikk og industriell produksjon. I kontorene
bør det være plass til en liten kontorplass og hyller/skap for oppbevaring av nødvendig dokumentasjon
om maskiner, HMS-rutiner etc. Kontorarbeidsplassen er ikke en fast arbeidsplass og trenger ikke
tilfredsstille dagslyskravet. Kontorene plasseres slik at de betjener hver sine to store verksteder.

8.4.12 Modellrom for faste og flyttbare installasjoner, brønnteknikk
I tillegg til tradisjonelt arbeid i verksted skal elevene også arbeide på modeller av installasjoner de
møter i yrkeslivet. Modellene bør plasseres i et eget rom hvor det er mulig å koble modellene til vann
og trykkluft. De fleste modellene har en størrelse på om lag 1 m * 1,5 m, men kan enkelte ha en
lengde på inntil 3 meter.
Rommet bør i tillegg til modellene ha plass til tavle iht. fylkeskommunal standard og en arbeidsbenk
langs vegg hvor inntil 8 elever kan arbeide. Ved arbeidsbenken bør det være uttak for trykkluft og
strøm.
Modellene og de oppgavene elevene arbeider med er relativt rene aktiviteter, men elevene benytter
arbeidstøy også i dette verkstedet. Rommet bør derfor plasseres i den skitne delen av TIP-avdelingen.

8.4.13 Modellrom, lager
Tilknyttet modell-rommet bør det være et lager hvor større og mindre installasjoner kan lagres når de
ikke er i bruk. Rommet bør å brede/doble dører slik at en enkelt kan ta inn og ut modellene.
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8.4.14 Garderober
Garderobene bør fungere som skille mellom ren og skitten sone. I garderobesonen bør det være
tørkerom, dusj/skifterom, lærergarderober og elevgarderober, samt tilgjengelig toalett.
Det bør etableres 11 elevgarderober slik at hver klasse har sin egen garderobe, samtidig som en kan
ha garderober for hvert kjønn. I garderobene bør det være 15 skap som er integrert i vegg, benker,
håndvask og speil. Skapene bør ha plass for elevenes ytter-/arbeidsklær og personlige verneutstyr.
Totalt vil det være 165 garderobeplasser.
Elevene på maritime fag har en del arbeid som gjennomføres utendørs og trenger derfor tilgang til
tørkerom med tilfredsstillende avtrekk. Tørkerommet bør plasseres i den skitne sonen på
verkstedssiden av garderobene.
Garderober for lærere. Det er behov for 3 lærergarderober, hver med plass til benk, vask og 6-8 skap
til lagring av arbeidstøy og verneutstyr.
For elever og ansatte som har behov for dusj etableres det fire separate dusj-/skifterom. Rommene
bør være tilgjengelig fra den rene siden av garderobene og utstyres med håndvask og plass for
stol/benk.
Toalett må være tilgjengelig ved verkstedene og i garderobene.

8.4.15 Rene verksteder
Kjemilaboratorium
Kjemilaboratoriet skal ha plass til 15 elever og bør utstyres med arbeidsbenker som i et enkelt
laboratorium.
Kjemilaboratoriet bør plasseres ved et teorirom slik at det er lett å ta med utstyr fra laboratoriet og inn i
teorirommet.
Det bør være plass til 5 firkantede arbeidsbenker hver med plass for 3 elever. Benkene bør være i
ståhøyde, ha vask enten integrert i bordet eller like ved, og det bør være strømuttak lett tilgjengelig.
Bordene bør enten være fast montert i gulv, eller av en så tung type at de ikke beveger seg dersom en
kommer bort i dem.
I rommet bør det være plass til en demonstrasjonsbenk hvor lærer kan sett opp utstyr for ulike forsøk
som trenger tilkobling til vann, avløp og strøm. Ved denne demonstasjonsbenken bør det være en
standard tavleløsning.
I laboratoriet bør det være plass til 3 avtrekkskap. Skapene bør ha strøm integrert og plassert slik at
der er noe avstand mellom dem. Hvert av skapene bør ha plass til at en til to elever arbeider i dem.
Samlet bør det være plass for 3 elever ved hvert skap.
I rommet må det være en førstehjelpsstasjon.
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Forberedelsesrom
Med inngang fra laboratoriet og fra fellesareal utenfor, bør det etableres et forberedelsesrom med
kjemikalielager. I rommet bør det være vask, arbeidsbord i stå høyde, skap med og uten avtrekk og en
oppvaskmaskin. Rommet bør ha tilkomst fra laboratoriet og fra fellesarealet utenfor. Ønsket utstyr i
forberedelsesrommet er









Avtrekksskap m/vask
Arbeidsbenk
Vask med benk
Oppvaskmaskin for kjemilab
Skap med avtrekk for syrer/baser
Skap med avtrekk for organiske stoffer
Skap for giftige stoffer
Veggskap for utstyr

Prosesslaboratorium / teknisk klasserom
Arbeidet i prosesslaboratoriet utføres på modeller/installasjoner som må kunne være tilknyttet strøm,
trykkluft, vann og avløp. Det bør være plass til 5 modeller som 3 elever kan arbeide ved samtidig.
Rommet bør også kunne benyttes til oppgaver inne hydraulikk og pneumatikk. For dette er det behov
for både 240V og 400V anlegg. Brukerne ønsker også skilletrafo for denne funksjonen. Arbeid innen
hydraulikk og pneumatikk utføres på moduler som trenger tilkobling til strøm. Modulene bør kunne
flyttes ut på et lager når de ikke er i bruk. Rommet bør tilrettelegges for







3 brede pulter med plass til 3 elever på hver side, med plass til utstyr osv. Bordene bør være
fastskrudd til gulvet for best sikkerhet.
4 avtrekksskap m/utslagsvask med bredde 120cm (plass til 2 grupper). Litt avstand mellom
skapene for best sikkerhet.
2 store vasker med benk
Førstehjelpsstasjon
Veggskap og underskap for utstyr
Sentraluttak for gass til gassbrennere.

Lager for prosesslaboratorium
Med direkte tilkomst fra prosesslaboratoriet bør det være et rom med plass for hydraulikk/pneumatikkmoduler. Døren inn til lageret bør være minimum 90 cm og ha en terskel egnet for å trille modulene
inn og ut.
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9

Personalareal

9.1 Ledelse, ekspedisjon og merkantile tjenester
Sonen består av ekspedisjon med en ventesone/
besøksareal og kontorarbeidsplasser med støtte/lagerrom. Ekspedisjonen bør kunne låses av når den
ikke er betjent. Det er ønskelig at merkantile tjenester
har nærhet til ledelsen.

Ekspedisjon
Ekspedisjonen vil være det stedet hvor besøkende
naturlig vil henvende seg når de kommer til anlegget
første gang. Det betyr at ekspedisjonen bør være
synlig fra skolens hovedinngang og godt skiltet til fra
øvrige innganger i bygget.
Figur 10 Ledelse og merkantil

Ventesonen bør være tydelig definert, litt skjermet fra
trafikkarealene og ha sitteplass til fire besøkende.

Det bør legges til rette for 2 arbeidsplasser som betjenes på rundgang av de merkantilt ansatte og er
derfor ikke vil være som en fast kontorarbeidsplass. Ekspedisjonen bør utformes slik at den er
skjermet for støy fra fellesarealene, og slik at arbeid som gjøres på PC og kontorpult ikke blir
eksponert for besøkende.

Kontorplasser for ledelsen og merkantil
Alle kontorarbeidsplasser skal tilfredsstille gjeldene krav til dagslys og utsyn.
Sonen bør tilrettelegges for 6 kontorarbeidsplasser for rektor, avdelingsledere, studieinspektør,
administrasjonsleder og 3 merkantilt ansatte.
Kontorene for merkantil bør plasseres med utsyn til ekspedisjonen.
Hver arbeidsplass bør kunne innredes med elektrisk hev/senk-arbeidsbord, kontorstol, skap og hyller.
Kontorer for ledelsen bør ha plass til å ta imot inntil to personer til korte møter. Møtene er ofte av
konfidensiell art, og kontorer må ha lydkrav tilpasset dette.

Arkiv, rekvisitalager og kopi/utskrift
I koblingen mellom kontorsonene til merkantil og ledelsen bør det etableres et arkiv/ rekvisitalager /
kopirom. Her bør det være plass til nødvendig kontorrekvisita og annet kontorutstyr som skolens
ansatte har behov for. I tillegg til hylleplass for rekvisita bør det være plass til en safe for oppbevaring
av eksamensoppgaver.
Kopi- og utskriftsfunksjonen bør ha plass til multifunksjonsmaskin, beholdere for papirgjenvinning, for
papir som skal til makulering, et lite arbeidsbord og skap/hyller.
Kopi-/produksjonsrommet er felles for merkantil og skolens ledelse.

Møterom
Ett felles møterommet for merkantil og ledelsen dimensjoneres for hhv 4-6 personer og 10 personer
og utstyres og innredes som skolens øvrige møterom. Inngang til møterommet bør være fra
fellesareal.
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Gjestegarderobe
I nærheten av ventesonen, men skjermet fra trafikkarealene, bør det være en liten garderobenisje
med mulighet for besøkende til å henge fra seg yttertøy. Nisjen kan om ønskelig også brukes av
ledelsen og merkantilt ansatte.

Hvilerom
Hvilerommet for ansatte plasseres i sonen for merkantil og ledelse. I rommet bør det være håndvask,
speil, plass til sofa/seng og ytterligere en sitteplass. I hvilerommet bør det være håndvask, speil, plass
til sofa/seng og ytterligere en sitteplass. Rommet bør være mulig å blende helt av.
Areal til hvilerom for personalet er i romprogrammet satt opp sammen med personalrommet, men bør
plasseres ved ledelsen og merkantil.

9.2 Lærerarbeidsplasser
Lærerarbeidsplassene plasseres i arbeidsrom med fire til åtte kontorplasser som desentraliseres til
klynger nær undervisningsarealene. Totalt er det satt av areal til 3 klynger med 20-30
lærerarbeidsplasser i hver klynge.
Gitt det dimensjonerende elev- og klassetall er det beregnet et behov for ca. 70 kontorarbeidsplasser
til lærere. Det er da tatt høyde for at det dimensjoneres for en fast kontorplass per lærer i over 50%
stilling, mens det er lagt opp til at lærere i lavere stillingsstørrelser, vikarer, fagarbeidere og studenter
deler på kontorplasser.
Fylkeskommunen ønsker at arbeidsrommene er stille arbeidsrom tilrettelagt for selvstendig arbeid. Det
vil si at det ikke legges til rette for at det føres samtaler eller avholdes møter i lærerarbeidsrommene.
Det bør derfor legges til rette for formelle og uformelle møteplasser og rom egnet for veiledning av
nettstudentene i nærheten av lærerarbeidsplassene. Lærernes arbeid vil i løpet av en dag veksle
mellom undervisning og veiledning av elever, selvstendig arbeid, og formelle og uformelle møter.
Kontorklynger for lærere
Lærerarbeidsplassene er å anse som faste
kontorarbeidsplasser og skal tilfredsstille gjeldene
krav til dagslys og utsyn. Arbeidsrommene må ligge
mot yttervegg, men bør plasseres slik at direkte
innsyn unngås og slik at det skjermes fra støyende
aktiviteter utenfor. Rom som kan utsettes for direkte
sollys må ha god solavskjerming, jf.
Figur 11 Klynger med lærerkontor
fylkeskommunenes kravspesifikasjoner. Det kan
gjerne være glass mot gangsoner inne i bygget.
Direkte innsynet i rommet kan begrenses med for eksempel frosting/foliering.
Hver lærerarbeidsplass utrustes med kontorstol, justerbart heve/senkebord og låsbart uttrekkbart
skap. Den enkelte arbeidsplass må ha godt arbeidslys og strømuttak og nettilgang som angitt i
fylkeskommunens kravspesifikasjoner.
Til vanlig vil ytterjakker henges på arbeidsrommet og derfor bør det være knagger på veggen ved
døren. Knaggene bør plasseres slik at de ikke er i veien for arbeidsplassene eller hindrer eventuelt
gjennomgående lys i rommet.
Personalgarderoben vil først og fremst brukes til vått yttertøy og treningstøy.
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9.2.1 Møterom
Alle møterom bør ha tilkomst fra fellesareal slik at de er tilgjengelige for alle brukerne av bygget.
Møterommene trenger i utgangspunktet ikke å ligge til yttervegg, men bør ha godt med indirekte
dagslys og glass for innsyn og utsyn. Frosting i sittehøyde, eller tilsvarende løsning, vil avhjelpe
direkte innsyn. Møterommene kan også fungere som midlertidige arbeidsplasser/
besøksarbeidsplasser.
I romprogrammet er det satt av areal for til sammen 6 møterom. Arealet er fordelt på rom med plass til
4-6 og 6-8 personer.
Møterom som tilfredsstiller dagslys- og utsynskravet for kontorarbeidsplasser, bør kunne kables og
planlegges slik at de kan gjøres om til kontorarbeidsplasser.
Alle møterom utstyres med standard AV-utstyr iht. gjeldene fylkeskommunale spesifikasjoner.

9.2.2 Kopi- og utskriftsrom
Et kopi- og utskriftsrom bør ligge nær hver lærerarbeidsklynge. Rommene bør ha plass til
multifunksjonsmaskin, beholdere for papirgjenvinning og for papir som skal til makulering, et lite
arbeidsbord og skap/hyller. Rommene bør kunne brukes av elevene, og ha dør fra fellesareal/
gangsoner.

9.3 Personalrom
Personalrommet dimensjoneres med sitteplasser til ca. 90 personer (ca. 60% av skolens ansatte), og
vil være forbeholdt skolens ansatte.
Skolens personalrom utformes slik at det fremstår som et attraktivt sted for matpauser og treffsted for
alle ansatte ved skolen. Personalrommet bør være plassert ved siden av og kunne åpnes mot skolens
kantine, og ha sitteplasser til 90 personer (ca. 60% av skolens ansatte).
Personalrommet bør utstyres med projektor, lerret, digital tavle og lydanlegg for tale. Lerretet bør
plasseres slik at dette blir synlig fra alle steder i rommet, og være det naturlige stedet for
presentasjoner.
Møbleringen i personalrommet bør være variert for å dekke ulik bruk av rommet, og det bør være
tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang for alle samtidige brukere. Siden personalrommet også
bør kunne brukes som møterom er det viktig at møbleringen også er tilpasset for dette. Møbleringen i
ulike soner av rommet kan variere fra sofagrupper til møtebord og høye bord.
Personalrommet bør utformes slik at det tas hensyn til behov for støydempende tiltak og rolige soner.
Det bør være god akustisk kontroll i rommet slik at det også blir behagelig å oppholde seg der når
mange personer er samlet.
Kjøkkenet til personalrommet bør utformes som en åpen løsning i en utvidelse av trafikkarealet ved
inngangen til rommet. Kjøkkenet kan da brukes selv om det pågår møtevirksomhet på
personalrommet. Kjøkkenet bør utstyres som et te- kjøkken med mikrobølgeovn, vask,
drikkevannstasjon, oppvaskmaskin og kjøleskap. På kjøkkenet bør det være diskplass til kaffeautomat
og vannkoker. Plasseringen av de ulike funksjonene bør være slik at kø til kaffe- og oppvaskmaskin,
kjøleskap osv. løses på en smidig måte
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9.4 Personalgarderober
I romprogrammet er det satt av areal til personalgarderober for de som sykler eller løper til jobb, eller
ønsker å benytte treningsrommet. Det må være separate garderober for hvert kjønn. Hver garderobe
bør ha plass til 20 låsbare skap. I tillegg må det være ett toalett og 2 separate dusjrom med
skiftemulighet i begge garderobene.
I tillegg til å ligge nær treningsrommet bør personalgarderoben også ligge i nærheten av rommene
som brukes av drift- og renholdspersonalet. Dette fordi drifts- og renholdspersonalet vil benytte disse
garderobene daglig. Drifts- og renholdspersonalet bør ha egne faste garderobeskap (som er med i
antallet over). Det er et sterkt ønske at personalgarderobene har en enkelt tilkomst fra
sykkelparkeringen.
I hver garderobe bør det være et tørkerom hvor ansatte kan tørke treningsyttertøy. Tørkerommene bør
ha egnet avtrekk.
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10 Drift og renhold
Funksjonene her er knyttet til
bygningsdrift, renholdstjeneste,
varemottak, lager og avfallshåndtering
Det er ønskelig at funksjonene for drift og
renhold ligger relativt samlet i bygget.
Drift og renhold benytter skolens
personalrom og personalgarderobe.
De omtalte funksjonene er vist i figuren til
venstre.

Figur 12 Byggdrift og renhold

10.1.1 Drift
Kontor driftsleder
Det bør være ett kontor til driftsleder i anlegget.
Driftsleders kontor bør ha:





Hev-/senk kontorpult utstyrt med standard pc-arbeidsplass
Utvidelse av kontorpult for å kunne ha møter med inntil 2 personer, og plass til store tegninger
Hylleseksjon og låsbare arkivskap til byggdokumentasjon
Kontoret bør ha plass til vegghengte skjermer og nødvendig utstyr til styring av driftssystemer
(SD-system, adgangskontrollsystem etc.)

Kontoret skal ha dagslys, tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang. Det bør være knagger på
vegg til ytterklær. Kontorene bør ligge i nærheten av kontoret til ledende renholder.

Driftsverksted
Bygningsdrift og vaktmestertjenesten har behov for et driftsverksted. Dette kan plasseres i nærheten
av driftskontoret. Verkstedet vil bl.a. bli brukt til enkle vedlikeholdsoppgaver på inventar og utstyr.
Driftsverkstedet bør:






Ha lagerplass til verktøy, utstyr og mindre forbruksvarer knyttet til drift og vedlikehold av
anlegget (hyller, skap og plass til vegghengt verktøy).
Ha en arbeidsbenk med en solid benkeplate med metallkant, for arbeid med tre og metall.
Ha flere EL-punkt, både ved arbeidsbenk og andre steder.
Ha plass til et kjemikalieskap med avtrekk som tilfredsstiller gjeldene regler for sikker
oppbevaring av kjemikalier (avtrekk og brann).
Ha dobbeltdør uten terskel til gangareal.
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10.2 Renhold
Renholdsavdelingen bør dimensjoneres for 6 ansatte.

Lederkontor
Ledende renholder har behov for et kontor til bestilling av varer, planlegging av renholdet og annet
nødvendig kontorarbeid. Kontoret bør tilrettelegges med:




Hev-/senk kontorpult utstyrt med standard pc-arbeidsplass
Plass for møter med 2 besøkende ved kontorpulten.
En liten skuffe- og hylleseksjon.

Rommet er å anse som en fast kontorarbeidsplass med der til hørende krav om utsyn og dagslys.
Kontor til ledende renholder bør plasseres i driftssonen, nær personalgarderobe for renholdere og
driftspersonell og renholdsentralen.

Renholdsentral
Skolen må ha en renholdsentral som kan nås innvendig fra hele anlegget. Renholdsentralen bør
plasseres relativt sentralt i anlegget, med kort avstand til heis. Renholdspersonalet vil være starte og
avslutte arbeidsdagen i renholdsentralen.
Rommet må ha avtrekk tilpasset at det er et våtrom hvor luftfuktigheten og temperaturen til tider kan
bli høy. Ventilasjonssystemet må også håndtere avtrekk av batterigasser og fra kjemikalier.
Kjemikalier som kan reagere med hverandre må kunne oppbevares separat fra hverandre.
Renholdsentralen bør ha terskelfri adkomst og utadslående brede dører med automatisk
døråpningsmekanisme både på utsiden og innsiden. Alle avløp og sluker må ha sandfangskum.
Sluket hvor en tømmer renholdsmaskiner bør minimum ha en rist på 0,8 m x 1,5 m. Tømming, fylling
og rengjøring av maskinene bør kunne gjøres over risten.
Renholdsentralen bør være utstyrt med og ha plass til:















Lagre og lade 6 renholdsmaskiner.
Lagre 2 rengjøringsvogner (minimum 0,5 m2 pr vogn).
2 moppevaskemaskiner med lo-kasse (3-fase strøm).
Vaskemaskin.
Tørketrommel.
2 vaskekummer.
Håndvask med svingbare blandebatterier.
Kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper og kluter.
Øyeskyllestasjon/nød-dusj tilkoblet rennende vann.
Hyller til oppbevaring av pads og maskinelt utstyr som er i bruk.
Stativ for oppbevaring av skaft o.l.
Vannslange til spyling og fylling av renholdsmaskiner.
Hyller til lagring av vaskemidler, kjemikalier og annet forbruksmateriell.
Terskelfri tilkomst.

Renholdslager
Det bør etableres et renholdslager med enkel tilkomst fra varemottaket. Vegg i vegg med
renholdsentralen bør det være et lager for renholdsprodukter. Lageret bør ha plass til
kjemikalieskap/avtrekkskap for rengjøringsmidler og godt med hylleplass til oppbevaring av bl.a.
avfallsposer, toalettpapir, tørkepapir etc. Kjemikalieskapet må være slik at reaktive kjemikalier kan
oppbevares separat fra hverandre. Det bør også være plass til ekstra utstyr for renhold, og
oppbevaring av støvsugere. Dersom skolens hovedlager er plassert nær renholdsentralen kan
lagerfunksjonen løses som en egen adskilt sone i dette lageret.
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Renholdsrom
På alle plan og i alle fløyer i bygningen er det behov for renholdsrom. I tillegg bør kantinen og alle
store verksteder/praksishaller ha egne renholdsrom. Antall renholdsrom avhenger av byggets
utforming og interne avstander, men i romprogrammet er det satt av areal til 5 store renholdsrom (tre i
den rene sonen av anlegget og to i de store verkstedsonene) og 10 ordinære renholdsrom.
Renholdsrommene bør ha:







Utslagsvask med svingbart blandebatteri.
Plass til renholdstralle.
Mulighet til å fylle og tømme renholdsmaskiner.
Sluk med sandfangskum i gulv.
EL-stikk montert på vegg i høyde tilpasset lading av renholdsmaskiner og renholders nettbrett.
En liten hylle for kjemikalier/såpe, samt hygienepapir.

10.3 Garderober drift og renhold
Se personalgarderober.

10.4 Hovedlager
I bygget bør det være et låsbart lager beregnet for oppbevaring av inventar som ikke er i bruk, utstyr
som ikke kan lagres i garasje/kaldtlager eller som det ikke er avsatt plass til andre steder og driftsmateriell som lyspærer, lysstoffrør, kopipapir m.m.
Lageret bør kunne innredes med store skap og store hyller. Dørbredden inn til lageret bør være så
stor at en kan trille inn skap og varer på paller. Lageret bør ligge i driftssonen hvor alle gulv, vegger,
karmer og hjørner må være tilpasset bruk av pallejekk. Selv om lageret ikke er i bruk daglig, bør det
plasseres hensiktsmessig i anlegget, og lett tilgjengelig fra varemottak og heis.

10.5 Varemottak
Varemottaket som omtales her er hovedvaremottaket til anlegget. I tillegg til hovedvaremottaket er det
nødvendig med varelevering direkte til verkstedene for BA og TIP. Dersom det er mulig å realisere bør
det være en felles tilkomst for all varelevering til og all henting av avfall fra anlegget. All varelevering
og avfallshenting bør planlegges slik at det ikke er forstyrrende eller til hinder for annen virksomhet
ute. Plassering med enkel/kort innvendig tilkomst til de avdelingene som får mest varer og utstyr, så
som renhold og kantine. Dette er spesielt viktig med tanke på at kjøle-/frysekjeden for varer til
kantinen ikke brytes. Varemottaket bør ha terskelfri tilkomst fra lasterampe ute og inn i bygget og
brede dører/porter. Utvendig bør det være losseplasser. Det bør legges til rette for et effektivt
callingsystem ved vareleveringen til den som er ansvarlig for varemottaket.
Varemottaket og de viktigste vareleveringsveiene i anlegget bør ha gulv, vegger, karmer og hjørner
som er tilpasset bruk av pallejekk. Hovedvaremottaket bør:






Være lett tilgjengelig for vare- og lastebiler.
Ligge skjermet fra hovedinngangen, både visuelt og i forhold til støy og trafikkseparering.
Ligge i nærheten av plass for henting av avfall.
Være adskilt fra gangtrafikk og oppholdsplasser for elever.
Ha innvendig plass for midlertidig lagring av varer på paller.
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10.6 Avfallshåndtering
Skolen bør ha et godt fungerende sorteringssystem for avfall, med blant annet miljøstasjoner med
sortering av 6 fraksjoner plassert rundt omkring i skoleanlegget. De bør ha en utforming som er
ergometrisk riktig med tanke på renholdspersonalets jobb med tømming av dem. I programmet er det
satt av areal til 18 slike stasjoner. Disse stasjonene kan med fordel plasseres samme sted som
drikkeposter med vann.
Det legges opp til innsamling av matavfall fra kantinekjøkken, kantinens spiseareal og te-kjøkken. Det
må være eget kjølerom/container for matavfall i tråd med forskriftskrav.
Avfallet bringes fra sorteringsstasjonen til et innvendig avfallsrom. Avfallsrommet bør plasseres slik at
det er enkelt å komme til med renovasjonsbiler utenfor. Alt avfall som bringes til sorterings/leveringsstasjonen sorteres direkte i hensiktsmessige containere/presser for de ulike fraksjonene.
Nærmere løsning for avfallssystem bør avklares i samarbeid med renovasjonsselskapet.
I alle avfallsrom må det være sluk med rist i gulv, vannuttak og tildekket strømuttak for
høytrykksspyling. Samlet bør det legges til rette for at følgende fraksjoner kan sorteres ut og leveres i
avfallsrommene:









Plast
Papir/papp
Glass
EE-avfall
Kjemisk avfall
Restavfall
Matavfall. Til dette er det behov for kjøl.

10.7 Garasje/kaldtlager
I tillegg til et innvendig lager har driftsleder/vaktmestertjenesten behov for plass til lagring av diverse
maskiner og utstyr. Til dette formålet bør det settes opp en utvendig garasje. I garasjen bør det være
plass til:








Tilhenger
Plentraktor/gressklipper
Kostemaskin
Snøfreser
Høytrykkspylere
Samt lagerplass for småutstyr – koster, spader og andre hageredskaper.
Lagring av strøsand sommerstid

Hvis det legges opp til bruk av lift i anlegget, bør denne også ha plass i kaldtlageret.
I garasjen bør det være hyller langs vegg for oppbevaring av materiell, et arbeidsbord, uttak for strøm
og gulvet bør kunne brukes til enkle reparasjoner og vedlikehold av maskiner. Garasjen bør plasseres
og tilrettelegges for forskriftsmessig lagring av drivstoff.
Utenfor garasjen (og rundt resten av bygningsmassen) bør det være flere låsbare strømuttak og
tilkoblingsmuligheter for vann. Ett av vannuttakene bør være nær garasjen for drift.

Tekniske rom
Areal til tekniske rom er ikke nettoprogrammert. Behovet for areal til dette er avhengig av de valgte
tekniske og bygningsmessige løsningene og må inngå i bruttoarealet som følger av FEF
brutto/nettofaktoren på 1,45.
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11 Skolens uteområde
Uteområdet bør primært dekke fire hovedfunksjoner





Tilkomst og drift
Opphold, rekreasjon og fysisk aktivitet
Opplæring (bør kunne låses/stenges)
Trafikk, transport og parkering

For å skape et trygt uteområde for fotgjengere og et funksjonelt og hensiktsmessig areal for skolens
driftspersonell, bør det etableres et tydelig og godt skille mellom fotgjengere og motorisert ferdsel.
Elever, lærere og besøkende kommer til fots eller på sykkel når de kommer til skolen, og dette bør
kunne håndteres slik at det ikke kommer i konflikt med de daglige driftsoppgavene.

11.1 Tilkomst og drift
For å bidra til å sikre en god og effektiv drift av anlegget bør det være:
-

Tydelig skilting til skolens ulike funksjoner, både ved ankomst og intern bevegelse i anlegget.
God belysning
Overbygg over alle innganger.
Skraperister utenfor alle innganger og renholdsmatter innenfor.
Snøsmelteanlegg ved hovedinngang.
Tilkomst for lift i forbindelse med renhold og vedlikehold av fasaden.
Mulig å komme til med nødvendig snøryddings- og kosteutstyr.
Tilkomst for utrykningskjøretøy.
Brannhydranter og definerte samlings-/oppstillingsplasser ved brannalarmer etc.
Skjermet og tilbaketrukket varemottak og avfallshåndtering, samt en god logistikk for
varelevering.
Lettstelte, relativt flate uteareal som kan vedlikeholdes ved hjelp av kostemaskiner, plentraktor
el. l.
Vedlikeholdsfrie sitteplasser (gjerne i stein)
Tilstrekkelig antall boss-spann
Låsbare strøm- og vannuttak tilgjengelig på alle sider av bygningen og på sentrale steder i
uteanlegget.
Tilrettelagt for overvåkningskamera
Hensiktsmessige oppbevaringsplasser for strøsand vinterstid.

11.2 Opphold, rekreasjon og fysisk aktivitet
Uteområdet bør ha grønne områder, som kan bidra til avbrekk og avkobling for elever og ansatte, og
gjøre det attraktivt å gå ut i løpet av skoledagen.
For å tilby elever gode oppholdsarenaer som også inviterer dem til å være fysisk aktive bør det
etableres:






En god kobling mellom kantinen og uteområdet med plass til bord og benker, overdekket i
tilknytning til fasade.
Sitteplasser som er i le for vind og vær.
Mulighet for enkle ballspill som basketball, bordtennis etc. i en egen sone.
Apparater for styrke- og balanseøvelser.
Mulighet for å koble opp lydanlegg ved en sentral adkomstplass.
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11.3 Opplæring
På uteområdet bør det etableres funksjoner som kan benyttes i opplæringen. Spesifikasjon for
arealene:







Uteområde ved verksteder bør være flate, med fall for avrenning til egnede sluk.
Ved BA bør det være ca. 300 m2 asfaltert areal hvor elever kan arbeide på moduler og hvor de
ferdige modulene kan lagres. Hvor av ca. 100 m2 bør kunne ha overbygg. Ved det overbygde
arealet bør det være tilgjengelig strøm, vann og trykkluft.
Ved TIP bør det være ca. 200 m2 asfaltert areal hvor elevene kan utføre overflatebehandling –
rustpikking, grunning, male/lakke. Hvor av ca. 100 m2 bør kunne ha overbygg. Ved det
overbygde arealet bør det være tilgjengelig strøm, vann og trykkluft.
Miljøstasjon for sortering av avfall.

11.4 Trafikk, transport og parkering
Ved planlegging av uteområder er det avgjørende at trafikken løses på en oversiktlig og sikker måte.
Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering, avsetningsplasser og varelevering.
Biltrafikk og gående bør så langt mulig holdes atskilt slik at farlige situasjoner ikke oppstår.
Det må være god tilkomst for utrykningskjøretøyer.
Studenter som benytter buss må ha trafikksikker ventesituasjon og fortau/gangvei til og fra skolen. Det
forutsettes ikke at busser skal kjøre helt opp til skolen, men det bør legges til rette for snumulighet og
oppstillingsplass for en buss til bruk på utflukter etc. i nærheten av hovedinngang.
Det bør legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det bør planlegges for tydelige
trafikkarealer for biltransport til varemottak. Varemottaket bør være nær heis, dersom bygget er over
flere etasjer. Det bør også være tilkomst med bil til dør i betong-lab og flerfunksjonslab.
Parkering som følger av kommuneplanens arealdel:




300 sykkelparkeringsplasser (min)
15 - 20 biloppstillingsplasser (min - maks)
50 mopedparkeringsplasser (ikke fastsatt i KPA)

Parkeringsplasser for sykkel bør ligge nær inngangene, og bør plasseres slik at risiko for tyveri og
hærverk reduseres. En del av sykkelparkeringen må være i sykkelhus som kan låses. Det bør
etableres system for el-ladere til sykler i sykkelhuset og el-lading for bil.
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12 Romprogram
Romprogrammet for den nye skolen er presentert på de neste sidene. Alle arealer er nettoarealer
såfremt annet ikke er oppgitt.

Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA

Fellesfunksjoner

1 079 m²

Hovedinngang, vestibyle/skoletorg
Vestibyle/skoletorg
Lager ved skoletorget

1
1

100 m²
10 m²

110 m²
100 m²
10 m²

Felles uformelle møteplasser
Felles uformelle møteplasser til elever og lærere

0

25 m²

0 m²
0 m²

Kantine
Spiseareal for 160 personer
Møterom til 16 ved kantine
Kantinekontor
Kjøkken med salgsområde
Oppvask
Fryselager
Kjølelager - meieri, bearbeidet mat, grønt, drikke
Tørrvarelager
Garderobe ansatte, med 2 garderobeskap og toalett
HC-toalett i ren sone
Varemottak kjøl og frys
Varemottak utpakking
Renhold kantine
Rekvisitalager

1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1

200 m²
24 m²
6 m²
90 m²
18 m²
5 m²
5 m²
6 m²
6 m²
5 m²
4 m²
3 m²
5 m²
4 m²

397 m²
200 m²
24 m²
6 m²
90 m²
18 m²
5 m²
15 m²
6 m²
12 m²
5 m²
4 m²
3 m²
5 m²
4 m²

Bibliotek og studieverksted
Bibliotekrom
Møterom 6 personer
Møterom til 8 personer
Rom til lærebøker
Magasin
Bibliotekarkontor

1
2
1
1
1
1

100 m²
10 m²
14 m²
12 m²
8 m²
8 m²

162 m²
100 m²
20 m²
14 m²
12 m²
8 m²
8 m²

IT - tjenesten
Mottakssone
Verksted/ kontorlandskap
Lager IT

1
1
1

12 m²
18 m²
8 m²

38 m²
12 m²
18 m²
8 m²

Elevtjenesten
Kontor rettleiingstenesta og rådgivere med plass til 2 besøkende
Kontor til helsesykepleier med møteplass til 4
Hvilerom
Ventesone
HC-toalett

4
1
1
1
1

10 m²
16 m²
8 m²
8 m²
5 m²

77 m²
40 m²
16 m²
8 m²
8 m²
5 m²
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Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon
Toaletter
Toalett
HC-toalett

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA
Antall
25
6

Areal
2 m²
5 m²

80 m²
50 m²
30 m²

1
1
2
2
2
2
2

120 m²
15 m²
18 m²
8 m²
5 m²
4 m²
5 m²

215 m²
120 m²
15 m²
36 m²
16 m²
10 m²
8 m²
10 m²

Felles treningsrom og elevgarderober
Treningsrom
Lager til treningsrom
Garderobe m/20 skap
Dusjrom i garderobe
Toalett i garderobe (ett HC-toalett i hver garderobe)
Enpersonsgarderobe m/dusj
Tørkerom ved garderobe

Generelle læringsareal

435 m²

Auditorier
Auditorium med plass til 60

1

80 m²

80 m²
80 m²

Realfagsavdeling
Naturfagrom med plass til 30 elever
Fysikkrom med plass til 15 elever
Utstyrsrom til elevforsøk
Forberedelsesrom m/kjemikalieskap og plass til matematikkutstyr

1
1
1
1

80 m²
55 m²
15 m²
10 m²

160 m²
80 m²
55 m²
15 m²
10 m²

Lærlingeskolen
Teorirom til 30 elever
Teorirom til 15 elever

2
1

75 m²
45 m²

195 m²
150 m²
45 m²

Elektrofag (EL), medregnet EL med studiekompetanse

788 m²

Teorirom
Teorirom til 30 elever
Teorirom til 15 elever
Grupperom for 4 - 6 elever

1
2
3

75 m²
45 m²
10 m²

195 m²
75 m²
90 m²
30 m²

Verkstedsrom
VG1, Elektrofag - verkstedsrom
VG1, Elektrofag - lager til elevarbeider
VG1, Elektrofag - forberedelsesrom og lager
VG2 og VG3, Automatisering - kombinert teori- og verkstedsrom
VG2 og VG3, Automatisering - felles forberedelsesrom og lager
VG2 Maritim elektriker, kombinert teori- og verkstedsrom
VG2 Maritim elektriker, lager
VG2, El-energi - verkstedsrom m/båser og lager
VG2, El-energi - forberedelsesrom og lager
Mekanisk verksted

2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

50 m²
10 m²
10 m²
75 m²
15 m²
80 m²
20 m²
50 m²
15 m²
30 m²

530 m²
100 m²
10 m²
10 m²
150 m²
15 m²
80 m²
20 m²
100 m²
15 m²
30 m²

Garderober
Elevgarderobe ved verkstedene, med skap til 15 personer
Lærergarderobe med 4 skap
Felles dusj-/skifterom

3
2
2

15 m²
5 m²
4 m²

63 m²
45 m²
10 m²
8 m²
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Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA

Bygg og anleggsteknikk, BA

1 473 m²

Teorirom
Teorirom til 30 elever
Teorirom til 15 elever
Grupperom for 4 - 6 elever

1
3
2

75 m²
45 m²
10 m²

230 m²
75 m²
135 m²
20 m²

Verksteder
Flerbruksverksted VG1
Flerbruksverksted, felles kapperom
Flerbruksverksted, felles blande og spylerom
Flerbruksveksted, verktøyrom
Tømrerverksted VG2
Tømrerverksted VG2, verktøyrom
Malingslager
Maskinrom
Grupperom i verkstedsonen
Verkstedskontor/samtalerom

2
1
1
2
1
1
1
1
2
2

300 m²
15 m²
20 m²
15 m²
300 m²
15 m²
10 m²
40 m²
30 m²
8 m²

1 106 m²
600 m²
15 m²
20 m²
30 m²
300 m²
15 m²
10 m²
40 m²
60 m²
16 m²

Garderober
Elevgarderobe ved verkstedene, med skap til 15 personer
Lærergarderobe med 6 skap
Felles dusj-/skifterom
Felles tørkerom

7
2
3
1

15
6
4
8

137 m²
105
12
12
8
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Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA

Teknikk- og industriell produksjon, TIP

2 168 m²

Teorirom
Teorirom til 30 elever
Teorirom til 15 elever
Grupperom for 4 - 6 elever

2
4
4

75 m²
45 m²
10 m²

370 m²
150 m²
180 m²
40 m²

Rene verksteder
Kjemilaboratorium
Forberedelsesrom, lager m/kjemikalierom
Prosesslab / teknisk klasserom (hydraulikk, pneumatikk)
Lager prosesslab / teknisk klasserom

1
1
1
1

90 m²
15 m²
80 m²
25 m²

210 m²
90 m²
15 m²
80 m²
25 m²

Skitne verksteder
Felles verkstedhall
Sone for montering og generelt arbeid
Sone for plate- og sveiseverksted
Sone for maskineringsverksted
Sone for matrosverksted
Sone til arbeid med store rørlengder (brønnteknikk)
Fagprøvestasjon (motormann og motormekaniker)
Motorverksted, inkludert lukkede rom til store motorer
Kulderom (maritim elektriker) og gulvplass til hydraulikk/pnaumatikk
Overhaling av dieselpumper (rent rom)
Batterirom
Sliperom med sandblåsestasjon
Overflatearbeid
Grupperom med foldevegg i verkstedsonen
Verkstedskontor/samtalerom
Modell-rom for faste- og flyttbare installasjoner, brønnteknikk
Modell-rom, lager
Garderober
Elevgarderobe ved verkstedene, med skap til 15 personer
Lærergarderober med skap til 6 personer
Felles dusj-/skifterom
Felles tørkerom
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1 381 m²
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

250 m²
150 m²
150 m²
70 m²
65 m²
100 m²
250 m²
60 m²
15 m²
20 m²
25 m²
30 m²
30 m²
8 m²
100 m²
20 m²

250 m²
150 m²
150 m²
70 m²
65 m²
100 m²
250 m²
60 m²
15 m²
20 m²
25 m²
30 m²
60 m²
16 m²
100 m²
20 m²

11
3
4
1

15 m²
6 m²
4 m²
8 m²

207 m²
165 m²
18 m²
16 m²
8 m²
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Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA

Personalareal

829 m²

Ledelsen
Kontorer
Kontor rektor

5
1

10 m²
10 m²

60 m²
50 m²
10 m²

Ekspedisjon og merkantile tjenester
Ekspedisjon/skranke med henvendelsepunkt for besøkende
Ventesone ved ekspedisjonen
Kontorer til merkantil
Arkiv, kopi/utskrift og rekvisitalager
Møterom for 10 personer i administrasjon og merkantil avdeling
Gjestegarderobe

1
1
3
1
1
1

10 m²
5 m²
8 m²
13 m²
15 m²
2 m²

69 m²
10 m²
5 m²
24 m²
13 m²
15 m²
2 m²

3
70
3
3

4 m²
6 m²
10 m²
14 m²

504 m²
12 m²
420 m²
30 m²
42 m²

Personalrom og hvilerom
Personalrom med sitteplass til 90 personer
Kjøkken/kjøkkensone i personalrom
Hvilerom

1
1
1

110 m²
6 m²
8 m²

124 m²
110 m²
6 m²
8 m²

Personal- og gjestegarderober
Personalgarderobe m/20 skap
Dusj-/skifterom i personalgarderobe (2 i hver garderobe)
Toalett i personalgarderobe (ett HC-toalett i hver garderobe)
Tørkerom ved personalgarderobe

2
4
2
2

18 m²
4 m²
5 m²
5 m²

72 m²
36 m²
16 m²
10 m²
10 m²

Lærerarbeidsplasser og møterom
Kopi- og utskriftsrom
Lærerarbeidsplasser
Møterom med plass til 4 - 6 personer
Møterom med plass til 6 - 8 personer
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Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule
Funksjon

Romprogram
18. oktober 2019
Antall Areal
m2 NTA

Byggdrift og renhold mm.

295 m²

Byggdrift
Driftskontor
Verksted m/lagerplass til verktøy og forbruksvarer

1
1

12 m²
25 m²

37 m²
12 m²
25 m²

1
1
10
3
2
1

10 m²
30 m²
4 m²
6 m²
6 m²
12 m²

122 m²
10 m²
30 m²
40 m²
18 m²
12 m²
12 m²

Skolens inventar og utstyrslager
Lager til inventar og utstyr

Antall
1

Areal
60 m²

60 m²
60 m²

Varemottak og miljøstasjon
Varemottak, evt. med kjølerom
Desentraliserte miljøstasjoner
Innvendig avfallsrom og sorteringsstasjon

Antall
1
12
1

Areal
30
0,5
40

76 m²
30 m²
6 m²
40 m²

Renhold
Kontor med møteplass for 2 personer
Renholdssentral
Små renholdsrom
Store renholdsrom i hver etasje
Store renholdsrom i BA og TIP-verksteder
Renholdslager

SUM nettoareal (m2 NTA)

7 067 m²

B/N-faktor

0,45 m²

SUM bruttoareal (m2 BTA)

3 180 m²

10 247 m²

Utvendige garasjer og kaldtlager

325 m2

Sikker sykkelparkering
Garasje/lager bygningsdrift
Kaldtlager, mur- og betong
Kaldtlager, tømrer
Kaldtlager, stillas
Utvendig avfallsstasjon

1 100 m2
1
50 m2
1
30 m2
1
60 m2
1
25 m2
1
60 m2
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1 Generell prosjektinformasjon
1.1 Generell informasjon om prosjektet
Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) beskriver behov og ønsker Hordaland fylkeskommune har i
forbindelse med at Fagskolen i Hordaland planlegger å utvide sitt studietilbud. Programmet omfatter
fagtilbudene som i dag blir gitt i lokalene på Nordnes og Nygård ved Bergen Maritime vgs, og omfatter også
hovedadministrasjonen til Fagskolen. Fagskolen sitt desentraliserte tilbud på Austevoll, Hjeltnes, Stord og
Voss er ikke omfattet av programmet.
Rom- og funksjonsprogrammering for Laksevåg og Bergen maritime vgs har foregått parallelt med
Fagskolen. Sambruksfordeler ved samlokalisering er ikke del av det enkelte program, men blir lagt frem i
eget notat.

1.2 Politiske vedtak
Fylkestinget i Hordaland vedtok i møte 04.10.2016 i sak 72/16 «Rullering av skulebruksplanen 2017-2030»
at Fagskolen i Hordaland bør samlokaliseres med den videregående skolen på Laksevåg.
Oppfølging av dette vedtaket ble vedtatt i Fylkestinget 07.03.2017 i sak 22/2017 «Fagskolen på Laksevåg og
yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg.»
Fylkestinget vedtok i møte 10.06 2018 i sak 42/2018 «Dimensjonering av fagskolen på Laksevåg i 2023», at
29 klasser heltid og 43 klasser deltid blir lagt til grunn for framtidig dimensjonering av fagskolebygget.
Fylkesutvalet tok saken 152/2019 «Samarbeid mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen på
Vestlandet» til orientering i møtet 20.06.2019. Saken gjelder en strategisk samarbeidsavtale/
intensjonsavtale, og et ønske frå utdanningsinstitusjonene om å utrede i hvilken grad en kan utvikle
samfunnsoppdraget gjennom et strategisk samarbeid.

1.3 Overordnet prosjektbeskrivelse
Fagskolen i Hordaland har hatt om lag 120 ansatte og ca. 1200 studenter de siste årene. Om lag 900 av
disse har tilhørighet på Nordnes og Nygård. Det er studietilbudet på Nordnes og Nygård som vil bli
samlokalisert i den nye skolen. Den nye skolen blir planlagt for omlag 155 ansatte og 1700 studenter fordelt
på 29 klasser på heltid og 43 klasser deltid. Alle fagområder blir utvidet, med størst økning innen helsefag.
Lokalene bør fasilitere et kurs- og utdanningssenter, og et tilbud om korter utdanninger med inntil 30
studiepoeng.
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1.3.1 Romprogram oppsummert
Romprogram
10. oktober
m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek

1 085 m²

Felles undervisningsarealer

3 000 m²

Byggfag, 150 heltid + 150 deltid studenter

275 m²

Petroleumstekniske utdanninger, 125 heltid + 75 deltid studenter

525 m²

Maskin, 100 heltid + 75 deltid

110 m²

Elektrofag, 150 heltid + 225 deltid

585 m²

Maskinoffiser, 50 heltid + 75 deltid

160 m²

Dekksoffiser, 50 heltid, 75 deltid

310 m²

Merknader

Helsefag, 50 heltid + 150 deltid

0 m² Bruker kun generelle rom

Havromsteknologi, 50 heltid + 50 deltid

0 m² Evt behov er foreløpig ikke vurdert

Kortere utdanninger, 100 deltid

0 m² Bruker skolens generelle læringsarealer

EVU-senter (senter for etter- og videreutdanning)

0 m² Ingen egne rom. Bruker skolens rom

Personalareal

827 m²

Byggdrift og renhold

329 m²

SUM nettoareal (m2 NTA), ekskl. driftsareal

7 206 m²

SUM bruttoareal (m2 BTA)

10 449 m²

Utvendige garasjer og kaldtlager

250 m²

1.4 Programmeringsfasen
1.4.1 Organisering og gjennomføring av programmeringsprosessen
Prosjektet er styrt av Hordaland fylkeskommune, som sammen med Sogn og Fjordane fylkeskommune blir
Vestland fylkeskommune fra 01.01.2020.
Programmeringen av fagskolen er gjennomført i perioden november 2018 – oktober 2019.
Det har vært 2 møter i styringsgruppa for rom- og funksjonsprogrammet. Følgende har deltatt i gruppa:















Jostein Fjærestad –
Merete Hauge –
Lars Christensen –
Sissel Øverdal –
Hillevi Runshaug Birthe Andersen Haugen –
Guro Kjellerød –
Jan Kåre Greve –
Tove Føsund –
Irene Karin Hansen –
Geir Jakobsen –
Torbjørn Mjelstad
Helga Kristine Kallevik –
Giulia Casella –

HFK, eigedomsdirektør Eigedomsavdelinga
HFK, prosjektleiar Eigedomsavdelinga
HFK, prosjektsjef Eigedomsavdelinga
HFK, regionleiar Opplæringsavdelinga
HFK, regionleiar Opplæringsavdelinga
HFK, seksjonsleiar Opplæringsavdelinga
HFK, spesialrådgjevar Opplæringsavdelinga
HFK, rektor Bergen maritime vgs
HFK, rektor Laksevåg vgs/ Laksevåg og Bergen maritime vgs (2019)
HFK, ass. rektor Laksevåg vgs
HFK, avdelingsleder Bergen maritime vgs
Fagskolen i Hordaland, rektor
Fagskolen i Hordaland, ass. rektor
Fagskolen i Hordaland, fagleg rådgjevar
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Studenter, ansatte og ledere ved Fagskolen i Hordaland har deltatt i en omfattende brukerprosess organisert
gjennom 12 brukergrupper og 1 overordnet brukergruppe.
Hver gruppe har hatt 3-6 deltagere og det har vært gjennomført 2 møter med alle gruppene. Referat og
programutkast har blitt gjort tilgjengelig på It’s learning for kommentarer og innspill fra alle ansatte.
Følgende brukergrupper har vært involvert:
Overordnet brukergruppe
Personalfunksjoner
Kursvirksomhet
Dekksoffiser og maskinoffiser
Studentråd
Bygg
Petreoleumstekniske utdanninger
Maskin
Ledelse og merkantil
Generelle undervisningsrom
Elektro
Bibliotek, studiesenter, kantine og fellesareal
Helsefag
Programmeringsarkitekt:
Norconsult ved Harald Høgh og Dan Lysne har vært engasjert som programmeringsarkitekter. De har
planlagt, ledet og skrevet referat fra møtene i brukergruppene, og ført rom- og funksjonsprogrammet i
pennen.
Harald Høgh har deltatt på møtene i styringsgruppa.
Prosjektleder Merete Hauge og spesialrådgiver Guro Kjellerød har vært Norconsult sine kontakter i
Hordaland fylkeskommune.

1.5 Arealer i programmet
Arealer i romprogrammet er FEF nettoarealer, mens oppgitt bruttoareal er FEF nettoareal multiplisert med
1,45. Areal vil bli kontrollert i hht FEF nettoareal, mens reelt bruksareal og bruttoareal skal beregnes etter NS
3940. Se også punkt 2.6.

1.6 Figurer i programmet
Figurene i programmet blir brukt for å vise hvilke hovedfunksjoner som er beskrevet i programmet og ønsket
sammenheng mellom funksjoner. De er ikke ment som planskisser.
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2 Rammebetingelser
2.1 Lover og forskrifter
Lover og forskrifter som er førende for rom- og funksjonsprogrammet er blant annet:







Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Plan og bygningsloven
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Arbeidsmiljøloven

2.2 Sentrale føringer




Fagskoler er fra høsten 2017 definert som høyere yrkesfaglig utdanning og bør være uavhengig av
videregående skole.
Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT som fører tilsyn med og godkjenner fagskoletilbud.
Fylkeskommunene bør i henhold til lov om fagskoleutdanning sørge for at det tilbys godkjent
fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor
prioriterte samfunnsområder. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og
maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag.

2.3 Fylkeskommunale føringer









Fylkeskommunen sine visjoner og mål
Skulebruksplan 2017-2030
Investeringsplan for Skolebruksplanen
Klimaplan for Hordaland
Politiske vedtak i fylkeskommunen
Mulighetsstudie Nye LAV og Fagskolen i Hordaland.
Kulturminnedokumentasjon Laksevåg videregående skole.
Hordaland fylkeskommune sine kravspesifikasjoner for byggeprosjekter

2.4 Om fagskolen som høyere utdanningsinstitusjon
Fagskoleutdanning er yrkesrettede høyere utdanninger, med varighet fra et halvt til to år.
Fagskole bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er ofte
tilrettelagt slik at den kan tas av studenter som er i jobb. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk
direkte i arbeidslivet. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev.
Studiene ved en fagskole måles i fagskolepoeng, og viser den forventede arbeidsbelastningen studiet har.
Eksempelvis tilsvarer 60 fagskolepoeng omlag 1500-1800 arbeidstimer.
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Ettårig studie (heltid) gir 60 fagskolepoeng
Toårig studie (heltid) gir 120 fagskolepoeng

Opptakskrav: Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller
realkompetanse.
Vitnemål fra fagskole gir grunnlag for mesterbrev for enkelte fagretninger under visse forutsetninger.

2.5 Videreutdanning etter fagskole
En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på
fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. De har også lignende avtaler med
utenlandske universiteter.

2.6 FEF-arealmodell og arealer i programmet
For dimensjonering av nye skolebygg bruker Hordaland fylkeskommune en arealmodell utarbeidet av
Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF). I siste utgave av modellen fra 2018, beregnes fellesfunksjoner,
generelle undervisningsrom, personalfunksjoner, og driftsareal for fagskoler. Modellen generere derimot ikke
praksisareal/ verkstedareal, så dette er skjønnsmessig vurdert etter prosessene i brukergruppene.
Klassestørrelser med 30 og 60 studenter er lagt til grunn for arealberegningen.
Alle arealer i romprogrammet er nettoarealer slik de er definert i FEF-modellen.
Romprogrammet inneholder ikke nettoareal for:






Trafikkarealer som korridorer/ gangsoner, trapper og heiser osv.
Felles uformelle møteplasser til studenter og ansatte
Areal til bokskap og garderobeskap i tilknytting til gangsoner
Konstruksjonsareal som veggtykkelser m.m.
Tekniske rom og føringsveier for VVS, elektroteknikk, tele og data m.m.

Disse arealene inngår i brutto-/nettofaktoren (bruttoareal dividert på nettoareal). Bruttoareal i rom- og
funksjonsprogrammet framkommer som FEF- nettoareal multiplisert med 1,45.
Det er et overordnet ønske i størst mulig grad å unngå rene korridorer i anlegget. Trafikkarealer bør
integreres i funksjonsarealene der det er mulig og slik bidra til luftighet og økt romfølelse i bygget.
Denne type gangsoner/ trafikkareal skal ikke tas med i det programmert nettoareal, og nødvendig
gangsoner/ trafikkareal i en bredde på 2 meter må trekkes fra nettoareal i eksempelvis foaje, kantine og
bibliotek ol.
Slike arealer være godt egnet for etablering av uformelle møtesteder eller individuelle lagringssoner som for
eksempel låsbare skap – og på den måten omdannes til funksjonelle vrimlearealer og transportarealer med
«aktivitetslommer» for gruppearbeid og sosialisering. Deler av trafikkarealene kan med fordel
utformes/innredes til studentaktive soner så lenge det tas hensyn til rømningsveier, universell utforming og
effektiv rengjøring.
Slike areal bør skilles fra rene undervisningsrom.
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3 Visjoner, strategier og målsettinger
3.1 Fylkeskommunens visjoner og mål
Samfunnsoppdraget, visjon og verdier gir verdifulle
innspill og legger føringer for hva som bør ha fokus i
utviklingen av de nye lokalene for Fagskolen.

3.2 Fylkeskommunens overordnede føringer
Fylkeskommunene har gjennom fagskoleloven ansvaret for å sørge for at det tilbys godkjent
fagskoleutdanning som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor prioriterte
samfunnsområder. Fylkeskommunen kan oppfylle dette ansvaret ved at de tilbyr fagskoleutdanning selv,
eller ved å legge til rette for at private utdanningstilbud dekker etterspørselen.
Gjennom samlokalisering og utvidelse av studenttallet ved Fagskolen i Hordaland ønsker Hordaland
fylkeskommune å styrke den høyere fagutdanninga i egen regi.

3.3 Fagskolens visjon og strategi
Fagskolens visjon er å være en attraktiv og nyskapende høyere yrkesfaglig utdanning.
Skolens verdier er:




Kompetent. Vi bruker kompetansen vår til å se helheten. Det vi gjør i dag bør være målbart og
komme framtidige generasjoner til gode.
Offensiv. Vi er synlige pådrivere for utvikling av nye utdanningsprogram. Vi prioriterer og setter høye
mål.
I dialog. Vi samarbeider og er i dialog med ansatte, studenter og næringsliv. Slik fremmer vi
samhandling og demokrati.

Fagskoles hovedstrategier er:
1.
2.
3.
4.

Ta en sterkere posisjon i utviklingen av nye utdanningsprogram.
Ha tettere dialog og samhandling med ansatte, studenter og næringsliv.
Prioritere og sette tydelige mål for fagskolens utvikling
Sikre rett kompetanse og god endringskapasitet i skolens organisasjon.
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3.4 Pedagogikk
Skoleanlegget bør gi mulighet for å praktisere ulike pedagogiske metoder i undervisningen. I løpet av en
skoledag kan studentene være delaktig i aktiviteter som selvstendig arbeid, gruppearbeid, presentasjoner og
forelesninger m.m. For enkelte av opplæringstilbudene vil aktivitetenes innhold også kunne veksle mellom
teori- og praksis. Det bør derfor finnes rom av ulik størrelse og med ulike funksjon for at studentenes
læringsarbeid bør kunne variere med tanke på innhold, metode og organisering.
Skolebygget bør tilby rom som dekker denne komplekse hverdagen, som i tillegg til å omfatte læring også
bør omfatte sosiale møter mellom studentene. Anlegget bør ha kombinasjoner av lukkede rom og åpne
læringsarealer sammen med arenaer for sosialisering og læring.

3.5 Arkitektoniske og bygningsmessige mål
3.5.1 Offentlige bestemmelser og arkitektoniske føringer
Kommunale arealplaner/ reguleringsplan vil gi føringer for hvordan det nye skoleanlegget kan bli.
I nye skoleanlegg legges det opp til parkeringsplasser for skolens tjenestebiler. Kommuneplanens arealdel
setter begrensning på parkering for bil til ansatte, studenter og besøkende. Det bør derfor legges godt til
rette for at folk kommer trygt og komfortabelt til anlegget som gående, syklende og med kollektivtransport.
Anlegget bør ha trygg og sikker parkering, og deler av sykkelparkeringen bør være i låsbare og overdekkede
areal.
Fylkeskommuneønsker seg et bygg som er bidrar positivt til miljøet det står i, og som gjenspeiler de verdiene
Fagskolen har som offentlig institusjon for høyere utdanning. Et moderne og funksjonelt skoleanlegg, som er
nøkternt og nyskapende på samme tid, og som kan spille sammen med omgivelsene sine på en god måte.
Vi ønsker et anlegg der egnede aktiviteter kan åpne seg med respekt mot omgivelsene og at anlegget
fremstår som inviterende, inkluderende, trygt og attraktivt for alle brukere og besøkende.
Innvendig ønsker fylkeskommunen en moderne fagskole der alle vil føle seg velkommen og trygg. Trygg på
at de finner frem og at de kan ha gode opplevelser av å oppholde seg der. Vi ønsker at bygget er tilpasset
aktiviteten som skal foregå og oppmuntrer til åpenhet, samarbeid og dialog. Funksjonalitet, generalitet og
fleksibilitet er sentrale målsettinger for fagskolebygget. Anlegget må ha en klar og tydelig struktur som gjør
det enkelt å orientere seg, med god sonedeling og låssystemer som legger til rette for at ulike brukere får
tilgang til avgrensede deler av bygget også utenom skolens undervisningstid.
Fellesareal og gangsoner bør i størst mulig grad utformes slik at de i tillegg til sin funksjon kan benyttes som
uformelle arbeids- og oppholdsarealer for studenter og andre brukere av bygget.
Gode dagslysforhold og mulighet for solskjerming og avblending i alle bruksrom vil bli vektlagt.
Vi ønsker god terrengtilpasning og gode overganger mellom inne- og uteareal, og gode og sikre løsninger for
avfallshåndtering og nødvendig varelevering.
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3.5.2 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet
Det er viktig og skap et fleksibelt skoleanlegg som kan handtere alle de endringene som vil komme i levetida
til bygget. Behov knytta til de enkelte arbeidsplassene og undervisningsarealene vil endra seg over tid.
Løsninger for både tekniske anlegg og bygningsmessige valg, bør utformes så fleksibelt og generelt at det
over tid kan bli tilpasset nye behov.
Dette innebærer at:






Hovedkonstruksjon og planstruktur bør ha god generalitet og fleksibilitet.
Fysisk avgrensing mellom ulike soner bør så langt som mulig være fleksibel med hensyn til
avgivelse eller tillegg av arealer til tilgrensende funksjoner.
Funksjonene bør ha visuell åpenhet og ikke begrenses av konstruksjonselementer som søyler,
bærevegger, våtrom eller tekniske føringsveier.
Valg av brannkonsept med få tekniske begrensninger.
Anlegget bør kunne tilføres ny teknologi og tekniske føringer uten omfattende bygningsmessige
grep.

3.5.3 Samlokalisering og sambruk
Skoleanlegget bør bidra til en positiv stedsutvikling og legge til rette for at andre brukere kan få tilgang til
større eller mindre deler av skoleanlegget både i og utenom skolens åpningstid. Rom og arealer bør
utformes slik at de ved hjelp av enkel grep kan benyttes til flere typer aktiviteter.
Det bør legges til rette for sambruk gjennom god soneinndeling av bygget, behovsstyring av tekniske
installasjoner, låse- og alarmsystemer. Garderobeløsninger, lager/utstyrsrom og låsbare skap bør tilpasses
ulike brukergrupper. Anlegget bør ha et godt system for booking av møte- og undervisningsrom både på
dag- og kveldstid

3.5.4 Teknologi og digital tilrettelegging
Det nye skoleanlegget må legge til rette for digitale og mobile studenter og ansatte, med fleksible rom og
god e-infrastruktur. Den digitale utviklingen har medført nye arbeidsmåter og læringsmiljøer. Fagskolen er
langt fremme i dette ved at undervisning, veiledning og møter gjennomføres på mange ulike måter (e-post,
telefon, video, chat m.m.). I tråd med dette har studenter og ansatte tatt i bruk de mulighetene som ligger i
denne teknologien.
Dette reduserer imidlertid ikke betydningen av den stedlige og fysiske skolen. Det vil fortsatt være behov for
at studenter og ansatte kan møtes fysisk til samtaler om faglige eller sosiale tema, og for gjennomføring av
praktiske eksperimenter og forsøk. Gode og inspirerende møteplasser er derfor viktig, samt muligheten for å
være bevegelig og kunne koble seg opp med sin egen digitale enhet hvor som helst i skoleanlegget.
IKT i skoleanlegget må planlegges i tråd med fylkeskommunes gjeldende kravspesifikasjon.

3.5.5 Universell utforming
Det nye skoleanlegget bør utformes i tråd med gjeldende nasjonale lover og forskrifter og norske standarder
(NS) på feltet.
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3.5.6 Sikkerhet og beredskap
Fylkeskommunen ønsker et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på sikring. Det bør være et nødvendig nivå på
fysisk sikring, og tilsvarende sikringsnivå for de elektroniske løsningene. Teknologi kan til en viss grad
kompensere for fysiske sikringstiltak, og bør vurderes i sammenheng med valg av totalløsning. Vi ønsker at
de tre områdene HMS, beredskap og samfunnssikkerhet blir vektlagt og ivaretatt ved utformingen av den
nye fagskolen. Under peker vi på hva vi vektlegger for de tre områdene:
HMS:






Fysisk arbeidsmiljø
Renhold
Lys, lyd, luft og varme
Ergonomi
Universell tilrettelegging

Beredskap:





Forebygge vold/trusler ved organisering og innredning av rom
Tilgangskontroll/ soner/ nivå
Evakuering av store grupper
Brann

Samfunnssikkerhet:






Objektsikring, Jf. Lov om nasjonal sikkerhet
Soneinndeling og klareringer
Tilgangskontroll / tilganger
Eksterne aktører
Sikre rom
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4 Tilbudsstruktur
4.1 Tilbudsstruktur og nettbasert undervisning
Ett sentralt trekk ved undervisning de senere årene er at det i stadig sterkere grad tilrettelegges for fleksible
undervisningsformer. Elektronisk tilrettelagt undervisning gjør det enklere for studenter å studere hva de vil,
når de vil, fra hvor de vil. Markedet for slik tilrettelagt undervisning er under utvikling, og skjerper
konkurransen om studentene. Fagskolen er i stor grad i ferd med å tilrettelegge for en mer individuell
tilpasset læringssituasjon gjennom forsterket fokus på elektronisk undervisning og samhandling. Studier bør
kunne tas både på hel- og deltid. Ved hjelp av nettbaserte løsninger og IKT som faglig og pedagogisk
verktøy legges det til rette for fleksible undervisningsmetoder og nettstudier i kombinasjon med
samlingsbaserte økter der studenter i større grad bør kunne velge når og hvordan de vil følge
undervisningen.
Fagskolen vil øke kapasiteten på samlingsbasert undervisning for deltidsstudenter, og organisering og
utførelse av undervisningen vil bli sentral i den nye fagskolen.
Målrettet arbeid med teknologiske og organisatoriske muligheter i tillegg til å etablere tidsrelevante
laboratorier og undervisningsrom, sambruk med videregående skole og et enda tettere samarbeid med
Høgskulen på Vestlandet, vil kunne øke attraktiviteten for fremtidens studenter.

4.2 Dimensjonering
Studentene fordeler seg på kategoriene heltidsstudenter, deltidsstudenter og nettstudenter.
Heltidsstudentene er i utgangspunktet tilstede hver dag i uken. Klassene med deltidsstudenter er enten
tilstede faste ukedager, eller periodevis, mens nettstudentene er tilstede enkeltuker i løpet av studieåret. Det
betyr at alle klassene ikke er tilstede på skolen samtidig. Tabellen under viser en enkel oversikt over hvor
mange samtidige klasser det er dimensjonert.

Studenttall ved Fagskolen i Hordaland
Utdanningstilbud

Antall studenter

Rombehov

Merknad

Heltid

Deltid

Klasserom
Grupperom

Bygg

150

150

X

Petroleum og prosess

125

75

X

X

Maskin

100

75

X

X

Elektro

150

225

X

X

Maskinoffiser

50

75

X

X

Dekksoffiser

50

75

X

X

Helse

50

150

X

Havromsteknologi
Kortere utdanninger (30
stp.)

50

50

X

100

X

Kurs og
utdanningssenter
Sum

X
725

Tegnerom

LAB

X

X

X

X

Simulatorer

X

X

Kapasitet og
etterspørsel styrer
antall

975
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4.2.1 Ansatte i fagskolen
Dimensjonering av antall ansatte tar utgangspunkt i skolens og skoleeiers vurdering av framtidig behov.
Fagskolen i Hordaland
Arbeidsområde/funksjon

Antall
personer

Skolens ledelse

13

Pedagogisk personell

120

Merkantilt ansatte

5

Studenttjenesten (rådgivere, psykologtjeneste,
studentråd)

4

IT-tjeneste

2

Bibliotek

1

Kantine

4

Renhold

5

Drift

1

Sum

155
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5 Organisering av hovedfunksjoner
Den nye fagskolen bør organiseres med en tydelig markert hovedinngang som leder inn til et sentralområde
bestående av foajé, ekspedisjon og kantine. Dette er utgangspunktet for alle som ankommer fagskolen. Det
bør være lett å finne fram til skolens ekspedisjon. Bibliotek og det største auditoriet bør ligge i nær
forbindelse til sentralområdet.
Fra resepsjonen bør det være kort vei til kontortjeneste og ledelse.
Arbeidsplasser for lærere bør ligge i desentralisert klynger i bygget.
Læringsarealene deles i to hovedtyper - generelle læringsarealer og lab/simulator. Det er et mål at det som
foregår i deler av lab/simulator kan være synlig for alle i skolen. Det bør være tett kobling mellom generelle
læringsarealer og lab/simulator/tekniske klasserom og møterom.
Figuren nedenfor viser en prinsippskisse med hovedfunksjonene og hvordan disse ønskes plassert i forhold
til hverandre i anlegget.

Skolen vil være organisert slik at alle klasserom i de generelle læringsarealene er felles og kan benyttes av
alle klasser. Det er ønskelig at laboratorier og simulatorer organiseres slik at det er relativt kort avstand til
klasserom. Dette innebærer at klasserommene ikke samles i en egen del av anlegget, men fordeles på en
hensiktsmessig måte rundt i bygget. Laboratoriene og simulatorene til det enkelte fagtilbud bør plasseres
samlet, og med innbyrdes nærhet slik figuren over antyder.
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6 Fellesfunksjoner
6.1 Hovedinngang, vestibyle/samlingsområde
Skoleanlegget bør ha en tydelig og overbygd hovedinngang mest mulig skjermet for vær og vind.
Hovedinngangen bør ligge sentralt i bygningsmassen og være inviterende og synlig for alle som kommer til
skolen.
I selve inngangspartiet må det være et vindfang med matter som reduserer mengden av søle og skitt som
tas med inn i bygningsmassen.
Hovedinngangspartiet bør skiltes godt om hvor ulike opplæringsarealer, kantine, ekspedisjon,
kontortjeneste/ledelse, IT-tjenesten m.m. befinner seg. Her bør også minst en av skolens elektroniske
informasjonsskjermer plasseres. Plassering og utforming av skilt og informasjonsskjermer må gjøres i
henhold til regler for universell utforming. I denne sonen bør det være infoskjermer som viser byggets
enegiforbruk/produksjon m.m.
Innenfor hovedinngangen ønsker vi at vestibylen blir en sentral møteplass for både studenter, ansatte og
besøkende. I tilknytning til vestibylen bør en finne skolens kantine. Ekspedisjon (med tilliggende
kontortjenester og ledelse), et stort auditorium, bibliotek, IT-tjeneste og studentrådskontor bør også ligge i
umiddelbar nærhet til foajeen.
Hovedinngangspartiet og vestibyle bør ha romlighet, åpne seg mot omgivelsene og bidra til å etablere en
sammenheng både horisontalt og vertikalt i anlegget. I området bør det legges til rette for møteplasser og
oppholdssoner med ulik karakter og ulik grad av eksponering. Det er ønskelig med kunst i dette området
som kan gi skape identitet, samt plass til utstilling av studentprosjekter m.m.
Hovedinngangspartiet og vestibyle er skolens ansikt utad, men også skolens hjerte innad ved å være et sted
både studenter, ansatte og besøkende kan møtes. Det bør være et sosialt treffsted med en vennlig
atmosfære. Trafikkmønsteret i bygningsmassen bør gjøre det naturlig å gå innom sentralsonen når en
beveger seg mellom de ulike funksjonene i skoleanlegget. Sentralsonen bør være et møtested som er åpent
både for planlagte og spontane aktiviteter. Den sentrale funksjonen tydeliggjøres ved at viktige
fellesfunksjoner samles rundt dette området.
Ved vestibyle og kantine bør det være toalettanlegg med 6 toaletter, samt et HC-toalett.

6.2 Felles uformelle møteplasser
Rundt i anlegget bør det tilrettelegges soner hvor studenter og ansatte kan hente varmt og kaldt drikkevann.
Slike soner bør fungere som møteplass/vrimleareal for sosial omgang og til faglig samarbeid. Møteplassene
bør utformes og møbleres slik at det invitere til samarbeid og samtaler. Her bør det være mulig å sitte ned til
uformelle samtaler, slappe av i pauser og samarbeide om faglige oppgaver. Sonene er ikke del av
programmert nettoareal, men må tas inn som del av brutto/ nettofaktoren på 1,45 i FEF arealmodellen.
Om lag 25 % av de uformelle møteplassene bør ha dagslys.

Ønsker for de desentraliserte uformelle møteplassene er:



Variasjon i utforming og type sitteplasser.
Kan være delvis skjermet.
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Ligge nær toaletter, uten at dør fra disse går rett ut mot sitteplassene
Være en arena for utstilling av hovedprosjekt.
Mulighet for å plassere informasjonsskjermer.
Godt med ladeplasser for elektroniske enheter.
Plass for vanndispenser med varmt og kaldt drikkevann eller vask med drikketut.
Ha plass til miljøstasjoner for avfall.

6.3 Kantine
Kantinen bør være en attraktiv møteplass for alle
brukerne av anlegget, og bør ha en sentral
plassering i det fysiske knutepunktet hvor skolens
ulike avdelinger møtes. Det innebærer en
plassering nær ved og som en integrert del av
arealet bestående av hovedinngang og bibliotek.
Kantinen bør være åpen for alle besøkende og faste
brukere av anlegget.
Kantinekjøkkenet må utformes og utstyres som et
produksjonskjøkken for varm og kald mat. For å
kunne oppnå en mest mulig effektiv drift av kantinen
bør kantinekjøkken, salgsområde og oppholdsareal
ligge i samme etasje.
Kantinen bør bestå av et oppholds-/spiseområde,
produksjonskjøkken, serverings-/salgssone og
nødvendige støttefunksjoner.
Innredning og utforming av spisearealet bør oppleves som innbydende og uformelt, og oppholds/spiseområde bør kunne brukes selv om utsalgsdelen i kantinen er stengt. Personalrommet bør være
plassert i samme sone og kunne åpnes opp mot spisearealet i kantinen.

Salg og servering
For å kunne ta unna stor trafikk innenfor et kort tidsrom er det viktig at salg- og serveringsområdet er
utformet slik at det blir en logisk og effektiv kundestrøm gjennom kantinen. Det bør avsettes fast areal til tre
betalingskasser/-terminaler, men det bør likevel være mulig å bare holde ett eller to av kasseløpene åpent. I
lunsjpausen eller ved andre situasjoner hvor det er behov for ekstra kapasitet i kasseløpene, bør det være
lagt til rette for å sette inn en mobil betalingskasse. For effektivt å kunne håndtere mange kunder samtidig er
det vesentlig at serverings- og kassaområdet er oversiktlig, og at det er enkelt å bevege seg fra kassene og
ut i kantineområdet, samt inn i kjøkkensonen. Kantineområdets salgsdisker og kasser bør sammen med
kjøkkendelen kunne stenges av når salget i kantinen er stengt.
I salgs- og serveringsdelen bør det avsettes areal til selvbetjeningsdisk for kald mat og kalde produkter,
selvbetjeningsdisk for varm mat, salatbar, stasjoner for varm og kald drikke og disker/hyller for kioskvarer.
Det bør være mulig å fylle på kald mat og drikke fra kjøkkensiden i bakkant av selvbetjeningsdiskene. Videre
bør det i serveringsområdet avsettes areal for lagring av servise, kopper, glass, bestikk etc. I
salg/serveringsområdet bør det være stasjoner for håndhygiene, minimum der brukerne kommer inn i
kantinen og etter betalingsstasjonene.
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Kjøkken
Kantinekjøkkenet bør inneholde følgende funksjoner:











Kjøkkensone
Oppvasksone med «utvendig» mottakssone/miljøstasjon
Kjølerom
Fryserom
Tørrvarelager
Rekvisita/utstyrslager
Garderobe/toalett for kantinepersonalet
Kantinekontor
Renholdsrom
Lokalt varemottak

Det bør være enkel transport og håndtering av varer fra det sentrale varemottaket til kjøkkenet, og enkel
transport og håndtering av avfall fra kjøkkenet til avfallsrommet. Ved levering og mottak av fryse- og
kjølevarer er det viktig at kjøle/frysekjeden ikke brytes. Lokalt varemottak i kjøkkenet bør ha plass til
utpakking og for emballasje/vogner/paller fra leverandører.
Kantinekjøkkenet bør bestå av soner/rom for produksjon, skrubb/oppvask, anretning og utstyrsstasjon. Fra
den skitne delen av kjøkkenet (skrubb/oppvask) må det være direkte inn- og utgang fra spisearealet, slik at
skittent bestikk og service kan leveres direkte til oppvask. Her bør også være en miljøstasjon for restavfall,
matrester, drikkekartonger og plast.
Kjøkkenet må utstyres for anretning og servering av varme og kalde retter, med en sone for smøring og
tilberedning av kald mat og en sone for oppvarming/produksjon av varm mat. Begge sonene bør være
hensiktsmessig plassert i forhold til serveringsdisk. Kjøkkenet må ha tilstrekkelig tilgang til strøm, varmt og
kaldt vann og forskriftsmessig ventilasjon og avtrekk. Oversiktlige og åpne løsninger, logisk organisering av
produksjonslinjer og plassering av lager, bidrar til å holde arealet ryddig og rent.
Belysningen i kjøkkenet må være god og iht. gjeldende krav.
I kjøkkenet bør det være sluk i gulv og mulighet for å montere skumleggingsanlegg på vegg slik at alle
rom/arealer i kjøkkenet kan skumlegges og spyles i forbindelse med renhold. Gulvene må være slitesterke
og sklisikre, og plassering av maskiner bør gjøres slik at sikkerhet ved bruk er godt ivaretatt.

Kantinekontor
Kantineleder har behov for en kontorarbeidsplass hvor administrative oppgaver knyttet til kantinedriften kan
ivaretas. Det er derfor avsatt areal til et kontor med PC-arbeidsplass og hylleseksjon. Kontoret er ikke å
regne som en fast arbeidsplass og trenger derfor ikke ha direkte dagslys.

Garderobe og toalett for kantineansatte
Kantinepersonalet bør ha kjønnsdelte garderober med toalett. Garderobene må ha tilkomst fra uren sone og
inngang til produksjonssonen. Garderobene bør ha plass til et låsbart skap til hver ansatt. Samlet bør det i
de to garderobene være garderobeplass og skap for 6 personer, medregnet eventuelle lærlinger/ekstrahjelp.
Ved garderobene i kantinen må det også være et felles HC-toalett med vask. Toalettet må ha inngang fra
produksjonssonen. For eventuell dusj henvises det til felles personalgarderober.

c:\windows\temp\pdfconverter\97daba29-062d-4156-baac-cc57a404a044\328_5ab15eaa-361d-4cb9-b3f4-bae901094b15.docx
2019-10-18 | Side 19 av 54

160

Fagskolen i Hordaland
Rom- og funksjonsprogram
Oppdragsnr.: 5156444 - 310 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2

Lager
Kantinen trenger godt med lagerplass, og det bør etableres egne rom til:








Rekvisitalager med reoler til lagring av forbruksmateriell som engangsservise, servietter og
emballasje m.m.
Kjølerom (evt. skap) til oppbevaring av bearbeidet mat.
Tørrvarelager med overtrykk, for lagring av tørrede matvarer.
Kjølelager til grønnsaker.
Fryselager.
Kjølelager til kalde drikker, inkl. melk, som selges i kantina (med selvbetjente salgsskap ut mot
salgsarealet, og påfyll fra kjøkkensiden).
Kjølereol for andre meieriprodukter.

Kjøle- og fryse-funksjonene bør ligge nær hverandre.

Spiseareal
Spisearealet i kantinen bør dimensjoneres for samtidig bruk av om lag 250 personer, tilsvarende ca. 40 % av
antall heltidsstudenter. Spisearealet bør være åpent selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent, og deles
i ulike soner med ulik og variert møblering for å skape en trivelig atmosfære. Innredningen bør være en
kombinasjon av sitte- og ståbord slik at arealet også kan benyttes til andre formål som skolearbeid og
uformelle møter. Utformingen av spisearealet sees i sammenheng med at det er en viktig del av skolens
hjerte. Tilliggende vrimleområde vil ved spesielle anledninger kunne møbleres med sitteplasser for å få plass
til flere av skolens studenter og ansatte.
Stoler og bord bør ha en utforming som er renholdsvennlige, og de bør være lette å flytte på.
Noen møterom kan gjerne plasseres i tilknytning til kantinens spiseareal.
I kantinens spiseareal bør en finne følgende funksjoner:














Plass til mat-/drikkeautomat som også er tilgjengelig når utsalget i kantinen er stengt.
Vask med varmt og kaldt vann for skylling/vask av termokopper mm.
Tappested for drikkevann med varmt og kaldt vann.
Stasjoner som er tilrettelagt med strøm og avtrekk for blant annet mikrobølgeovner, toastjern og
kjøkkenvask. Stasjonene bør være tilgjengelig også når kantinen er stengt.
Plass for uformelle møter og selvstendig arbeid.
Miljøstasjon for håndtering av oppvask og restavfall, med luke/dør for innlevering til oppvasksonen i
kjøkkenet. Miljøstasjonen bør organiseres slik at personstrømmen gjennom den ikke skaper
kollisjoner eller unødvendig kø.
Utslagsvask med silspann i tilknytning til miljøstasjonen.
Stasjoner for håndhygiene ved inngangen til kantinen.
Tilrettelagt for bruk av projektor og lerret.
Sonedeling av arealet slik at enkelte sittegrupper er skjermet for visuell støy.
Gode lademulighet for PC/telefoner.
Informasjonsskjermer som viser ukemenyer, tilbud og andre nyheter fra kantinen.

Ansatte i kantinen vil benytte personaldelen i kantinen til å avvikle sine pauser, og dette må ivaretas på en
måte som blir akseptert av Mattilsynet.
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Varemottak, avfallshåndtering og renhold
Varemottak kantine. Det er satt av areal til varemottak og avfallshåndtering i tilknytning til kantinekjøkkenet.
Utformingen og tilretteleggingen må være i samsvar med mattilsynets gjeldende krav. Kjøle- og frysevarer
må kunne mottas uten at kjøle- og frysekjeden brytes.
Varemottaksarealet bør ligge slik til at det har enkel tilkomst fra anleggets felles varemottak I mottaket bør
det være plass til å pakke opp varer i en skitten del av kjøkkensonen. Kantinen bør ikke ha eget avfallsrom,
men alt avfall fra kantinen bør bringes til anleggets felles avfallsrom hver dag.
Renhold. I tilknytning til kantinen må det etableres et renholdsrom med utslagsvask og plass for
renholdstralle og hyller til oppbevaring av rengjøringsmidler. For en nærmere beskrivelse av renholdsrommet
vises det til omtalen av slike rom i kapittel om Bygningsdrift og renhold.

6.4 Bibliotek
Biblioteket vil dekke flere funksjoner enn kun
boksamling med faglitteratur, skjønnlitteratur og
tidsskrifter.
Biblioteket bør plasseres slik at det blir naturlig for
studenter og lærere å besøke det. Det bør derfor
ligge sentralt, godt synlig og nær ekspedisjonen,
kantine og det sentrale vrimleområdet. På den
måten kan studentene også benytte sitteplasser i
kantine og sentralsone i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket bør støtte den faglige opplæringen og
tjene funksjonen som arbeidsareal i tillegg til å være
en arena for informasjonssøking og lån av fagbøker,
standarder og annet informasjonsmateriell/
tidsskrifter.
Biblioteket bør oppleves som et sted hvor det er
godt å være, med et miljø som skiller seg fra andre
læringsarealer i anlegget. For å kunne inspirere
brukerne bør biblioteket plasseres slik at det har
gode lysforhold med mye direkte eller indirekte dagslys og utsyn. Det er kun bibliotekarkontoret som må
kunne låses av, mens litteratursamlingen kan sikres med alarmsystem.
Biblioteket bør ha soner for:







Henvendelsesskranke
Selvbetjent utlån/innlevering av bøker
Område for stille arbeid
Arbeidsplasser for samarbeid
Litteratursamling
Kontorarbeidsplass for bibliotekar
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Hovedrom
Hovedrommet bør være et åpent rom med god takhøyde som legger til rette for fleksibel bruk og innredning.
Det ønskes bruk av glassvegger for å sikre transparens og åpenhet. Det bør være soner for
samarbeidsaktiviteter, soner for stillere arbeid og soner for boksamling.
Det må være god akustikk og belysning inne i arealet. Det bør være tilstrekkelig med strømuttak og
nettilgang til alle brukere i hele biblioteket. Strømuttak bør i størst mulig grad legges langs vegg.
Det bør være mulighet for studenter å koble egen PC til større skjerm.
I biblioteket bør det kunne tilrettelegges for selvbetjente stasjoner for utlån og innlevering av bøker.
Stasjonene bør plasseres ved skranken og nær inngangene. Biblioteket bør kunne være åpent selv om det
er ubemannet.
Skranke hvor besøkende kan henvende seg bør være godt synlig plassert i hovedrommet i tilknytning til
kontor for bibliotekar. Skranken bør ha en arbeidsplass for bibliotekar, men en ikke en fast arbeidsplass med
krav til direkte dagslys.
Det bør være sikt fra skranken over det meste av biblioteket.
Område for stille arbeid bør kunne skjermes for lyd og uønskete visuelle inntrykk, men samtidig kunne
inkluderes i resten av hovedrommet ved behov. Det bør kunne innredes med komfortable møbler hvor
studentene kan sitte ned og fordype seg i bøkene, og med arbeidsbord hvor det kan jobbes konsentrert med
eget arbeid.
Samarbeidssonen bør kunne innredes med møtebord og uformelle sittegrupper hvor studentene kan
samarbeide om oppgaver og hvor de kan møtes for samtale i uformelle situasjoner. Møbleringen bør være
variert, hensiktsmessig og funksjonell, både i forhold til å kunne sitte ned og studere alene eller flere
sammen i en gruppe. Ulike sittegrupper kan skilles ved bruk av bokhyller for litteratursamlingen.
Litteratursamlingen bør plasseres mellom sonen for samarbeid og sonene for stille arbeid.
Litteratursamlingen består i hovedsak av fagbøker, tidsskrift og skjønnlitteratur. Det bør være plass for hyller
til bøker og annet utlånsmateriell. Hyllene bør være på hjul slik at det er enkelt å ominnrede ved behov.
Hyller som står ute i rommet kan gjerne være lave, ha buet form og kombineres med
sittemuligheter/sittegrupper, mens hyller plassert langs vegg kan være høyere.

Møterom
Ved samarbeidssonen i biblioteket er det ønskelig at det etableres en sone med møterom. Rommene bør
utstyres og møblers som øvrige møterom i anlegget. Møterommene bør ha en transparent utforming mot
biblioteket. Det største møterommet bør kunne brukes til lesesal for inntil 12 studenter.

Bibliotekarkontor
Kontoret må innredes med kontorplass for en person. Dette er en fast arbeidsplass med krav til dagslys og
utsyn. Kontoret bør ha hylle- og skapplass for midlertidig oppbevaring av medier som er til vurdering,
registrering, merking og for utstyr. Det bør være mulig å ha oversikt over hovedrommet fra kontoret.

6.5 IT-tjenesten
IT-tjenesten bør være lett tilgjengelig for brukerne og plasseres der hvor studenter og lærere naturlig ferdes,
nær ekspedisjon, kantine og det sentrale vrimleområdet. Arealene består av:
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Et kombinert kontorlandskap og verksted med 2 faste arbeidsplasser.
Et lagerrom.
Andre nødvendige funksjoner som serverrom, patcheskap osv. må også etableres, men blir ikke
nettoprogrammert.

IT-tjenesten har arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til vedlikehold og drift av ansattes PC-er og skolens IKTutstyr som servere, informasjonstavler, AV-utstyr, skriver etc. IT-tjenesten bør også gi brukerstøtte til ansatte
og studenter.
Arealene for IT-tjenesten bør ha god ventilasjon (kjøling), rikelig med strømpunkter, og rask og god
nettilgang for mange maskiner samtidig. Dører bør være terskelfri slik at det kan transporteres utstyr inn og
ut på trillebord.

Kontorlandskap/ verksted
Det bør etableres et kombinert kontorlandskap/serviceverksted med 2 arbeidsplasser som krever dagslys.
Arbeidsplassene benyttes til arbeid/vedlikehold av PC-er, vedlikehold av maskinvare og installasjon av
servere. Til hver arbeidsplass bør det være et stort arbeidsbord med datapunkter knyttet til alle skolens
nettverk og rikelig med EL-stikk. Arbeidsbordet bør ha en bredde på 2,2 meter. Ved hvert arbeidsbord bør
det være plass til et garasjeskap. I verkstedet bør det være en arbeidsbenk i ståhøyde langs vegg med
integrert EL-stikk og data punkt og plass til anslagsvis seks maskiner i bredden.
Hele verkstedet bør ha rikelig med hensiktsmessig plasserte nettverkspunkter og EL-stikk som er plassert
ergonomisk og praktisk i forhold til benker og bord.
Det bør være plass til hyller/skap for oppbevaring av materiell og utstyr i landskapet

Lager, patcheskap
Med inngang fra kontorlandskapet/verkstedet bør det være et lagerrom innredet med dype reoler langs vegg.
Her bør det lagres IT- og AV-utstyr som er til reparasjon, service eller til oppbevaring, og materiell som
kabler, skjermer, projektorer og datamaskiner.
Nødvendige driftstekniske IT-rom som datasentraler/patcherom m.m., plasseres rundt i bygningsmassen
etter behov. Alle tekniske rom for IKT bør ha en størrelse som gjør at nødvendig vedlikehold av teknisk utstyr
kan gjennomføres. Plasseringen av slike tekniske installasjoner må ta hensyn til at de produserer varme. De
bør derfor ikke plasseres i bruksrommene til studenter og ansatte.

6.6 Student- og rådgivertjeneste
Studenttjenesten har oppgaver knyttet til studie- og yrkesveiledning. Tjenesten er et lavterskeltilbud for
studentene og bemannes av rådgivere. Tjenesten bør organiseres som en egen avdeling med en sentral
plassering i anlegget nær servicesenteret. I samme sone bør det være et kontor for studentrådsleder.
Det er ikke behov for en egen ekspedisjon til studenttjenesten.
Studenttjenesten bør bestå av følgende funksjoner/rom:



3 rådgiverkontor
1 kontor for studentrådsleder
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Hvile- og ammerom

Fagskolen sine studenter har tilgang til SAMMEN sine trenings- og helsetjenester, og har ikke behov for
areal til dette.

6.6.1 Kontor for rådgivere og studentrådsleder
Kontorene bør kunne utstyres med elektrisk hev/senk-arbeidsbord, kontorstol, skap og hyller. I kontorene bør
det også være plass til å ta imot to besøkende. Alle kontorarbeidsplassene bør tilfredsstille gjeldene krav til
dagslys og utsyn.
Samtaler/møter som gjennomføres kan være av konfidensiell art, og det enkelte kontor må derfor tilfredsstille
minimum de samme lydkrav som møterom.

6.6.2 Hvile- og ammerom
Det bør etableres hvile- og ammerom for studenter, innredet med benk/sofa, en god hvilestol, stol og vask
med speil. Rommet bør ligge skjermet, men i nærheten av toalett. Det bør være dagslystilgang i rommet,
men det bør også kunne blendes helt. Rommet bør være lydisolert med samme krav som møterom.

6.6.3 Studentrådsrom
Det legges til grunn at studentrådet bruker et av skolens møterom til sine møter.

6.7 Toalett
I anlegget bør det være minimum 1 toalett pr. 20 brukere. Det bør sikres at det er toaletter tilgjengelig i
rimelig nærhet til alle funksjoner. Som prinsipp bør det etableres egne toalettrom med vask, ikke
toalettanlegg med flere toalett via et forrom. Det bør sikres at det er toaletter både i de rene og de skitne
sonene av anlegget. Det legges opp til uni-sex toalett der det er i tråd med forskrifter.
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7 Generelle læringsareal
I dette kapittelet omtales undervisningsrom som bør brukes av studenter og lærere på alle studietilbud.
Det bør etableres følgende typer generelle undervisningsareal.







Auditorium
Klasserom uten spesielt utstyr utover stoler, bord og standard IT-verktøy
Spesialutstyrte klasserom
Klasserom fast møblert med arbeidsstasjoner og store skjermer til studentene (BIM/tegneklasserom)
Møterom (grupperom benevnes som møterom og har samme utrustning)
Støttefunksjoner

Det må monteres utstyr egnet for nettundervisning i alle undervisningsrom.
Opplæringen baserer seg generelt på bruk av ulike IT-verktøy. Det kreves derfor god IT-tilgang og
strømtilførsel i alle rom. Alle brukere av rommet bør kunne ha IT-verktøy koblet til strøm og nett samtidig.
Strøm langs vegger og i tak bør ikke oppleves som en hindring i rommet, der lærer og studenter bør kunne
bevege seg fritt.
En skole for framtida bør legge til rette med undervisningsrom med tavleløsninger som både er digitale og
som man kan skrive på. Ekstra lys over tavle bør kunne styres ved behov. Det bør legges til rette for
lydanlegg i alle rom og mulighet for solskjerming/ blending som en integrert del av det tekniske tavleutstyret.
Det bør også legges til rette for filming/streaming av undervisning.
Utenfor hvert undervisningsrom, bør det være plass ved døren til å henge opp en elektronisk timeplan/
bookingsystem som viser bruken av rommet (også informasjon om når rommet rengjøres).
Alle arealene bør ha fullintegrert digital AV-løsning (lys, lyd og bilde) iht. fylkeskommunens kravspesifikasjon
og innkjøpsavtale.
Lydkrav iht. fylkeskommunens kravspesifikasjoner.

7.1 Auditorier
Det er satt av areal til:



1 auditorium for 120 personer
1 auditorium for 60 personer

Begge auditoriene bør tilrettelegges og utstyres slik at nettstudenter kan følge forelesningene via
videooverføring.
Ved den enkelte sitteplass bør det være bord/skriveplate som er store nok til at studentene kan ha med
notatblokk og PC. Det bør også være strømuttak ved sitteplassene.
Auditoriene vil blant annet benyttes av studentene til presentasjon av sine hovedprosjekt. Framme i
auditoriet bør det være gulvplass inntil at fire studenter kan ha med seg gruppens modell til presentasjon.
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7.2 Møterom
Møterommene bør fordeles rundt i skoleanlegget slik at hvert klasserom har nærhet til minst ett møterom.
Alle møterom bør ha tilkomst fra fellesareal slik at en ikke låser bruken til et bestemt klasserom eller
brukergruppe.
Det er satt av areal til 12 møterom i de generelle læringsarealene. Åtte av møterommene bør ha plass til 6
personer, mens to bør ha plass til 4 og to til 8 personer.
Om lag 25 % av møterommene bør ha dagslys og utsyn, og ha en skjermet utforming. Disse møterommene
bør også kunne fungere som kontorarbeidsplasser. De møterommene som ikke får dagslys, bør ha
glassvegg mot fellesareal/ gangsoner. Frosting i sittehøyde, gardiner eller tilsvarende løsninger bør kunne
regulere graden av direkte innsyn. Møterom bør være tilrettelagt for videokonferanser.

7.3 Klasserom
Følgende typer klasserom bør etableres:





20 ordinære klasserom for 30 studenter
3 ordinære klasserom for 60 studenter
3 spesialutstyrte klasserom til 30 studenter
1 spesialutstyrte klasserom til 60 studenter

Det er et ønske at studenter og lærere fra ulike fagretninger bør treffes i løpet av skoledagen, for slik å skape
et variert sosialt miljø. Klassene bør derfor ikke disponere faste klasserom, eller holde til i egne soner i
anlegget. Klasser på maritime fag vil trolig likevel holde mest til i klasserommene med litt større pulter, og
KEM-klassene vil holde mest til i BIM-/tegneklasserom.
Alle klasserom må ligge mot yttervegg. For å sikre godt dagslys og utsyn for alle studenter i det enkelte
undervisningsrom, bør undervisningsrommene utformes rektangulært og med langsiden mot fasaden. Alle
undervisningsrom må ha tilfredsstillende solskjerming. Det er ønskelig at det benyttes glass for å lede lys
innover i bygget, men ikke i så stort omfang at aktiviteter i naborom virker forstyrrende. Klasserom bør ha
glassfelt ved siden alle dører. Det bør ikke være glass i vegger mellom klasserom. Dersom det brukes glass
mellom klasserom og korridor bør det brukes frosting/foliering for å gi skjerming og begrense direkte innsyn
De akustiske forholdene i klasserommene være godt tilpasset tale.
Dør inn til klasserom bør plasseres i fremre del av rommet, men ikke på vegg med tavle
Alle studenter må kunne se hele tavlen.
Det bør være mulig å henge opp informasjon m.m. på oppslagstavle.
I enkelte klasserom bør det legges til rette for å ha tavleløsninger på flere vegger i klasserommet.
Det bør være god visuell kontakt mellom undervisningsrom, grupperom og trafikkareal. Det bør være liten
grad av transparens mot areal med mye trafikk og bevegelser utenfor.
Arbeidsplassen for læreren må utformes slik at det er plass til PC, lærebøker og egne notater. Læreren bør
ha et manuelt/ gasslift heve/senke bord med størrelse 140x80 cm. Stol må være regulerbar i høyden. Det
bør være mulig for lærer å kunne både skrive direkte på tavle, og på egen skjerm slik at lærer kan stå vendt
mot studentene. Det bør være enkelt å overføre datasignaler fra IT-utstyr til skjerm.
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7.3.1 Ordinære klasserom
For at de ordinære klasserommene er forutsigbare og gjenkjennelige for brukerne, legges det opp til en
tilnærmet identisk utforming og utrustning av rommene uavhengig av størrelsen. Det er ønskelig at
klasserommene plasseres sammen i klynger, med tilknytning til møterom.
Ønsker for inventar:
Studentpulter bør ha en bredde på 90 cm for å ha plass til PC, lærebøker og notatbok/-blokk. Pultene bør
være lette å flytte, slik at det kan bli møblert for ulike arbeidsformer.

7.3.2 Spesialutstyrte klasserom
Det er planlagt at fire rom utstyres med bord for samarbeid i grupper på inntil 6 personer. Ved hvert bord bør
det være mulig å montere to store skjermer på vegg som studenter og lærere kan koble opp sine egne PC-er
på. Samtidig må det fra hvert gruppebord være mulig å se mot rommets formidlings-/presentasjonspunkt.
De spesialutstyrte klasserommene er også tiltenkt navigatørklassenes behov for større arbeidsbord ved bruk
av kart, publikasjoner etc.

7.3.3 BIM/DAK/tegnerom
Hver studentarbeidsplass må ha plass for PC med 2 skjermer. Plasseringen av arbeidsplassene bør være
slik at det fra hver av dem er mulig å se et formidlingspunkt hvor det er montert en større skjerm som er
koblet til instruktør sin maskin.
DAK-PCer bør kobles til kablet nettverket.
Ved hvert av DAK/tegnerommene bør det etableres et rom med plass til plottere og 3D-printere. Rommene
bør være tilgjengelig ikke bare via DAK/tegnerommet, men også fra felles-/trafikkarealet utenfor.

7.4 Støttefunksjoner
I tilknytning til de generelle læringsarealene bør studentene ha tilgang til skap for oppbevaring av bøker og
ytterklær. Areal for dette er ikke del av programmert nettoareal, men må tas inn som del av brutto/
nettofaktoren på 1,45 i FEF arealmodellen.
Det må settes av plass til 800 skap av hver type. Skapene ønskes integrert i vegger ved trafikk- og
fellesareal eller plasser i soner som ligger litt skjermet.
Studenter på som har garderobeplass ved verksteder (Byggfag), får ikke ekstra skap til ytterklær.
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8 Spesielle læringsareal
8.1 Generelt om verksteder/ lab/ simulatorer:
For rene verksteder/ lab/ simulatorer gjelder:






Er å anse som rom for varig opphold med krav til dagslys og utsyn om ikke annet er beskrevet.
Bør ha en mest mulig generell utforming og teknisk tilrettelegging slik at de kan tilpasses eventuell
endret bruk i framtiden.
Der det er behov for økt takhøyde bør den være minst 7 meter.
Det må minimum være doble innvendige dører i verkstedene for å kunne flytte varer, inventar,
maskiner og utstyr etc. Gjelder der det bør være internkommunikasjon mellom verkstedene.
Tak og vegger må ha nødvendig støydemping.

For skittent verksteder/ lab gjelder i tillegg:









Garderober med toalett bør ligge i overgang mellom ren og skitten sone
Verkstedsgulv må være flate gulv, uten stort fall mot sluk.
Alle verksteder bør ha betonggulv som er lett å rengjøre.
Alle verksteder må tilrettelegges med sandfangskum.
Det må være vannuttak, slanger og sluk for spyling av gulv i verkstedene.
Verkstedene må tilrettelegges for bruk av truck.
Det bør være brystning nederst på veggene og forsterkede hjørner for å unngå skader ved bruk av
truck og pallejekk.
I hvert verksted bør det være håndvask/hygienestasjon samlokalisert med førstehjelpsstasjon. Bør
plasseres ved inngangen til verkstedet.

8.2 Byggfag
8.2.1 Verksteder
Fellesverksted til tre- og metallarbeid, samt til tester i materiallære
Et skittent verksted der studenter og lærer bør benytte arbeidstøy.
I verkstedene til byggfagene bør studentene kunne arbeide med hovedprosjektene sine. Til dette er det
behov for arbeidsbenker i ståhøyde, hvor det ved den enkelte arbeidsplass er uttak for strøm.
En egen sone av verkstedet bør ha plass for maskiner for testing av materialegenskaper. Aktuelle maskiner
og utstyr bør kunne teste trykk-styrke, strekk-styrke og fasthet til materialer som betong, metall og tre.
Maskinene er enten plassert på arbeidsbenker eller de er egne gulvstående maskiner, alle maskinene
trenger strømuttak. I tillegg bør verkstedet ha en sone for betong-laboratorium, og denne er omtalt under.

Betong-lab (våtsone i verkstedet)
Betonglaben bør etableres i en egen sone av fellesverkstedet. I denne sonen bør studentene blande
betongprodukter til støping av mindre betongkonstruksjoner. Videre bør studentene kunne gjennomføre
sikteprøver, trinnlydstester, fuktighetsprøver etc. I denne sone bør det være tilrettelagt for en herdeovn for
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oppvarming av materialer som maskinstudentene utfører tester på. For herdeovnen må det være 400V 3fase strøm og avtrekk for å ta ut varme den produserer.

Lager/maskinrom til verksted
Til oppbevaring av nødvendig utstyr og materialer bør det etableres et eget lager. Dette lageret bør også
kunne fungere som et maskinrom. For å lagre utstyr som landmålingsutstyr, 3D-skanner, etc. bør det være
plass for lagerhyller.

Garderobe til verkstedet
Ved fellesverkstedet bør det etableres to garderober som fungerer som skille mellom ren og skitten sone av
bygget. I garderoben må det være 20 skap med plass for studentenes ytter-/arbeidsklær. Videre bør det
være tilgang til et separat skifterom med dusj. Skapene bør helst være integrert i vegg. I garderoben bør det
være benker og vask. Det er satt av areal til et toalett tilknyttet hver garderobe.

8.2.2 Laboratorium for KEM og bygningsfysikk
KEM-laboratorium (15 studenter)
KEM-laboratoriet er et rent rom hvor studentene ikke benytter arbeidstøy.
I laboratoriet til klima, energi og miljø bør det monteres et fullt operativt ventilasjonsanlegg og varmepumper,
alt tilrettelagt for at studentene kan kjøre tester og målinger på dem. På et egnet sted på utsiden av bygget
monteres solfangere som er koblet til radiatorer og styringspanel i laboratoriet. I tillegg bør det på utsiden av
bygget monteres solcellepanel som studentene bør kunne kjøre testinger og målinger på fra laboratoriet.
Disse systemene styres via PC-er som er fast plassert i laboratoriet.
I laboratoriet bør det monteres en varmtvannstank med fungerende røropplegg som i et hus (uttak varmt og
kaldt vann, sluk og vask). Det bør kobles styringssystemer til installasjonen.

Rom for tryktesting av bygg
Dette kan etableres som et rom inne i KEM-laboratoriet eller med direkte tilknyttet det. Trykktestingsrommet
er ikke et rom for varig opphold og kan derfor plassers uten direkte dagslys.
Rommet må være et tett rom slik at studentene kan utføre trykktester. Videre bør en kunne gjøre
undersøkelser knyttet til varme/kuldebroer. Studentene bør kunne styre ventilasjonen i rommet uavhengig av
byggets hovedventilasjonssystem. For å kunne observere hvordan luftstrømmer flyter i rommet må det
kunne fylles med røyk, og avtrekk må tilpasses slik bruk. Fra KEM-laboratoriet bør det være mulig å se
direkte inn i dette rommet.

8.2.3 Andre støtterom
Til undervisningen på KEM benyttes det en del moduler som kun er framme korte perioder i året. Når disse
ikke er i bruk, bør de kunne lagres i et lager med direkte tilkomst fra KEM-laboratoriet. Modulene er på hjul
og terskler bør være tilpasset dette.
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8.3 Petroleumstekniske utdanninger
8.3.1 Boresimulator
Simulatorrom
Boresimulator er et rent rom hvor studentene ikke benytter arbeidstøy.
Ikke krav til dagslys.
Dagens boresimulator er et rom med dobbel takhøyde. Om dette er nødvendig i framtiden vil avhenge av
den tekniske utviklingen av slike simulatorer.
Det er ønskelig at simulatorrommet utstyres med datagulv slik at det er mulig å flytte komponenter ved
behov.
For opplæring og trening i oppgaver knyttet til arbeid på offshoreinstallasjoner etableres en boresimulator.
Simulatoren består av et kontrollrom med plass til to fullbøra operatørplasser tilsvarende det en finner i et
boredekkskontrollrom, en instruktørplass og skjermer/lerret.
Hver at de to operatørstolene opptar ca. 4 m2 og bør plasseres slik at de er vendt mot
skjermene/lerretet/domen på en slik måte at det simulerer virkeligheten på en offshoreinstallasjon. Stolene
kobles til serverne som er plassert i serverrommet.
Instruktørplassen plasseres ute av syne fra operatørstolene, men slik at instruktør også ser
skjermen/lerretet. Arbeidsplassen utstyres med kontorplass hvor simulatorens styringsterminal er plassert.
Her bør det være plass til en kontorpult, stol og liten hylle/skap.
Klasserom/debrifingsrom (15 studenter)
Krav til dagslys og utsyn. Vegg i vegg med simulatorrommet bør det være et debrifingsrom med plass for en
klasse. Det bør være full transparens (glassvegg) og direkte tilkomst mellom debrifingsrommet og
simulatorrommet, og bør også ha tilkomst fra fellesareal. Debrifingsrommet bør tilrettelegges slik at det kan
monteres store skjermer på veggen. Rommet bør kunne innredes med standard teoriromsoppsett av bord og
stoler, se punkt 7.3.
Serverrom
Alle skolens servere som styrer simulatorene, bør plasseres i et fellers serverrom. Det bør gå kabelkanaler
fra serverrommet til alle simulatorrommene slik at en kan oppgradere/endre kablingen dersom dette skulle bli
nødvendig. Serverrommet må ha tilstrekkelig kjøling slik at temperaturen kan holdes på et konstant jevnt
nivå, selv når varmen fra serverne variere.

8.3.2 Trykk-kontroll simulator
Simulatorrom (4 studenter)
I trykk-kontrollsimulatoren bør en kunne installere styringspanel/moduler hvor studentene kan simulere
øvelser på styring av væskestrømmer i rørsystemer på en offshoreinstallasjon. Rommet bør ha plass til fire
studenter samtidig og fra et tilstøtende amfi bør resten av klassen kunne observere øvelsene. Det er sterkt
ønskelig at dette kan gjøres ved at det er glassvegg mellom disse to rommene, og da med direkte tilkomst
mellom. Som et alternativ kan en legge opp til at en benytter videolink for å følge aktiviteten i trykkkontrollsimulatoren. Rommet bør tilrettelegges for nødvendige tilkoplinger til tekniske føringer.
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Demonstrasjons-/visningsrom, amfi (30 studenter)
Dette rommet bør utformes med et amfi for 30 studenter. Hver plass bør utstyres med skriveplate hvor
studenten kan få plass til PC.
Som nevnt under simulatorrom i avsnittet over er det sterkt ønskelig med transparens til trykkkontrollsimulatoren. Fra alle setene i amfiet må en ha godt innsyn til simulatoren slik at en kan følge
øvelsene som gjøres.
For at rommet bør kunne benyttes uavhengig av simulatoren bør det kunne utstyres med standard løsning
for digital visningsflate, og det må være mulig å blende av for innsyn mellom amfiet og simulatorrommet.

8.3.3 Hydraulikk-lab
Hydraulikk-lab (16 studenter)
I laboratoriet for hydraulikk bør det være plass til 4 moduler som hver krever ca. 6 m2. Modulene bør kunne
plasseres slik at det er mulig å arbeide på begge sider av dem samtidig. Samlet bør 16 studenter være i
aktivitet samtidig i rommet. Modulene må alle kunne kobles til strøm. Benkene bør plasseres slik at det er et
fritt gulvareal i rommet.
I den ene delen av rommet bør det være mulig å ha et hyllesystem som går fra gulv til tak, og hvor tyngre
utstyr kan plasseres nederst i reolen.
Lager hydraulikk-lab
Tilknyttet hydraulikk-laboratoriet etableres et lager for modeller og moduler som benyttes periodevis i
opplæringen. Enkelt av modulene er av en slik størrelse at de må trilles inn i hydraulikk-verkstedet, og
terskler bør tilpasses dette.

8.3.4 Kjemiprosess-lab
Laboratorium (16 studenter)
Kjemiprosesslaboratoriet bør kunne innredes med fire arbeidsbenker hver med plass til fire studenter. Ved
benkene bør det kunne monteres vask med vann og avløp, og det bør være plass til et ekstra sidebord ved
arbeidsbenken. Videre bør det være strømuttak ved hver arbeidsplass ved benken.
Langs en av veggene i laboratoriet bør det plasseres fire avtrekkskap. Skapene bør kunne ha integrert vask
og det bør derfor legges til rette for å koble dem til vann og avløp. I samme område som avtrekkskapene
plasseres bør det legges til rette for montering av oppvaskmaskin. Maskinen bør benyttes til rengjøring av
utsyr og materiell brukt i undervisningen og må tilkobles forskriftsmessig avløp.
I laboratoriet bør det også være mulig å plassere oppbevaringsskap langs vegg.
Kjemilager / prep.rom
Med direkte tilkomst fra laboratoriet bør det etableres et kombinert forberedelsesrom og lager. I rommet bør
det være plass til et avtrekkskap av samme type som i laboratoriet. Videre bør rommet benyttes til
oppbevaring av de kjemikalier som benyttes i undervisningen. Aktuelle kjemikalier kan være syrer, baser,
organiske- og uorganiske forbindelser, alle i fast-, flytende- eller gassform. Nøyaktig antall skap og separate
avtrekk bør avklares i prosjekteringsfasen. I rommet bør det være plass til en demonstrasjons-/arbeidsbenk
for lærer.
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Våt-lab
For de aktivitetene som kan medføre søling av kjemikalier bør det være et eget vått-laboratorium. Rommet
må ha avløp, vann og avtrekk. Noen av aktivitetene som bør gjøres i rommet kan være knyttet til
vannrensing, og da medføre bruk av CO2. Andre aktiviteter generere støy og rommet bør derfor ha ekstra
lydskjerming til naborom. Eksempel på slike aktiviteter er blanding av borevæsker.
Instrument-lab/spektroskopi
Et eget rom innredet med benker med plass for spektrograf, dataloggere/små instrument og større kostbare
instrument bør være tilgjengelig direkte fra kjemiprosess-laboratoriet. Slikt utsyr krever tilkobling til strøm. En
transparent løsning mellom disse to rommene er å foretrekke.
Forberedelsesrom lærer
Til vedlikehold av utstyr og maskiner, og til lærernes praktisk forberedelser til undervisning bør det være et
forberedelsesrom i laboratoriet. Rommet bør ha plass til en kontorarbeidsplass og plasseres slik at det er
tilgjengelig fra laboratoriet og støtterommene der. Dette er ikke et kontor beregnet for varig opphold, kun for
kortere forberedelsesøkter.
Møterom (4-6 pers.)
Til bruk for studentene som arbeider i laboratoriet er det satt av areal i romprogrammet til to møterom.
Rommene bør plasseres slik at de er tilgjengelig fra det lille teorirommet som er nevnt i avsnittet under, og
bør også ha tilkomst fra fellesareal. Hvert møterom bør ha plass for 4-6 personer. For spesifikasjon av
innholdet i møterommene vises det til kapittel 7.3.
Lite klasserom (15 studenter)
I forbindelse med kjemiprosesslaboratoriet bør det etableres et klasserom for 15 studenter. Rommet bør
plasseres slik at det er tilgjengelig fra møterommene og kjemiprosesslaboratoriet, og bør også ha tilkomst fra
fellesareal. For spesifikasjon av innholdet i klasserommet vises det til kapittel 7.3.

8.4 Maskin
8.4.1 Laboratorier
Flerfunksjons-lab maskinteknikk (15 studenter)
Det bør være et eget flerfunksjons-laboratorium med plass til moduler og strekkprøveapparat. Rommet må
ha avsug, plass til moduler, trykkluft og plass til skjermer for styring/overvåkning av modulene.
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Enkelte av de oppgavene som gjøres i rommet krever at det er avsug tilgjengelig. Listen under viser hvilke
funksjoner og utstyr rommet bør innredes med:











Arbeidsbenk med vask og avsug
Arbeidsbenk med avsug
Strekkprøvemaskin tilkoblet trykkluft
Utmattingstestmaskin
Hardhetsprøvemaskin
Slagseighetsprøvemaskin
Mikroskop
Kjøleskap/fryseskap
Kjemikalieskap
Holde jevn temperatur på 20°C – 22°C for å tilfredsstille krav til målerom.

Testene som utføres på modulene er av en slik karakter at det bør være montert skilletrafo på det elektriske
anlegget i verkstedet.
Lager
Det bør være direkte tilkomst fra flerfunksjonslaboratoriet til lageret. Lageret er tenkt benyttet til oppbevaring
av moduler som ikke er i daglig bruk. Enkelt av modulene er av en slik størrelse at de står på hjul og bør
kunne trilles mellom laboratoriet og lageret.

8.5 Elektrofag
De må ha skilletrafo på det elektriske anlegget.

8.5.1 Laboratorier
Grunnlagslaboratorium – automasjon og elkraft (30 studenter)
Grunnlagslaboratoriet bør tilrettelegges med arbeidsstasjoner ved arbeidsbenker langs vegg og ved løse
arbeidsbord i det frie gulvarealet. Hver arbeidsstasjon bør utrustes med strømuttak og mulighet for å koble til
kablet datanett. Studentene arbeider i hovedsak med kobling og testing av småkomponenter.
I laboratoriet bør det være plass for hyller til oppbevaring av utstyr og instrumenter som benyttes i
undervisningen.
El-kraft laboratorium 1 (8 studenter)
El-kraft laboratorium 1 bør benyttes til å simulere drift av EL-kraftstasjoner (kraftstasjon, trafostasjon,
nettstasjon). Skolen har to simulatorer som hver er 2 * 10 meter. Utstyret som benyttes i dette rommet
produserer en del varme og rommet må ha kjøling tilpasset dette.
I tillegg til selve simulatorbenken bør det i det rommet være plass til trafo, generator og el-motorer. Av
hensyn til at disse komponenten støyer når de kjøres bør de kunne plasseres med god lydskjerming fra
resten av arealet. Komponenten trenger også et godt ventilert rom.
I valg av belysning og annet utstyr til rommet bør en påse at de ikke forstyrre de målinger studentene gjør
(elektronisk støy).
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El-kraft laboratorium 2 (16 studenter)
Rommet trenger ekstra kjøling.
El-kraft laboratorium 2 bør benyttes til kjøring av og testing på elektriske maskiner, strømforsyninger etc. Til
dette benyttes ulike måleinstrumenter. Rommet bør ha plass til arbeidsbenker og lagerreoler. De
instrumenter og maskiner studentene arbeider med trenger tilkobling til strøm, og det bør derfor være
tilgjengelige stikkontakter ved arbeidsbenkene.
Lager til El-kraft laboratorium 2
Til lagring av el-motorer og annet utstyr som benyttes i El-kraft laboratorium 2 er det planlagt et eget lager.
Dette lageret bør ha inngang direkte fra laboratoriet, og må tilrettelegges for at større utstyr kan trilles inn. Til
oppbevaring av lettere utstyr bør lageret være innredet med lagerreoler.
Robot-/CNC-laboratorium (12 studenter)
Det er i romprogrammet satt av areal til et laboratorium for CNC- og robot-teknikk. Punktene under viser
ønsket egenskaper ved rommet.




Direkte tilkomst til felleslager fra laboratoriet.
Ring-ledning med 15 uttak for trykkluft, hvor tre er til faste CNC-installasjoner og 12 til annet utstyr,
montert langs veggene.
Uttak for strøm og kablet datanett til hver student.

PLS-laboratorium (30 studenter)










Direkte tilkomst til felleslager fra laboratoriet.
Laboratoriet er ikke et våtrom og trenger ikke sluk i gulv.
Laboratoriet bør utrustes som grunnlagslaboratoriet.
Uttak for vann til oppvarming og nedkjøling.
Være tilrettelagt for nettundervisning.
Plass til to PLS-rigger, hver på ca. 2 m2, plassert bak i rommet. En for nivå-regulering en for flowregulering.
Ha plass til 6 faste PC-er med to skjermer.
Kunne innredes med faste bord langs vegg og løse bord i midten av rommet.
Uttak for strøm og luft ved arbeidsplassene.

Lager CNC/robot- og PLS-laboratorium.
Med tilkomst fra både CNC/robot-laboratoriet og PLS-laboratoriet bør det være et lager. Rommet bør kunne
benyttes til oppbevaring av utstyr som ikke kan stå framme i laboratoriet og rommet må derfor kunne låses
av.
Lite klasserom ved laboratorium (15-20 studenter)
Krav til dagslys og utsyn.
Rommet bør fungere som støtteareal for de klassene som er i laboratoriene til elektrofag. For generelle
spesifikasjoner av teorirom vises det til punkt 7.3.
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Møterom ved laboratorium (6 studenter)
Til bruk for studenter i bl.a. arbeid med hovedprosjekt bør det ved elektrolaboratoriene etableres møterom.
For antall og størrelse vises det til romprogrammet, og for generelle spesifikasjoner av møterom vises det til
kapittel 7.2.
Forberedelsesrom til lærer
Lærerne har behov for et rom hvor de kan gjøre forberedelser til undervisningen, og vedlikeholde og teste
utstyr og materiell. Til dette formålet er det satt av et eget areal i romprogrammet. Forberedelsesrommet bør
ha plass til arbeidsbenk, lagerhyller og en kontorplass.
Kontor til laboratoriums-ansvarlig
Den ansvarlige for driften og vedlikeholdet av laboratoriene bør ha et eget kontor. Kontoret bør utformes og
utstyres som et standard kontor, se avsnittet Kontorplasser for ledelsen og merkantil i kapittel 9.1 for
beskrivelse. Krav til dagslys og utsyn.
Verksted/lager til laboratorium-ansvarlig
Ved kontoret til laboratorium-ansvarlig etableres et kombinert lager og verkstedsrom. Lageret bør kunne
innredes med hyller og skap, samt en arbeidsbenk.

8.6 Maskinoffiser
Maskinoffiserklassene har behov for en maskinsimulator. Bruk av simulator er avgjørende for sertifiseringen
av utdanningen, og det er viktig at simulatorer dekker de krav som stilles ift. sertifisering
Maskin-, navigasjon- og brosimulatorer som bør være samlokalisert, og det ønskes datagulv i alle
simulatorer.

8.6.1 Maskinsimulator
Maskinrom/kontrollrom:







Maskinrom og kontrollrom utgjør til sammen en «full mission simulator» og består av to rom med en
transparent skillevegg mellom. Det bør være to dører mellom rommene, gjerne en på hver side av
konsoller i kontrollrommet.
Kontrollrommet utstyres med konsoller langs den transparente veggen mot maskinrom, arbeidsbord
med plass til fire personer, rack-skap og skap. Det bør være en høyspentsimulator i kontrollrommet.
Maskinrommet utstyres med en skjermvegg og konsoller.
Det er behov for ekstra lydisolering av disse rommene, da det er mye støy fra maskinsimulatoren.
Bør kunne kobles sammen med brosimulator 1.

Serverrom
Serverrommet bør være et felles rom for alle simulatoren. Se kap. 8.3.1 for beskrivelse av serverrommet.
Instruktørrom
Det bør være plass til 2 instruktørstasjoner i et eget rom. Det bør være innsyn til kontrollrom/maskinrom og
maskinrom/klasserom fra instruktørrommet. Hver instruktørstasjon bør utstyres med skjermer, arbeidsbord
og stol.
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Høyspentsimulator (6 studenter)
Høyspentsimulatoren består av et kontrollrom med konsoller og skjermer. Rommet bør plasseres nær
maskinsimulatoren, men det bør ikke være direkte kobling mellom dem. Tilkomsten bør være fra korridor.
Det bør være gulvplass slik at ca. 6 studenter kan være i rommet samtidig.
Debrifingsrom (15 studenter)
Krav til dagslys og utsyn.




Rommet brukes til gjennomgang av øvelser fra maskinsimulatoren, øvelser på PC-modeller og
debrifing.
Rommet bør utstyres med 15 arbeidsplasser med 2 PC-skjermer.
Rommet bør tilrettelegges med digital visningsflate på vegg.

8.7 Dekksoffiser
Bruk av simulator er avgjørende for sertifiseringen av utdanningen, og det er viktig at simulatorene dekker de
krav som stilles til sertifisering.

8.7.1 Nautisk simulator
Nautisk simulator består av fire brosimulatorer og en navigasjons-lab. En brosimulator er et anlegg som på
flere måter bør imitere broen ombord på båter og skip. En navigasjons-lab er utstyrt med arbeidsstasjoner
med avansert kartsimulatorprogramvare og skjermer der man kan trene på oppgaver knyttet til navigatørens
oppgaver ombord, f.eks. det å kunne ta båter til en ny havn.
Brosimulatorene og navigasjons-laben bør ligge nær hverandre i en samlet sone. I denne sonen bør det
også være et møterom/ lite klasserom/debrifingsrom.
I simulatorene øver studentene på ulike simulerte scenarier. De de fire broene kan kjøres sammen i en felles
øvelse eller en kan kjøre individuelle øvelser på den enkelte bro. Instruktør/lærer sitter i et eget instruktørrom
og styrer øvelsen derfra. Instruktør har mulighet til å se alle skjermer i brosimulatorene.
Punktene under oppsummerer egenskaper for de ulike broene.
Bro 1








Brosimulatoren er et mørke rom.
Brosimulator 1 består av en 240° brosimulator.
To fastmonterte brostoler.
Det er vanligvis 2-3 personer samtidig i denne simulatoren.
Brosimulator 1 og 2 bør ligge i tilstøtende rom, med foldevegg mellom. Når foldeveggen er lukket
brukes simulatorene som to separate broer. Ved å åpne opp mellom broene dannes en 360 graders
brosimulator.
Broen utrustes slik at den imiterer de funksjonene studentene møter i praksis. Eksempelvis med
stasjoner for radio/kommunikasjon, navigasjon og ror.
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Bro 2, 3 og 4








Brosimulatorene er mørke rom.
Brosimulator 2 bør plassers i tilstøtende rom til bro 1 med foldevegg mellom. Når foldeveggen er
lukket brukes simulatorene som to separate broer. Ved å åpne opp mellom broene dannes en 360
graders brosimulator.
Simulatorene utstyres med en 180° brosimulator.
To fastmonterte brostoler.
Det er vanligvis 2-3 personer samtidig i denne simulatoren.
Broen utrustes slik at den imiterer de funksjonene studentene møter i praksis. Eksempelvis med
stasjoner for radio/kommunikasjon, navigasjon og ror.

Serverrom
Serverrommet bør være et felles rom for alle simulatoren. Se kap. 8.3.1 for beskrivelse av serverrommet.
Instruktørrom




Instruktørstasjonen plasseres i et eget rom.
Fra serverrommet bør det kunne kables slik at instruktør kan kommunisere med og styre
programvaren for den enkelte bro.
Instruktørstasjonen består av to arbeidsplasser med skjermer/monitorer, kontorbord og to stoler.’

Navigasjons-lab (14 studenter)
Krav til dagslys og utsyn, men bør kunne blendes helt.
I navigasjonslaboratoriet bør det være plass til en instruktørplass og 14 simulator-stasjoner (ECDIS), hver
med plass til tre skjermer/en stor skjerm, tastatur, bøker og notatblokk. Fra stasjonen må det være kablet
datanett til serverrommet.
Fra instruktørplassen bør lærer kunne kommunisere med og styre programvaren i den enkelte simulator. Det
bør derfor være mulig å kable fra denne stasjonen til serverrommet.
Rommets utforming er viktig for hvordan en kan plassere simulatorstasjonene.
Kransimulator
Samlokalisert med navigasjonslaben er det tenkt plassert en kransimulator. Det er satt av 15 kvm for dette,
men simulatoren bør plasseres i navigasjonslaben.
Lastesimulator
Lastesimulatoren kjøres på samme maskiner som NAV-lab men med annen programvare. I navigasjonslabrommet bør det være plass til en containerkalkulator på ca. 1*2,5 meter.
Klasserom/debrifingsrom (30 studenter)
Krav til dagslys og utsyn.
Plasseres ved brosimulatorene og navigasjonssimulator. I rommet bør det være plass til en simulatorstasjon
som er knyttet til serverrommet med kablet datanett. Simulatorstasjonen bør plasseres slik at den kan
fungere som demonstrasjon for studentene.
For ytterligere utrustning av rommet vises det til spesifikasjonene i kapittel 7.3.
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Kontor til driftstekniker
I sonen med simulatorene bør det etableres et kontor for driftstekniker. Rommet bør kunne benyttes til
vedlikehold av programvaren på serverne og må derfor ha kablet datanett til serverrommet.
Lager
Utstyr som ikke brukes jevnlig bør kunne lagres i et tilliggende lager.

8.7.2 Andre simulatorer
Radiolaboratorium (GOC) (8 studenter)
Radiolaboratoriet bør utstyres med de radio- og kommunikasjonssamband som er nødvendig for å gi
opplæring fram til fullført GOC (Generell Operator’s Certificate). Pt. tilbyr skolen ROC (Restricted Operator’s
Cerificate). For å tilfredsstille kravene til sertifikatopplæringen er antall studenter begrenset til 8 i
radiorommet.
Rommet bør utstyres i tråd med generell spesifikasjon av undervisningsrom beregnet for varig opphold med
krav til dagslys og utsyn. Se kapittel 7.3.
I tillegg bør rommet ha følgende arbeidsstasjoner:




VHF-stasjoner, inklusiv bærbar- VHF
GMDSS
Satellitt-telefoner
Epirb, MF, HF, Inmarsat og Sart

Rommet bør ha plass til skap for oppbevaring av materiell og utstyr. I tillegg til simulerte øvelser bør en
stasjon ha mulighet for reell kommunikasjon på de ulike sambandstypene. Til dette kan det være nødvendig
med kablet forbindelse til utvendig antenneanlegg.
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9 Personalareal
9.1 Ledelse, ekspedisjon og merkantile tjenester
Sonen består av ekspedisjon med en ventesone/ besøksareal og kontorarbeidsplasser med støtte-/lagerrom.
Ekspedisjonen bør kunne låses av når den ikke er betjent. Det er ønskelig at merkantile tjenester har nærhet
til ledelsen.

Ekspedisjon
Ekspedisjonen bør være det stedet hvor besøkende naturlig vil henvende seg når de kommer til anlegget
første gang. Det betyr at senteret bør være synlig fra skolens hovedinngang og godt skiltet til fra øvrige
innganger i bygget.
Ventesonen bør være tydelig definert, litt skjermet fra trafikkarealene og ha sitteplass til fire besøkende.
Det bør legges til rette for 2 arbeidsplasser som betjenes på rundgang av de merkantilt ansatte og som
derfor ikke vil være faste kontorarbeidsplasser. Ekspedisjonen bør utformes slik at den er skjermet for støy
fra fellesarealene, og slik at arbeid som gjøres på PC og kontorpult ikke blir eksponert for besøkende.

Kontorplasser for ledelsen og merkantil
Alle kontorarbeidsplasser må tilfredsstille gjeldene krav til dagslys og utsyn.
Sonen bør tilrettelegges for 13 kontorarbeidsplasser for rektor, avdelingsledere, fagledere,
administrasjonsleder og 5 merkantilt ansatte.
Kontorene for merkantil bør plasseres med utsyn til ekspedisjonen.
Hver arbeidsplass bør kunne innredes med elektrisk hev/senk-arbeidsbord, kontorstol, skap og hyller.
Kontorer for ledelsen bør ha plass til å ta imot inntil to personer til korte møter. Møtene er ofte av
konfidensiell art, og kontorer må ha lydkrav tilpasset dette.

Møtesone med te-kjøkken
I et område ved kontorene til ledelsen bør det være en møtesone med te-kjøkken med plass til kaffeautomat,
kjøleskap, liten benkeplate og skap. Møtesonens hovedfunksjon er å kunne avholde korte interne samtaler
og møter av mindre konfidensiell karakter med interne og eksterne deltagere. Sonen bør utformes slik at den
ikke forstyrrer dem som arbeider i kontorene.

Kopi-, lager- og utskriftsrom
I sonen for ledelse og merkantil bør det etableres egnede rom for kopi, arkiv og rekvisitalager med plass til
nødvendig kontorrekvisita og annet kontorutstyr. I tillegg til hylleplass for rekvisita bør det være plass til
multifunksjonsmaskin, beholdere for papirgjenvinning, for papir som bør til makulering og et lite arbeidsbord
for papirhåndtering.
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9.2 Lærerarbeidsplasser
Lærerarbeidsplassene plasseres i arbeidsrom med seks til åtte kontorplasser som desentraliseres til klynger
nær undervisningsarealene. Avhengig av anleggets utforming bør arealet fordeles på 3 til 4 klynger med 3040 lærerarbeidsplasser i hver klynge.
Gitt dimensjonerende student- og klassetall er det beregnet et behov for ca. 120 kontorarbeidsplasser til
lærere. Det er da tatt høyde for at det dimensjoneres for en fast kontorplass per lærer i over 50% stilling,
mens det er lagt opp til at lærere i lavere stillingsstørrelser, vikarer, fagarbeidere og studenter deler på
kontorplasser.
Fylkeskommunen ønsker at arbeidsrommene er stille arbeidsrom tilrettelagt for selvstendig arbeid. Det vil si
at det i lærerarbeidsrommene ikke bør føres samtaler eller avholdes møter. Det bør derfor legges til rette for
formelle og uformelle møteplasser og rom egnet for veiledning av nettstudentene i nærheten av
lærerarbeidsplassene. Lærernes arbeid vil i løpet av en dag veksle mellom undervisning og veiledning av
studenter som er tilsted ved skolen, veiledning av nettstudenter, selvstendig arbeid, og formelle og uformelle
møter.
Kontorklynger for lærere
Lærerarbeidsplassene er å anse som faste kontorarbeidsplasser og bør tilfredsstille gjeldene krav til dagslys
og utsyn. Arbeidsrommene må ligge mot yttervegg, men bør plasseres slik at direkte innsyn unngås og slik
at det skjermes fra støyende aktiviteter utenfor. Rom som kan utsettes for direkte sollys må ha god
solavskjerming, jf. fylkeskommunenes kravspesifikasjoner. Det kan gjerne være glass mot gangsoner inne i
bygget. Direkte innsynet i rommet kan begrenses med for eksempel frosting/foliering.
Hver lærerarbeidsplass utrustes med kontorstol, justerbart heve/senkebord og låsbart uttrekkbart skap. Den
enkelte arbeidsplass må ha godt arbeidslys og strømuttak og nettilgang som angitt i fylkeskommunens
kravspesifikasjoner.
Til vanlig vil ytterjakker henges på arbeidsrommet og derfor bør det være knagger på veggen ved døren.
Knaggene bør plasseres slik at de ikke er i veien for arbeidsplassene eller hindrer eventuelt gjennomgående
lys i rommet.
Personalgarderoben vil først og fremst brukes til vått yttertøy og treningstøy.

Kopi- og utskriftsrom
Et kopi- og utskriftsrom bør ligge nær hver lærerarbeidsklynge. Rommene bør ha plass til
multifunksjonsmaskin, beholdere for papirgjenvinning og for papir som bør til makulering, et lite arbeidsbord
og skap/hyller. Rommene bør kunne brukes av studenter, og ha dør fra fellesareal/ gangsoner.

Veilednings- og innspillingsrom
Rommene bør benyttes til innspilling av instruksjonsvideoer og til kommunikasjon med nettstudenter. For at
dette kan foregå uten forstyrrelser bør en kunne skjerme rommet for innsyn og unngå at det er lydlekkasje
fra tilstøtende rom. Til bruk i veiledningen er det behov for fastmontert kamera og høyttalere, og to skjermer.
Det bør være sitteplass for to personer foran en greenscreen. Rommene er ikke å anse som faste
arbeidsplasser og kan med fordel være mørke rom. Innspillingsrommene bør plasseres lett tilgjengelig fra
lærerarbeidsplassene.
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Samtale-/stillerom
Hver lærerarbeidsklynge bør ha et rom som er egnet for å ta telefonsamtaler og korte samarbeidsøkter
mellom kollegaer. Rommene bør utformes slik at de enkelt kan omgjøres til rom for nettveiledning.
Rommene bør ha glassvegg mot fellesareal/ gangsoner. Frosting i sittehøyde, gardiner eller tilsvarende
løsninger bør kunne regulere graden av direkte innsyn.

9.3 Personalrom
Skolens personalrom utformes slik at det fremstår som et attraktivt sted for matpauser og treffsted for alle
ansatte ved skolen. Personalrommet bør være plassert ved siden av og kunne åpnes mot skolens kantine,
og ha sitteplasser til 140 personer. Informasjonsmøter for hele personalet holdes gjerne i et av skolens
auditorium.
Personalrommet bør utstyres med projektor, lerret, digital tavle og lydanlegg for tale. Lerretet bør plasseres
slik at dette blir synlig fra alle steder i rommet, og være det naturlige stedet for presentasjoner.
Møbleringen i personalrommet bør være variert for å dekke ulik bruk av rommet, og det bør være tilstrekkelig
med strømuttak og god nettilgang for alle samtidige brukere. Siden personalrommet også bør kunne brukes
som møterom er det viktig at møbleringen også er tilpasset for dette. Møbleringen i ulike soner av rommet
kan variere fra sofagrupper til møtebord og høye bord.
Personalrommet bør utformes slik at det tas hensyn til behov for støydempende tiltak og rolige soner. Det
må være god akustisk kontroll i rommet slik at det også blir behagelig å oppholde seg der når mange
personer er samlet.
Kjøkkenet til personalrommet bør utformes som en åpen løsning i en utvidelse av trafikkarealet ved
inngangen til rommet. Kjøkkenet kan da brukes selv om det pågår møtevirksomhet på personalrommet.
Kjøkkenet bør utstyres som et te- kjøkken med mikrobølgeovn, vask, drikkevannstasjon, oppvaskmaskin og
kjøleskap. På kjøkkenet bør det være diskplass til kaffeautomat og vannkoker. Plasseringen av de ulike
funksjonene bør være slik at kø til kaffe- og oppvaskmaskin, kjøleskap osv. løses på en smidig måte

9.4 Hvilerom
I hvilerommet bør det være håndvask, speil, plass til sofa/seng og ytterligere en sitteplass. Rommet bør
være mulig å blende helt av. Hvilerommet bør plasseres slik at en kan ha tilsyn med rommet fra merkantil og
ledelsens arealer eller fra ekspedisjonen.

9.5 Møterom
Alle møterom bør ha tilkomst fra fellesareal slik at de er tilgjengelige for alle brukerne av bygget.
Møterommene trenger i utgangspunktet ikke å ligge til yttervegg, men bør ha godt med indirekte dagslys og
glass for innsyn og utsyn. Frosting i sittehøyde, eller tilsvarende løsning, vil avhjelpe direkte innsyn.
Møterommene kan også fungere som midlertidige arbeidsplasser/ besøksarbeidsplasser.
I romprogrammet er det satt av areal for til sammen 11 møterom. Arealet er fordelt på rom med plass til 6,
10, 16 og 20 personer.
Møterom som tilfredsstiller dagslys- og utsynskravet som gjelder kontorarbeidsplasser, bør kunne kables og
planlegges slik at de kan gjøres om til kontorarbeidsplasser.
Alle møterom utstyres med standard AV-utstyr iht. gjeldene fylkeskommunale spesifikasjoner.
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9.6 Personal- og gjestegarderober
9.6.1 Gjestegarderobe
Ved ekspedisjonen/servicesenteret bør det etableres to gjestegarderober for deltidsstudenter og
nettstudenter. I garderobene bør det være låsbare skap studenten kan benytte de dagene de har
undervisning på skolen. Garderobene bør plasseres lett tilgjengelig ved skolens hovedinngang.

9.6.2 Bagasjerom
Deltidsstudenter og nettstudenter har behov for et sted å oppbevare bagasjen sin. Til dette bør det være et
låsbart rom som er plassert ved gjestegarderoben. Rommet bør innredes med hyller for oppbevaring av
kofferter og bagger.

9.6.3 Personalgarderober
I romprogrammet er det satt av areal til to personalgarderober for dem som sykler eller løper til jobb. Hver
garderobe må ha plass til 30 låsbare skap, ett toalett, ett tørkerom og to separate dusjrom med
skiftemulighet i begge garderobene.
Personalgarderobene bør ligge lett tilgjengelig fra det som er den naturlige inngangen fra sykkelparkeringen,
samtidig som de er i nærheten av rommene som brukes av drift- og renholdspersonalet. Dette fordi drifts- og
renholdspersonalet vil benytte disse garderobene daglig. Drifts- og renholdspersonalet bør ha egne faste
garderobeskap i disse garderobene. Deres skap er inkludert i antallet som er nevnt over.
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10 Drift og renhold
Funksjonene her er knyttet til bygningsdrift, renholdstjeneste, varemottak, lager og avfallshåndtering. Det er
ønskelig at funksjonene for drift og renhold ligger relativt samlet i bygget. Drift- og renholdspersonalet
benytter skolens personalrom og personalgarderobe.

10.1 Drift
Kontor driftsleder
Det bør være ett kontor til driftsleder i anlegget.
Driftsleders kontor bør ha:





Hev-/senk kontorpult utstyrt med standard pc-arbeidsplass.
Utvidelse av kontorpult for å kunne ha møter med inntil 2 personer, og plass til store tegninger.
Hylleseksjon og låsbare arkivskap til byggdokumentasjon.
Kontoret bør ha plass til vegghengte skjermer og nødvendig utstyr til styring av driftssystemer (SDsystem, adgangskontrollsystem etc.).

Kontoret bør ha dagslys, tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang. Det bør være knagger på vegg til
ytterklær. Kontorene bør ligge i nærheten av kontoret til ledende renholder.

Driftsverksted
Bygningsdrift har behov for et driftsverksted. Dette kan plasseres i nærheten av driftskontoret. Verkstedet vil
bl.a. bli brukt til enkle vedlikeholdsoppgaver på inventar og utstyr.
Driftsverkstedet bør ha:






Lagerplass til verktøy, utstyr og mindre forbruksvarer knyttet til drift og vedlikehold av anlegget
(hyller, skap og plass til vegghengt verktøy).
En arbeidsbenk med en solid benkeplate med metallkant, for arbeid med tre og metall.
Flere EL-punkt, både ved arbeidsbenk og andre steder.
Plass til et kjemikalieskap med avtrekk som tilfredsstiller gjeldene regler for sikker oppbevaring av
kjemikalier (avtrekk og brann).
Dobbeltdør uten terskel ut mot gangareal.

10.2 Renhold
Lederkontor
Ledende renholder har behov for et kontor til bestilling av varer, planlegging av renholdet og annet
nødvendig kontorarbeid. Kontoret bør ha:




Hev-/senk kontorpult utstyrt med standard pc-arbeidsplass.
Plass for møter med 2 besøkende ved kontorpulten.
En liten skuffe- og hylleseksjon.

Rommet er å anse som en fast kontorarbeidsplass med dertil hørende krav om utsyn og dagslys. Kontor til
ledende renholder bør plasseres i driftssonen, nær personalgarderobe for renholdere og driftspersonell og
renholdsentralen.
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Renholdsentral
Skolen må ha en renholdsentral som kan nås innvendig fra hele anlegget. Renholdsentralen bør plasseres
relativt sentralt i anlegget, med kort avstand til heis. Renholdspersonalet vil være starte og avslutte
arbeidsdagen i renholdsentralen.
Rommet må ha avtrekk tilpasset at det er et våtrom hvor luftfuktigheten og temperaturen til tider kan bli høy.
Ventilasjonssystemet må også håndtere avtrekk av batterigasser og fra kjemikalier. Kjemikalier som kan
reagere med hverandre må kunne oppbevares separat fra hverandre.
Renholdsentralen bør ha terskelfri adkomst og utadslående brede dører med automatisk
døråpningsmekanisme både på utsiden og innsiden. Alle avløp og sluker må ha sandfangskum, og sluket
hvor en bør tømme renholdsmaskiner bør minimum ha en rist på 0,8 m x 1,5 m. Tømming, fylling og
rengjøring av maskinene bør kunne gjøres over risten.
Renholdsentralen bør være utstyrt med og ha plass til:














Lagre og lade 6 renholdsmaskiner.
Lagre 2 rengjøringsvogner (minimum 0,5 m2 pr vogn).
2 moppevaskemaskiner med lo-kasse (3-fase strøm).
Vaskemaskin.
Tørketrommel.
2 vaskekummer.
Håndvask med svingbare blandebatterier.
Kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper og kluter.
Øyeskyllestasjon/nøddusj tilkoblet rennende vann.
Hyller til oppbevaring av pads og maskinelt utstyr som er i bruk.
Stativ for oppbevaring av skaft o.l.
Vannslange til spyling og fylling av renholdsmaskiner.
Hyller til lagring av vaskemidler, kjemikalier og annet forbruksmateriell.

Renholdslager
Det bør etableres et renholdslager med enkel tilkomst fra varemottaket og vegg i vegg med
renholdsentralen. Lageret bør ha plass til kjemikalieskap/avtrekkskap for rengjøringsmidler og godt med
hylleplass til oppbevaring av bl.a. avfallsposer, toalettpapir, tørkepapir etc. Kjemikalieskapet må være slik at
reaktive kjemikalier kan oppbevares separat fra hverandre. Det bør også være plass til ekstra utstyr for
renhold. Videre bør det i lageret også oppbevares støvsugere. Dersom skolens hovedlager er plassert nær
renholdsentralen kan lagerfunksjonen løses som en egen adskilt sone i dette lageret.

Renholdsrom
På alle plan og i alle fløyer i bygningen er det behov for renholdsrom. Det bør også ligge renholdsrom ved
kantinen og store verksteder/praksishaller. Antall renholdsrom avhenger av byggets utforming og interne
avstander, men i romprogrammet er det satt av areal til 3 større renholdsrom (fortrinnsvis ett i hver etasje) og
15 ordinære renholdsrom.
Renholdsrommene bør ha:




Utslagsvask med svingbart blandebatteri.
Plass til renholdstralle.
Mulighet til å fylle og tømme renholdsmaskiner.
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Sluk med sandfangskum i gulv.
EL-stikk montert på vegg i høyde tilpasset lading av renholdsmaskiner og renholders nettbrett.
En liten hylle for kjemikalier/såpe, samt hygienepapir.

10.2.1 Garderober drift og renhold
Se personalgarderober punkt 9.6.

10.3 Hovedlager
I bygget bør det være et låsbart lager beregnet for oppbevaring av inventar som ikke er i bruk, utstyr som
ikke kan lagres i garasje/kaldtlager og drifts-materiell som lyspærer, lysstoffrør, kopipapir m.m.
Lageret bør kunne innredes med store skap og store hyller. Dørbredden inn til lageret må være så stor at en
kan trille inn skap og varer på paller. Lageret bør ligge i driftssonen hvor alle gulv, vegger, karmer og hjørner
bør være tilpasset bruk av pallejekk. Selv om lageret ikke er i bruk daglig, bør det plasseres hensiktsmessig
i anlegget, og lett tilgjengelig fra varemottak og heis.

10.4 Varemottak
Varemottaket som omtales her er hovedvaremottaket til anlegget. All varelevering og avfallshenting bør
planlegges slik at det ikke er forstyrrende eller til hinder for annen virksomhet ute.
Plassering med enkel/kort innvendig tilkomst til de avdelingene som får mest varer og utstyr, så som renhold
og kantine. Dette er spesielt viktig med tanke på at kjøle-/frysekjeden for varer til kantinen ikke brytes.
Varemottaket bør ha terskelfri tilkomst fra lasterampe ute og inn i bygget og brede dører/porter. Utvendig bør
det være losseplasser. Det bør legges til rette for et effektivt callingsystem ved vareleveringen til den som er
ansvarlig for varemottaket.
Varemottaket og de viktigste vareleveringsveiene i anlegget må ha gulv, vegger, karmer og hjørner som er
tilpasset bruk av pallejekk. Hovedvaremottaket bør:







Være lett tilgjengelig for vare- og lastebiler.
Ligge skjermet fra hovedinngangen, både visuelt og i forhold til støy og trafikkseparering.
Ligge i nærheten av plass for henting av avfall.
Være adskilt fra gangtrafikk og oppholdsplasser for elever.
Ha innvendig plass for midlertidig lagring av varer på paller.
Plasseres med lett tilkomst til skolens ekspedisjon.

10.5 Avfallshåndtering
Skolen må ha et godt fungerende sorteringssystem for avfall, med blant annet miljøstasjoner med sortering
av 6 fraksjoner plassert rundt omkring i skoleanlegget. De bør ha en utforming som er ergometrisk riktig med
tanke på renholdspersonalets jobb med tømming av dem. I programmet er det satt av areal til 18 slike
stasjoner. Disse stasjonene kan med fordel plasseres samme sted som drikkeposter med vann.
Det legges opp til innsamling av matavfall fra kantinekjøkken, kantinens spiseareal og te-kjøkken. Det må
være eget kjølerom/container for matavfall i tråd med forskriftskrav.
Avfallet bringes fra sorteringsstasjonen til et innvendig avfallsrom. Avfallsrommet bør plasseres slik at det er
enkelt å komme til med renovasjonsbiler utenfor. Alt avfall som bringes til sorterings-/leveringsstasjonen
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sorteres direkte i hensiktsmessige containere/presser for de ulike fraksjonene. Nærmere løsning for
avfallssystem bør avklares i samarbeid med renovasjonsselskapet.
Alle avfallsrom må ha sluk med rist i gulv, vannuttak og tildekket strømuttak for høytrykksspyling. Samlet bør
det legges til rette for at følgende fraksjoner kan sorteres ut og leveres i avfallsrommene:








Plast
Papir/papp
Glass
EE-avfall
Kjemisk avfall
Restavfall
Matavfall. Til dette er det behov for kjøl.

10.6 Garasje/kaldtlager
I tillegg til et innvendig lager har driftsleder/vaktmestertjenesten behov for plass til lagring av diverse
maskiner og utstyr. Til dette formålet bør det settes opp en utvendig garasje. I garasjen bør det være plass
til:








Tilhenger
Plentraktor/gressklipper
Kostemaskin
Snøfreser
Høytrykkspylere
Samt lagerplass for småutstyr – koster, spader og andre hageredskaper
Lagring av strøsand sommerstid

Hvis det legges opp til bruk av lift i anlegget, bør denne også ha plass i kaldtlageret.
I garasjen bør det være hyller langs vegg for oppbevaring av materiell, et arbeidsbord, uttak for strøm og
gulvet bør kunne brukes til enkle reparasjoner og vedlikehold av maskiner. Garasjen bør plasseres og
tilrettelegges for forskriftsmessig lagring av drivstoff.
Utenfor garasjen bør det være låsbare strømuttak og tilkoblingsmuligheter for vann.

10.7 Tekniske rom
Areal til tekniske rom og tekniske føringsveier er ikke nettoprogrammert. Behovet for areal til dette er
avhengig av de valgte tekniske og bygningsmessige løsningene og må inngå i bruttoarealet som følger av
FEF brutto/nettofaktoren på 1,45.
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11 Skolens uteområde
Uteområdet bør primært dekke tre hovedfunksjoner




Tilkomst og drift
Opphold og rekreasjon
Trafikk, transport og parkering

For å skape et trygt uteområde for fotgjengere og et funksjonelt og hensiktsmessig areal for skolens
driftspersonell, bør det etableres et tydelig og godt skille mellom fotgjengere og motorisert ferdsel. Studenter,
lærere og besøkende kan komme til fots eller på sykkel når de kommer til skolen, og dette bør kunne
håndteres slik at det ikke kommer i konflikt med de daglige driftsoppgavene. Viktige punkter er oppsummert
nedenfor.

11.1 Tilkomst og drift
For å bidra til å sikre en god og effektiv drift av anlegget bør det være:
-

Tydelig skilting til skolens ulike funksjoner, både ved ankomst og ved intern bevegelse i anlegget.
God belysning
Overbygg over alle innganger.
Skraperister utenfor alle innganger og matter innenfor.
Snøsmelteanlegg ved hovedinngang.
Tilkomst for lift i forbindelse med renhold og vedlikehold av fasaden.
Tilkomst for utrykningskjøretøy.
Brannhydranter og definerte samlings-/oppstillingsplasser ved brannalarmer etc.
Mulig å komme til med nødvendig snøryddings- og kosteutstyr.
Skjermet og tilbaketrukket varemottak og avfallshåndtering, samt en god logistikk for varelevering.
Lettstelte, relativt flate uteareal som kan vedlikeholdes ved hjelp av kostemaskiner, plentraktor el. l.
Vedlikeholdsfrie sitteplasser (gjerne i stein)
Tilstrekkelig antall boss-spann
Låsbare strøm- og vannuttak tilgjengelig på alle sider av bygningen og på sentrale steder i
uteanlegget.
Tilrettelagt for overvåkningskamera
Kaldtlager/garasje til drift m.m. (biler, tilhengere, traktor/brøyteutstyr, snøfreser, plenklipper,
plentraktor, høytrykkspylere etc.).
Hensiktsmessige oppbevaringsplasser for strøsand vinterstid.

11.2 Opphold og rekreasjon
Uteområdet bør ha grønne områder, som kan bidra til avbrekk og avkobling for studenter og lærere, og gjøre
det attraktivt å gå ut i løpet av skoledagen.


Fagskolen har ikke behov for mye aktivitetstilbud utomhus, men det er ønskelig at det etableres
sittegrupper utenfor kantine og andre steder rundt bygget. Noen sittegrupper bør være overdekket i
tilknytning til fasade.
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11.3 Trafikk, transport og parkering
Ved planlegging av uteområder er det avgjørende at trafikken løses på en oversiktlig og sikker måte.
Anlegget bør ha tilfredsstillende planløsning for parkering, avsetningsplasser og varelevering. Biltrafikk og
gående bør så langt mulig holdes atskilt slik at farlige situasjoner ikke oppstår.
Det bør være god tilkomst for utrykningskjøretøyer.
Studenter som benytter buss bør ha trafikksikker ventesituasjon og fortau/gangvei til og fra skolen. Det
forutsettes ikke at busser bør kjøre helt opp til skolen, men det bør legges til rette for snumulighet og
oppstillingsplass for en buss til bruk på utflukter etc. i nærheten av hovedinngang.
Det bør legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det bør planlegges for tydelige trafikkarealer for
biltransport til varemottak. Varemottaket bør være nær heis, dersom bygget er over flere etasjer. Det bør
også være tilkomst med bil til dør i betong-lab og flerfunksjonslab.
Parkering som følger av kommuneplanens arealdel:



465 sykkelparkeringer (min)
23 - 38 biloppstillingsplasser (min - maks)

Parkeringsplasser for sykkel bør ligge nær inngangene, og bør plasseres slik at risiko for tyveri og hærverk
reduseres. En del av sykkelparkeringen bør være i sykkelhus som kan låses. Det bør etableres elsykkelladere i sykkelparkeringen og el-ladpunkt for bil.
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12 Romprogram
Romprogrammet for den nye skolen er presentert på de neste sidene. Alle arealer er nettoarealer såfremt
annet ikke er oppgitt.

Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek

1 085 m²

Foajé /vrimleområde
Vestibyle/inngangsparti m/sceneområde, sitteplasser og plasser til utstilling
Lager ved vestibyle/inngangsparti

1
1

150 m²
10 m²

160 m²
150 m²
10 m²

Kantine
Spiseareal for 250 personer
Kantinekontor
Kjøkken med salgsområde
Oppvask
Fryselager
Kjølelager - meieri, bearbeidet mat, grønt, drikke
Tørrvarelager
Garderobe ansatte, med 3 garderobeskap og toalett
HC-toalett i ren sone
Varemottak kjøl og frys
Varemottak utpakking
Renhold kantine
Rekvisitalager

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

320 m²
6 m²
90 m²
18 m²
6 m²
6 m²
8 m²
8 m²
5 m²
5 m²
4 m²
5 m²
5 m²

494 m²
320 m²
6 m²
90 m²
18 m²
6 m²
6 m²
8 m²
16 m²
5 m²
5 m²
4 m²
5 m²
5 m²

Bibliotek
Bibliotekrom
Møterom 6 personer
Møterom/lesesal til 12 personer
Bibliotekarkontor

1
3
1
1

180 m²
10 m²
20 m²
8 m²

238 m²
180 m²
30 m²
20 m²
8 m²

IT - tjenesten
Kontorlandskap/ verksted med 2 kontorplasser
Lager IT

1
1

20 m²
5 m²

25 m²
20 m²
5 m²

Student- og rådgivertjeneste
Kontorer til rådgivere
Kontor til studentrådsleder
Hvile-/ammerom

3
1
1

10 m²
10 m²
8 m²

48 m²
30 m²
10 m²
8 m²

Antall
35
10

Areal
2 m²
5 m²

120 m²
70 m²
50 m²

Toaletter
Toalett
HC-toalett
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Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Felles undervisningsarealer

3 000 m²

Auditorier
Auditorium, 120 personer
Auditorium, 60 personer
Klasserom og møterom
Ordinære klasserom til 30 studenter
Ordinære klasserom til 60 studenter
Spesialutstyrte klasserom til 30 studenter
Spesialutstyrte klasserom til 60 studenter
Møterom til 6 studenter
DAK-tegnerom
DAK-/tegnerom til 30 studenter
DAK-/tegnerom til 60 studenter
Rom til plotter og 3D-printing

1
1

160 m²
90 m²

250 m²
160 m²
90 m²

20
3
3
1
12

75 m²
150 m²
90 m²
150 m²
10 m²

2 490 m²
1 500 m²
450 m²
270 m²
150 m²
120 m²

1
1
2

90 m²
150 m²
10 m²

260 m²
90 m²
150 m²
20 m²

Byggfag, 150 heltid + 150 deltid studenter

275 m²

Verksteder
Fellesverksted til tre- og metallarbeid (20 studenter)
Betong-lab (våt del i verkstedsonen)
Lager/maskinrom til verksted
Garderobe til verkstedene med 20 skap, toalett og dusj/skifterom

1
1
1
2

70 m²
50 m²
20 m²
20 m²

180 m²
70 m²
50 m²
20 m²
40 m²

Laboratorium til KEM og bygningsfysikk
KEM-lab (15 studenter)
Rom til trykktesting av bygg

1
1

60 m²
20 m²

80 m²
60 m²
20 m²

Andre støtterom
Lager til materiell og utstyr (landmåling, 3d-skanner etc.)

1

15 m²

15 m²
15 m²
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Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Petroleumstekniske utdanninger, 125 heltid + 75 deltid studenter

525 m²

Boresimulator
Simulatorrom
Klasserom/debriefrom (15 personer)
Serverrom

1
1
1

100 m²
45 m²
10 m²

155 m²
100 m²
45 m²
10 m²

Trykk-kontroll simulator
Simulatorrom (4 personer)
Demonstrasjons-/visningsrom, amfi (30 personer)

1
1

50 m²
50 m²

100 m²
50 m²
50 m²

Hydraulikk-lab
Hydraulikk-lab (16 personer)
Lager hydraulikklab

1
1

70 m²
20 m²

90 m²
70 m²
20 m²

Kjemi- og prosesslab
Laboratorium (16 personer)
Kjemi lager/prep.rom
Våtlab
Instrumentlab/spektroskopi
Forberedelsesrom lærer
Møterom (4-6 personer)
Lite klasserom (15 personer)

1
1
1
1
1
2
1

70 m²
15 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
45 m²

180 m²
70 m²
15 m²
10 m²
10 m²
10 m²
20 m²
45 m²

Maskin, 100 heltid + 75 deltid

110 m²

Laboratorier
Flerfunksjonslab maskinteknikk (15 personer)
Lager

1
1

90 m²
20 m²

Elektrofag, 150 heltid + 225 deltid

110 m²
90 m²
20 m²

585 m²

Laboratorier mm.
Grunnlagslaboratorium - automasjon og elkraft (30 studenter)
EL-kraft laboratorium 1 (8 studenter)
EL-kraft laboratorium 2 (16 studenter)
Lager til EL-kraft lab 2
Robot-/CNC lab (12 studenter)
PLS-lab (30 studenter)
Lager til Robot-/CNC-lab og PLS-lab
Lite klasserom ved lab (15-20 studenter)
Møterom ved lab (6 studenter)
Forberedelsesrom til lærere
Kontor til lab-ansvarlig
Verksted/lager til lab-ansvarlig

1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1

80 m²
65 m²
60 m²
20 m²
80 m²
90 m²
30 m²
40 m²
10 m²
20 m²
10 m²
10 m²

585 m²
80 m²
65 m²
60 m²
20 m²
80 m²
90 m²
30 m²
80 m²
40 m²
20 m²
10 m²
10 m²
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Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Maskinoffiser, 50 heltid + 75 deltid

160 m²

Maskinsimulator
Maskinrom/kontrollrom (15 studenter)
Maskinsimulator (6 studenter)
Serverrom
Instruktørrom (2 personer)
Høyspentsimulator (6 studenter)
Debriefrom (15 personer)

1
1
1
1
1
1

60 m²
25 m²
10 m²
10 m²
15 m²
40 m²

Dekksoffiser, 50 heltid, 75 deltid

160 m²
60 m²
25 m²
10 m²
10 m²
15 m²
40 m²

310 m²

Nautisk simulator (NAV-lab og brosimulator)
Bro 1 (3 personer)
Bro 2 (3 personer)
Bro 3 og 4 (3 personer)
Serverrom
Instruktørrom
Navigasjonslab (14 studenter + instruktør)
Kransimulator
Klasserom/grupperom/debriefrom (30 personer)
Kontor til driftstekniker
Lager

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

40 m²
20 m²
15 m²
10 m²
10 m²
50 m²
15 m²
60 m²
10 m²
5 m²

250 m²
40 m²
20 m²
30 m²
10 m²
10 m²
50 m²
15 m²
60 m²
10 m²
5 m²

Andre simulatorer
Radiolab (GOC)

1

60 m²

60 m²
60 m²

Helsefag, 50 heltid + 150 deltid

0 m²

Havromsteknologi, 50 heltid + 50 deltid

0 m²

Kortere utdanninger, 100 deltid

0 m²

EVU-senter (senter for etter- og videreutdanning)

0 m²
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Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Personalareal

827 m²

Ledelsen
Kontorer
Kontor rektor
Fellesområde/møteplass ved lederkontorene

12
1
1

10 m²
10 m²
15 m²

145 m²
120 m²
10 m²
15 m²

1
5
1
1

25 m²
10 m²
10 m²
15 m²

100 m²
25 m²
50 m²
10 m²
15 m²

120
4
12
3

6 m²
8 m²
6 m²
4 m²

116 m²
720 m²
32 m²
72 m²
12 m²

Personalrom og møterom
Personalrom med sitteplass til 140 personer
Tekjøkken
Hvilerom
Møterom med plass til 6 personer, ved lærerarbeidsplassene
Møterom med plass til 10 personer, ved lærerarbeidsplassene
Møterom med plass til 16 personer ved ledelse/merkantil
Møterom med plass til 20 personer ved kantine/personalrom

1
1
1
6
3
1
1

180 m²
6 m²
8 m²
10 m²
16 m²
24 m²
30 m²

356 m²
180 m²
6 m²
8 m²
60 m²
48 m²
24 m²
30 m²

Personal- og gjestegarderober
Gjestegarderobe m/toalett ved servicesenteret
Bagasjerom og låsbare skap for gjester/studenter på samling
Personalgarderobe med toalett, 2 dusj-/skifterom og tørkerom

2
1
2

15 m²
20 m²
30 m²

110 m²
30 m²
20 m²
60 m²

Ekspedisjon og merkantile tjenester
Ekspedisjon/skranke med ventesone
Kontorer merkantilt ansatte
Nærarkiv og rekvisitalager
Kopi- og utskriftsrom
Lærerarbeidsplasser
Lærerarbeidsplasser fordelt i 3 soner i rom med 6-8 plasser
Kopi- og utskriftsrom
Veilednings- og innspillingsrom
Samtale-/stillerom, ved lærerarbeidsplassene
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Romprogram
10. oktober 2019
Antall Areal m2 NTA

Fagskolen i Hordaland
Funksjon
Byggdrift og renhold

329 m²

Byggdrift
Driftskontor
Verksted m/lagerplass til verktøy og forbruksvarer

1
1

12 m²
25 m²

37 m²
12 m²
25 m²

1
1
15
3
1

10 m²
40 m²
4 m²
6 m²
15 m²

143 m²
10 m²
40 m²
60 m²
18 m²
15 m²

Skolens inventar og utstyrslager
Lager til inventar og utstyr

Antall
1

Areal
70 m²

70 m²
70 m²

Varemottak og miljøstasjon
Varemottak, evt. med kjølerom
Desentraliserte miljøstasjoner
Innvendig avfallsrom og sorteringsstasjon

Antall
1
18
1

Areal
30
0,5
40

79 m²
30 m²
9 m²
40 m²

Renhold
Kontor med møteplass for 2 personer
Renholdssentral
Små renholdsrom
Større renholdsrom i hver etasje
Renholdslager

SUM nettoareal (m2 NTA), ekskl. driftsareal

7 206 m²

B/N-faktor

0,45 m²

SUM bruttoareal (m2 BTA)

3 243 m²

10 449 m²

Utvendige garasjer og kaldtlager

250 m2

Sikker sykkelparkering
Garasje/lager bygningsdrift
Utvendig avfallsstasjon, evt nedgravd?

1
1
1

150 m²
50 m²
50 m²

150 m²
50 m²
50 m²
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Sammendrag
Norconsult AS har på vegne av Hordaland fylkeskommune utført en mulighetsstudie for Laksevåg
videregående skole.
Mulighetsstudien tar for seg forhold knyttet til planlagt utvidelse av Laksevåg videregående skole
for sammenslåing av Laksevåg vgs. og Bergen Maritime vgs. (Nye LAV), samlokalisert med
Fagskolen i Hordaland. Eksisterende situasjon beskrives i kap 2, overordnede føringer for studien
omtales i kapittel 3 og innledende volumstudier utredes i kapittel 4, hvor ulike alternativer for
gjenbruk av eksisterende bygninger og plassering av nybygg testes og vurderes.
Foreløpig konklusjon fra innledende studier oppsummeres i kapittel 4.2:


Samlet areal av eksisterende bygningsmasse er ca. 13.800 m², og dette dekker ca. 70% av
arealbehovet for Nye LAV og Fagskolen. Det vil si at det er behov for ca. 6.000m² BTA
nybygg. Dersom bygg B rives, må det bygges ca. 15000 m² nybygg. Dersom bygg A rives,
må det bygges ca. 12000 m² nybygg.



Dersom begge byggene skal bevares, og ha en fysisk forbindelse, forutsetter dette at
naboeiendommer på østsiden må få ny adkomstveg, på sør- eller vestsiden av B-bygget.
Manglende areal må da bygges ut mellom de to eksisterende byggene (Alternativ 0).



Bygg A har best potensiale for gjenbruk og endring, og da primært med tanke på
teoriundervisning. Dette vil derfor trolig være mest hensiktsmessige lokaler for Fagskolen.
Bygg B er ikke tilpasset dagens og framtidens pedagogikk. Det vil kreve omfattende
ombygginger og store investeringer for å oppgradere bygget til å bli et funksjonelt, fleksibelt
og hensiktsmessig verkstedbygg. Behov for omfattende ombygginger vil også medføre at
byggets karakter og særpreg endres betraktelig. Det er en forutsetning at det blir gitt
tillatelse til sletting av tilfluktsrommet før man eventuelt kan rive byggene.
Garasjebygg bør kunne rives hvis det er behov for å benytte denne delen av tomten til
andre funksjoner.



Alternativ C og F, som forutsetter gjenbruk av bygg A, er mest aktuell mht. gjenbruk av
eksisterende bygningsmasse fordi bygg B er vurdert som svært kostnadskrevende å
oppgradere til framtidig behov.



Alternativ A, som forutsetter at man river A-bygget og erstatter dette med et nybygg som
dekker hele arealbehovet på samme tomt, anbefales ikke fordi skolenes arealbehov er
større enn det er tilrådelig å bygge på denne tomten. Et nybygg vil kreve omregulering eller
dispensasjon fra høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven.



Alternativ B og F er mest aktuelle hvis det er krav om at alt areal skal være samlet i ett
bygg, eller at byggene skal være fysisk knyttet sammen. I det tilfelle utgår Alternativ C og D
fordi det ikke vil være mulig å bygge sammen bygg A og B med dagens vegløsning.



Alternativ F fremstår som det beste alternativet for en utvidelse av skoleanlegget. Alternativ
F tar utgangspunkt i nybygg på tomta til bygg B, at bygg A bevares og at det anlegges ny
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adkomstveg til naboeiendommer mot øst. Alternativ F2, som er en justert variant av alternativ
F, vil gi en bedre løsning med hensyn til å bevare A-byggets karakteristiske fasade


Det kan være flere alternativer for omlegging av veien for tilkomst til naboeiendommene øst
for B-bygget
1. Benytte adkomstveg fra sør
2. Ny veg på vestsiden av B-bygget
3. Ny veg på østsiden av A-bygget, men dette forutsetter at A-bygget rives
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Innledning

1.1

Bakgrunn

Versjon: D2

Laksevåg videregående skole er lokalisert på Gravdal, i Laksevåg bydel i Bergen kommune.
I forbindelse med rullering av skolebruksplanen for 2017-2030, gjorde Fylkestinget 4. oktober 2016
vedtak om at Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs skulle slås sammen til en skole og at den nye
skolen skulle samlokaliseres med Fagskolen i Hordaland på tomten der Laksevåg vgs. ligger i dag.
I Fylkestinget 7.mars 2017, ble det vedtatt at framtidig tilbud ved den sammenslåtte videregående
skolen (heretter kalt Nye LAV) skulle dimensjoneres med en ramme på 400 elevplasser på de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene BA, EL og TIP. Dimensjonering av Fagskolen i Hordaland
(heretter omtalt som Fagskolen) ble vedtatt i egen sak i Fylkestinget 12.juni 2018. Her ble det lagt
til grunn et studenttall på 1700, fordelt på 29 klasser på heltid og 43 klasser på deltid.
Skoleanlegget ved dagens Laksevåg vgs. består av tre bygg, med samlet areal ca. 13.800m². Nye
LAV og Fagskolen vil ha behov for noe mer areal for å kunne ta imot forventet antall elever og
studenter. Det er i vedtaket fra 7.mars 2017 antatt at samlet arealbehov for Nye LAV og Fagskolen
vil være ca. 18.000m² og ca. 4.300m² nybygg. Det ble her også tatt høyde for en omfattende
rehabilitering av eksisterende bygg på Laksevåg vgs.
Hovedadkomst til anlegget er fra nord, med en adkomst til verkstedbygg også fra sør. Det er
begrenset med plass på tomten, og framtidig utbygging avhenger av hva som kan gjøres med
eksisterende bygg.
Norconsult har på oppdrag for Hordaland Fylkeskommune (HFK) utarbeidet en mulighetsstudie for
å belyse muligheter for framtidig bebyggelse for Nye LAV og Fagskolen.
1.2

Arbeidet med mulighetsstudien

Arbeidet med mulighetsstudien har vært gjennomført av Aud Gilberg og Dan Lysne i Norconsult.
Fra Hordaland fylkeskommune har Merete Hauge vært våre kontaktpersoner.
Det er gjennomført oppstartsmøte i prosjektgruppen, samt fire arbeidsmøter med prosjektleder
underveis i prosessen.
Som grunnlag for mulighetsstudien er det utført en enkel foreløpig programmering av aktuelle
framtidige funksjoner for å få oversikt over arealbehov. Det er gjort en enkel analyse av
eksisterende situasjon og en innledende studie med vurdering og grovsiling av alternative
plasseringer innenfor tilgjengelig areal.
I arbeidet med mulighetsstudien har vi hatt mest fokus på å avklare nødvendige premisser for
utforming av bygningsmasse og synliggjøre konsekvenser av å beholde eksisterende bygg kontra
det å bygge nytt. Det har ikke vært jobbet med detaljering av skissene mht. organisering av
funksjoner inne i bygningsmassen.
Mulighetsstudien er utført parallelt med pågående programmering av skolen og kulturminnefaglig
vurdering av eksisterende bygninger.
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Eksisterende situasjon
Oversikt over dagens organisering og areal

Informasjon og tall under er hentet fra saksframlegg for politisk sak til Fylkestinget 07.03.2018,
samt Hordaland Fylkeskommune sine nettsider.
2.1.1 Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Hordaland har et stort og variert utvalg av utdanninger med tilbud innen maritime,
tekniske, petroleum tekniske, grønne- og helsefag. Fagskolen er i dag lokalisert på følgende
steder:
Nordnes: Hovedadministrasjonen og de tekniske og helsefaglige utdanningene
Nedre Nygård: De maritime og petroleumstekniske utdanningene (samlokalisert med Bergen
maritime vgs.)
Voss: Teknisk fagskole for anlegg
Austevoll: utdanning innen nautikk
Hjeltnes i Ulvik: utdanning til arborist og fordypning i lokal matkultur.
Det er hovedadministrasjon og utdanningstilbudene på Nordnes og Nedre Nygård som skal
samlokaliseres med Nye LAV. De desentraliserte utdanningstilbudene på Austevoll, Voss og i Ulvik
opprettholdes som før.
På Nordnes (Haugeveien + Margaretastredet) disponerer Fagskolen til sammen 7.781 m² (5.931
m² +1.850 m²).
Tilbudene som skal samlokaliseres på Laksevåg, hadde i 2016 til sammen 1067 studenter, fordelt
på 44 klasser.
2.1.2 Bergen maritime vgs.
Bergen Maritime vgs. ligger på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Skolen tilbyr videregående
utdanning innen yrkesfag til jobber i de maritime og petroleumsbaserte næringene. Bergen
maritime vgs. er samlokalisert med fagskole for tilsvarende fag, og skolene har til sammen
10.218 m² bygg, fordelt på 7.849 m² eide lokaler og 2.369 m² leide lokaler. Bergen maritime
vgs. har i skoleåret 2018/19 254 elever.
2.1.3 Laksevåg vgs.
Skoleanlegget ved Laksevåg videregående skole består av tre bygg, med samlet bruttoareal
13.732 m². Skolen hadde 720 elever i skoleåret 2016/17, men i inneværende skoleår (2018/19)
har skolen bare 379 elever.
2.1.4

Samlet areal og elev-/ studenttall i eksisterende situasjon

Samlet areal bygningsmasse for de skolene som skal samlokaliseres på Laksevåg er 31.731 m².
Skolene huser til sammen rundt regnet 1800 elever/ studenter.
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Dagens Laksevåg videregående skole
Tomteforhold

Hordaland fylkeskommune står som eier av Laksevåg videregående skole, som består av tre
eiendommer, med et samlet areal ca. 23.000m² (markert med gult i figur under). Skoleanlegget
ligger på en åsrygg, tett på nabobebyggelse, med eneboliger på tre sider og barnehage mot sør.
Skoleanlegget ligger spesielt tett inn til tre eneboliger på østside og fire naboeiendommer mot nord
og nordvest. De aktuelle eiendommene er markert med rødt i figur under.

Figur: Tilgjengelig tomteareal og naboer som ligger tett inn på skoleanlegget

2.3.1 Planstatus
I kommuneplanens arealdel 2010-2021 er området avsatt til bebyggelse og anlegg - blandet.
Området sørvest for tomten er avsatt til Grønnstruktur Det er ingen vesentlige endringer mht. dette
i ny KPA.
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Figur: Kommuneplanens arealdel 2010-2021.
Området er omfattet av Reguleringsplan fra 1964 (Planid 402700), og området er her reservert til
offentlig formål. Bestemmelser gir ingen spesielle føringer mht. byggehøyde og -utforming innenfor
området. Byggehøyder er således regulert av bestemmelsene i Plan- og bygningslov, med maks 8
meter gesimshøyde og maks mønehøyde 9 meter. Hvis man bygger høyere enn dette, må det
søkes om dispensasjon, eller området må reguleres på nytt.
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Figur: Utsnitt reguleringsplan fra 1964.
Det er avholdt forhåndskonferanse med Bergen kommune for avklaring av vilkår for utbygging:
Reguleringsplan fra 1964 (Planid 402700) er gjeldende. Nye tiltak, som forholder seg til
reguleringsplanen og bestemmelser i Plan- og bygningsloven, vil ikke utløse krav om ny regulering.
Området ligger innenfor område definert som Ytre fortettingsområde Laksevåg, sone 3 ifht. nye
KPA, med utnyttelse 30-130% BRA. Det er ikke fokus på sentrumsutvikling for dette området.
Deler av området lengst øst på tomten ligger innenfor støysone Gul (Lden>55dB).

2.4

Topografi og omkringliggende bebyggelse

Skoleanlegget ligger på et høydedrag i et ellers svært kupert landskap. Høyeste punkt på tomten
ligger på ca. kote+46. Terrengsnitt gjennom området viser ca.30 m høydeforskjell fra høydedraget
med skoleanlegget ned til Gravdalsvatnet i vest på ca. kote+13 og ca. 25 m ned til hovedvei og
torg i øst på ca. kote+20.
Bebyggelsen i området varierer mht. type, størrelse og byggehøyde, fra mindre eneboliger og
rekkehus til boligblokker og større skole- og næringsbygg. Høyblokken på torget øst for
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skoleanlegget rager høyest med topp gesims på ca. kote+66m. Dagens skoleanlegg ligger godt
tilpasset i landskapet med maks mønehøyde på bygg B på ca. kote+51m.

Figur: Område sett fra sør. Eksisterende skolebygg markert med rødt

Figur: Terrengsnitt fra vest mot øst gjennom skoleanlegg

2.5

Solforhold dagens situasjon

Det er generelt gode solforhold på selve skoletomten store deler av året (februar - oktober). I
perioden fra november til januar vil de høye fjellene skyggelegge området.
Høye bygg vil kunne påvirke solforhold på egen tomt og for nabobebyggelse, med slagskygge:
• på naboer mot øst på ettermiddag
• på uteområder på nordsiden av skoleanlegget formiddag
• på uteområder på vestsiden av skoleanlegget
• på naboer mot nord formiddag
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Trafikk

Skoleanlegget har hovedadkomst via Gravdalsrinden fra nord. Denne vegen er også adkomstveg
for tre eneboliger på østsiden av verkstedbygget. Skolen har også adkomst til verkstedbygg fra sør
via Gravdalspollen. Naboeiendom mot vest har adkomstveg på vestsiden av og tett opp mot
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verkstedbygget. Skoleanlegget ligger sentralt plassert i forhold til eksisterende kollektivnettverk,
med relativt kort avstand fra bussholdeplasser for både lokal og regional busstrase.

Figur: fra strategisk planprogram for Laksevåg. Viser viktige veg, sykkel- og gangtraseer i området,
samt eksisterende og mulig framtidige kollektivknuteverk, med markering av bussholdeplasser.

Figur: eksisterende veger og gangtraseer til skolen og nabobebyggelse, samt nærhet til
bussholdeplasser
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Eksisterende bygg

Opplysninger om areal, etasjehøyder, konstruksjoner etc. i eksisterende bygg ved Laksevåg
videregående skole er hentet fra Revit-modell utarbeidet av HFK.

Figur: viser eksisterende bygg ved Laksevåg videregående skole
Skoleanlegget ved Laksevåg videregående skole består i hovedsak av to bygg; et teoribygg fra
1965 (Tidligere Laksevåg gymnas, heretter kalt A-bygget) og et verkstedbygg fra 1976 (Tidligere
Laksevåg yrkesskole, heretter kalt B-bygget). I tillegg er det i de senere år bygget en garasje sør
for verkstedbygget (bygg G). Samlet bruttoareal på bygningsmassen er ca. 13.800 m². Byggenes
samlede fotavtrykk er ca. 8000m², dvs. at omtrent 35% av tomtearealet er bebygd i dag.
Parallelt med programmering og mulighetsstudie, blir det utført en kulturminnelig vurdering av bygg
A og B med formål å vurdere verneverdien av byggene. I mulighetsstudien har det derfor vært
mest fokus på byggenes funksjonalitet og potensiale for endring og gjenbruk av bygningene
tilpasset framtidige behov.
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2.7.1 Bygg A
 Utgangspunkt
Bygget ble tatt i bruk i 1965 som undervisningsbygg for Laksevåg Gymnas og er i hovedsak
tilrettelagt for teoriundervisning, med tradisjonelle klasserom. Det antas at de fleste innvendige
vegger, med unntak av korridorvegger, er ikke-bærende konstruksjoner.
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

5362m² BTA, fordelt på tre etasjer
Netto romareal ca. 5000m²
Fotavtrykk ca. 2100m²
Hovednivå ligger på ca. kote+37
Mønehøyde ca. kote+47
Aula og scene, ligger sentralt i bygget med ca. 835 m² nettoareal, som utgjør ca. 16%
av nettoarealet i bygget og i underkant av 1/3 av fotavtrykket. Aula og scene går over to
etasjer. Areal av området i plan 2 er ikke medregnet i totalt BTA.
Brutto etasjehøyde i bygget varierer i de ulike etasjene (3,2-3,6)
Tilfluktsrom: ca. 355m² i underetasje (benyttes i dag til lager)
Flere nivåforskjeller i underetasje
Krypkjeller m/ nesten full takhøyde (berg i dagen)

Plan U.etg
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Plan 1

Plan 2
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Snitt
Figurer: Etasjeplaner og snitt bygg A (medregnet areal er vist med grønt)



Endringspotensiale:
Bygget kan fortsatt være egnet til teoriundervisning. Ombygging for framtidig bruk vil i stor grad
være styrt av eksisterende struktur og form, som er basert på klasseromsundervisning, og som
ikke nødvendigvis er tilpasset nyere prinsipp for undervisning/ pedagogikk. Brutto etasjehøyde i
bygget varierer i de ulike etasjene og er noe lavt i forhold til dagens byggehøyder.
Det vil være mulig å endre rominndeling, men beholde byggets hovedstruktur, slik at byggets
karakter ikke endres.
I teorien kan det søkes om frafall/ kondemnering for tilfluktsrom som er bygd før 1970, men
dette må sjekkes nærmere med Sivilforsvaret.

2.7.2 Bygg B
 Utgangspunkt
Bygget ble tatt i bruk i 1976 som undervisningsbygg for Laksevåg Yrkesskole, med rom og
etasjehøyder spesialtilpasset den tids undervisning for yrkesfag. Konstruksjon og materialbruk er
en framtredende del av det arkitektoniske uttrykket, med utstrakt bruk av betong i innvendige
vegger.
o
o
o
o
o
o
o
o

8173m² BTA, fordelt på tre etasjer
Netto romareal ca. 7500m²
Fotavtrykk ca. 5700m²
Nivå for hovedinngang ligger på ca. kote+40
Mønehøyde ca. kote+51
Tilfluktsrom, ca. 250m² sentralt i bygget (benyttes i dag til garderobe og trimrom)
Deler av 1.etg er ikke utgravd, benyttes i dag til lager og føringsveier for tekniske
installasjoner. Området ligger som en buffer mot arealer med dagslys.
Lav takhøyde i verkstedhaller i forhold til dagens behov (<6m) og ulike romhøyder
innenfor samme etasje
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Bygget trapper seg nedover, med mange små nivåforskjeller og mellomnivå
Det er i dag en mindre heis i bygget som dekker alle etasjene, bortsett fra teknisk kjeller
og den største verkstedhallen. Heis tilfredsstiller ikke dagens krav.

Plan U.etg

Plan Mellometg.
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Plan 1.etg.
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Plan 2.etg.

Snitt
Figurer over: Etasjeplaner og snitt bygg B (medregnet areal per etasje er vist med grønt)
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 Endringspotensiale:
Innvendig må det store tiltak til for å tilfredsstille dagens krav. Bærende konstruksjoner og den
utstrakte bruken av betong i innvendige vegger vil være førende med tanke på muligheter for
ombygging og framtidig bruk. Eksisterende etasjehøyder har en viss begrensning i forhold til
dagens behov for fleksibilitet og bruk, og med tanke på å fortsatt benytte dette til verkstedarealer.
Det vil også være utfordrende å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Bygget trapper
seg nedover, med mange små nivåforskjeller, som gjør det vanskelig å finne en god plassering av
heis som kan betjene hele bygget.
En oppgradering og ombygging for å tilfredsstille framtidige behov vil kreve store investeringer. Det
vil også være utfordrende å bygge om bygg B på en slik måte, uten at hele byggets karakter
endres.
Den sentrale plasseringen av tilfluktsrom vil være styrende for framtidig organisering i bygget. Det
er lite sannsynlig at man får slettet tilfluktsrom i forbindelse med en ombygging. Av erfaring er det
enklere å få slettet tilfluktsrom av nyere dato hvis man river hele bygget, men dette må sjekkes
nærmere med Sivilforsvaret.

2.7.3 Garasje


Utgangspunkt




Ca. 350m² BTA
Netto romareal ca. 320m²
Fotavtrykk ca. 290m²

 Gjenbruksverdi:
Bygget har en bruksverdi som garasje og utvendig lager. Bygget ligger funksjonelt til i forhold til
tilkomst, men plassering oppleves som noe tungvint, pga. lange avstander til verksted- og
praksisarealene. Gjenbruksverdi for framtidig skoledrift avhenger av organisering og plassering av
funksjonene i det nye anlegget.
2.7.4 Konklusjon:
Bygg A har best potensiale for gjenbruk og endring, og da primært med tanke på teoriundervisning.
Dette vil derfor trolig være mest hensiktsmessige lokaler for Fagskolen. Bygg B er ikke tilpasset
dagens og framtidens pedagogikk. Det vil kreve omfattende ombygginger og store investeringer for
å oppgradere bygget til å bli et funksjonelt, fleksibelt og hensiktsmessig verkstedbygg. Behov for
omfattende ombygginger vil også medføre at byggets karakter og særpreg endres betraktelig. Det
er en forutsetning at det blir gitt tillatelse til sletting av tilfluktsrommet før man kan rive bygget. Ved
en ombygging og endring av antall personer tilstede i anlegget, må det kontrolleres om kravene til
tilfluktsrom blir opprettholdt og/ eller om sivilforsvaret vil godkjenne fravik eller frafall iht. forskrift.
Garasjebygg bør kunne rives hvis det er behov for å benytte denne delen av tomten til andre
funksjoner.
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Overordnede føringer Nye LAV og Fagskolen
Arealbehov

Mulighetsstudien er utført parallelt med pågående programmering av skolene. Som grunnlag for
mulighetsstudien er det derfor kun gjort et grovt overslag på arealbehov.
Estimert behov: totalt ca.15.000m² netto programmert/ 20.000m²BTA



Nye LAV: ca. 7000m² nettoareal/ ca. 10.000m²BTA
Fagskolen: ca. 6000m² nettoareal/ ca. 9000m² BTA

Beregnet arealbehov for Nye LAV er basert på FEF-arealmodell for skolens vedtatte
dimensjonering og utdanningstilbud.
Arealbehovet for Fagskolen er beregnet med utgangspunkt i innspill fra første runde med
brukermøter i programmeringen av den nye skolen. Antall klasser/studenter som vil være tilstede
på skolen samtidig var på dette tidspunktet ikke helt avklart. Skolens egne beregninger for antall
klasserom er nedjustert noe for å sikre en bedre utnyttelse av rommene (analyser av antall klasser
og samtidig tilstedeværelse litt senere i prosessen tilsier at antallet klasserom trolig kan
nedjusteres litt mer, men det er for tidlig å konkludere sikkert før programmeringen er ferdig). Areal
til simulatorer og andre spesialrom som skolen har i dag er skjønnsmessig videreført. For generelle
funksjoner som også finnes i FEF, er FEF-modellen lagt til grunn.
Andel rom med behov for mer enn normal etasjehøyde er naturlig nok ikke endelig avklart, men
foreløpig estimat indikerer at ca. 900m² verksteder for Bygg og Anlegg må ha dobbel etasjehøyde
(ca. 8m), og ca. 950m² verksteder og fellesareal må ha noe mere høyde enn standard
etasjehøyde. Dette vil ikke bli differensiert i de innledende volumstudiene. Her vil vi ta
utgangspunkt i totalt estimert bruttoareal og fordele dette på nødvendig antall etasjer i forhold til
skissert fotavtrykk. Pga. støy, er det i utgangspunktet ikke gunstig å bygge undervisningsarealer
over verkstedareal, men det er ikke tatt hensyn til en slik differensiering av areal i innledende
studier.
3.2

Potensiale for sambruk

Skolene som skal samlokaliseres har samme skoleeier. Det vil derfor være naturlig å se for seg en
del sambruk av rom og funksjoner selv om skolene også bør få beholde sin egenart.
Sambruk vil også kunne gi muligheter for arealbesparelser. Dette er det foreløpig ikke tatt høyde
for i arealanslagene som er lagt til grunn for mulighetsstudien. Det er derfor grunn til å anta at det
samlede arealet kan bli noe lavere enn det som er lagt til grunn i denne studien.
Følgende funksjoner kan være naturlige sambruksfunksjoner:




inngangsparti og resepsjon (henvendelsespunkt)
aula/storsal
kantine
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funksjoner for bygningsdrift
personalrom
bibliotek
auditorium
store møterom
personalgarderober m/dusj og tørkerom, etc

Innledningsvis i programmeringsprosessen har det også framkommet flere konkrete ønsker fra
brukere på begge skolene om å kunne låne eller sambruke spesialfunksjoner som primært vil
tilhøre den andre skolen, eksempelvis spesialutstyrte verksteder, simulatorer og laboratorier. Å få
tilgang til funksjoner som en ikke ville fått tilgang til om skolene lå plassert hver for seg er en effekt
av samlokaliseringen som ikke nødvendigvis gir arealbesparelser, men som høyner kvaliteten i
opplæringen og utdanningen for elever og studenter på begge skolene.
Siden skolebruksplanen i 2013 har det vært arbeidet for å styrke og rendyrke fagskolen som et
eget skoleslag og utdanningsnivå, og det er ventet at det vil bli satt strengere krav til å skille
ledelsen av en fagskole og en videregående skole i framtida. Gevinsten av sambruk av
undervisningslokaler og -utstyr er heller ikke endelig avklart. Mye av utstyret på fagskolenivå
krever kompetanse på et høyere nivå enn det læremålene er lagt opp til på videregående nivå.
Fagskolestudenter vil derfor lettere kunne gjøre seg nytte av utstyret til videregående skole, mens
elever på videregående skole sannsynligvis må ha med seg lærer (og evt resten av klassen) når
de skal gjøre seg nytte av utstyr på fagskolen. Samtidig vil det være nødvendig å dimensjonere
eventuelt felles utstyr til 30 studenter i stedet for 15 fordi klassene ved fagskolene er større enn
klassene på yrkesfag i videregående skole. I Bergen er klassene stort sett på 30 studenter, men
nett-tilbudene kan ha opptil 45 studenter. Hvis man planlegger for felles utstyr der det er mulig, må
en derfor dimensjonere for større klasser enn på videregående, og en må også sørge for at
kapasiteten i forhold til tidsbruk er tilstrekkelig.
Suksesskriteriet for god sambruk avhenger av nærhet til de ulike funksjonene for begge skolene,
og i hvilken grad disse fellesfunksjonene kan lokaliseres på mest mulig nøytral grunn. Det er likevel
mulig å se for seg en situasjon hvor en fellesfunksjonene ligger innenfor hver av de to skolenes
områder, men med god tilgang fra den andre siden.
3.3

Trafikk

Adkomstforhold for skolen og nabobebyggelse må ivaretas og planlegges godt. Spesielt den
videregående skolen har behov for god tilrettelegging for varelevering, avfallshåndtering og kjøring
med egne kjøretøy til og fra skolens verkstedsområder.
Veitraséer kan justeres, men viktige gangforbindelser skal opprettholdes.
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Byggehøyder

Maks tillatt mønehøyde vil avhenge av endelig plassering av nybygg og gjennomsnittlig
terrenghøyde i dette området. Med utgangspunkt i laveste punkt på tomten på kote+35 (u.etg Bygg
A) og høyeste punkt på kote+46, vil antatt maks mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig
terrengnivå være ca. kote+49.

3.5

Evalueringskriterier

Målsetting for mulighetsstudien er å utforske muligheter for utvikling av tomten, med tanke på
 plassering av nybygg
 endringspotensiale og bruksverdi av eksisterende skolebygg
 trafikksituasjon og nabobebyggelse
Viktige kriterier for vurdering av alternative løsninger er potensiale for:
 tilstrekkelig og gode, funksjonelle arealer egnet til formålet for nye LAV og Fagskolen
 gode lysforhold i alle bruksrom på skolen
 gode uteområder for rekreasjon og pauser, samt gode forhold for utendørs praksisområder
 sambruk av funksjoner mellom videregående skole og fagskole
 god adkomst til skoleanlegget og nabobebyggelse
 mobilitet til fots og ivaretagelse av viktige gangforbindelser i området
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Innledende studier
Areal – og volumstudie- Plassering, fotavtrykk og byggehøyder nybygg

I innledende studier har vi vurdert 7 ulike alternativer for utvikling av Nye LAV og Fagskolen,
inkludert et 0-alternativ, som belyser dagens arealsituasjon og behov for tilleggsareal.
Følgende fargekoder er brukt i alle figurer i dette kapitlet:
Eks. bygg

Nybygg

Ubebygd tomteareal

Eiendomsgrenser
4.1.1 Alternativ 0 - Oversikt over dagens areal i forhold til nye arealbehov
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Dette alternativet utforsker skolens arealer dersom man beholder alle eksisterende bygg og
hvordan disse kan benyttes i forhold til nye arealbehov.
Samlet areal av skolens eksisterende bebyggelse er ca. 13.800m² BTA, dvs. at skolen i
utgangspunktet mangler ca. 6200m² BTA i forhold til estimert arealbehov på 20.000m² BTA. Bygg
B er vurdert som svært kostnadskrevende å bygge om til lokaler som tilfredsstiller dagens behov
tilpasset nye utdanningsprogram og pedagogiske opplegg. Bygg A kan være egnet for ombygging
for teoretisk undervisning og ulike fellesfunksjoner som f.eks. bibliotek, vestibyle, samlingsrom etc.
Vi vil anta at det pga. lite arealeffektiv utnyttelse av eksisterende bygningsmasse vil være behov
for et betydelig større areal enn de 6200m² som regnestykket tilsier. Det er begrenset plass til
nybygg på tomten hvis begge byggene skal bevares. Et nybygg bør plasseres mellom de to
eksisterende byggene for å knytte disse sammen. Dersom byggene skal knyttes sammen, må de
tre eneboligene på østsiden av verkstedbygget få ny adkomstveg, fra sør eller på vestsiden av Bbygget.

4.1.2 Alternativ A - Plassere alt areal på tomta til A-bygget
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Skissert alternativ forutsetter at man river A-bygget og erstatter dette med et nybygg med
20.000m² BTA på samme tomt. Bygg B, garasjen og tomten til disse benyttes ikke. Nybygg er her
vist med 4 etasjer og fotavtrykk ca. 5000m². Topp gesimshøyde ca. kote+60.










Situasjonen er trang, og fotavtrykk bør reduseres
Nybygg blir høyt, ca. 13 m høyere enn eksisterende bygg (topp møne ca. kote+47) og
kommer tett på nabobebyggelse i sør og nord. Gir stor slagskygge mot nord på formiddag
og mot øst på ettermiddag/kveld
Bygget kan senkes noe i terrenget i forhold til eksisterende bygg, men nybygg vil likevel bli
over 10m høyere enn eksisterende bygg A
Krever dispensasjon fra høydebestemmelse i plan- og bygningsloven. Alternativt må tomt
reguleres på nytt.
Dersom fotavtrykk skal reduseres, må byggehøyde økes, (5 etasjer og fotavtrykk ca
4000m²
Vanskelig å få til en løsning med kombinasjon av både teori- og verkstedareal uten å måtte
bygge teorirom over verkstedarealene.
Nybygg dekker store deler av tilgjengelig tomteareal. Gir lite mulighet for gode utearealer
og utvendige praksisområder.
Mulighet for fortsatt adkomst fra nord
Konklusjon: Dette alternativet er ikke tilrådelig
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4.1.3 Alternativ B- Plassere alt areal på tomta til B-bygget

Skissert alternativ forutsetter at man river B-bygget og garasjen og erstatter disse med et nybygg
med 20.000m² BTA på samme tomt. Bygg A og tomten til denne benyttes ikke. Nybygg er her vist
med 3 etasjer og fotavtrykk ca. 6600m². Topp gesimshøyde ca. kote+48.









Nybygg ligger tett inntil på naboer mot øst
Nybygg kan gi slagskygge for naboer mot nordvest på formiddag og for naboer mot øst på
ettermiddag/kveld
Mulighet for fortsatt adkomst fra nord.
Nybygg tett på adkomstveg for nabo mot nordvest
Mulighet for sambruk og god logistikk i bygget
Kan bli noe trangt på tomten med tanke på å få tilstrekkelig areal for dobbelthøye etasjer og
skjerming mot støy. Det må gjøres en tilleggsstudie for å sikre at dette kan bli et godt
alternativ
Forutsetter kanskje at veg mot nord blir stengt
Konklusjon: Dette alternativet kan være mulig både med tanke på sambruk og god logistikk,
men alternativet må testes nærmere i detalj før endelig konklusjon.
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4.1.4 Alternativ C –Bevare A-bygget. Innkjøring fra eksisterende adkomstveg i nord.

Bygg B rives og erstattes med et nybygg med fotavtrykk ca. 5000m² i 3 etasjer. Mønehøyde ca.
kote+48. Bygg A beholdes og benyttes sammen med nybygg








Nybygg ligger tett inntil på naboer mot øst
Nybygg lager slagskygge for naboer mot nordvest på formiddag og for naboer mot øst på
ettermiddag/kveld
Mulighet for fortsatt adkomst fra nord.
Nybygg tett på adkomstveg for nabo mot nordvest
Ingen direkte kobling mellom byggene
Gir mulighet for gode uteoppholdsareal og praksisområder mot sør
Areal for Fagskolen vil bli fordelt på to separate bygg fordi areal av A-bygget, som er best
egnet for Fagskolen, ikke vil være tilstrekkelig

Konklusjon: Dette alternativet kan være mulig, men skoleanlegget vil da bestå av to separate
bygg, noe som gjør sambruk mere tungvint. Mye av sambruksarealene vil måtte ligge i
nybygget. Det vil være lite gunstig for Fagskolen å ha arealer i to separate bygg.
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4.1.5 Alternativ D– Bevare B-bygget. Innkjøring fra eksisterende adkomstveg i nord.

Bygg A rives og erstattes med et nybygg med fotavtrykk ca. 4000m² i 3 etasjer. Mønehøyde ca.
kote+46. Bygg B beholdes og benyttes sammen med nybygg



Vanskelig å få til en løsning med kombinasjon av både teori- og verkstedareal uten å måtte
bygge teorirom over verkstedarealene.
Ingen sammenkobling mellom de to byggene

Konklusjon: Dette alternativet kan være mulig, men skoleanlegget vil da bestå av to separate bygg,
noe som gjør sambruk mere tungvint.
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4.1.6 Alternativ E– Bevare B-bygget. Innkjøring fra sør over tomta til B-bygget.

Bygg A rives og erstattes med et nybygg med fotavtrykk ca. 4000m² i 3 etasjer. Mønehøyde ca.
kote+46. Bygg B beholdes og benyttes sammen med nybygg





Mulighet for kobling mellom byggene, men pga. B-byggets form og funksjoner i denne
delen av bygget, kan det være utfordrende å få til en god kobling mellom nytt og
eksisterende.
Mulighet for fellesarealer i sammenkoblingen
Veg kan legges om på andre måter enn vist her, f.eks. på østsiden av A-bygget eller på
vestsiden av B-bygget.

Konklusjon: Dette alternativet kan være mulig, men det er utfordrende å få til en god påkobling
mellom eksisterende og nytt bygg.
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4.1.7 Alternativ F - Bevare A-bygget. Innkjøring fra sør, over tomta til B-bygget.

Bygg B rives og erstattes med et nybygg med fotavtrykk ca. 5000m² i 3 etasjer. Mønehøyde ca.
kote+48. Bygg A beholdes og benyttes sammen med nybygg






Mulighet for god kobling mellom byggene - mot aula i Bygg A
Mulighet for sambruk og god logistikk i bygget
Gir god avstand til naboer mot øst
Nybygg kan gi slagskygge for naboer mot nordvest på formiddag
Nybygg vil stenge noe for A-byggets karakteristiske fasade, som er vurdert til å ha stor
kulturhistorisk verdi.
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Redusert dagslys på A-byggets vestfasade

Konklusjon: Dette alternativet gir et godt utgangspunkt for nybygg og gjenbruk av eksisterende
bygg, samt muligheter for sambruk av arealer. Avstand mellom nybygg og A-bygget må testes
nærmere både med hensyn til dagslysforhold inne i A-bygget og ønske om å bevare A-byggets
karakteristiske fasade.
4.1.8 Alternativ F2 - Bevare A-bygget. Innkjøring fra sør, over tomta til B-bygget. Nybygg
flyttes lengre vekk fra A-bygget.
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Tilsvarende utgangspunkt som for alternativ F, men her plasseres nybygg lengre vekk fra Abygget, med innebygd gangforbindelse mellom nytt og eksisterende bygg. Dette vil medføre at Abygget i større grad kan bevare sin egen identitet og fasade, samt at nybygg ikke reduserer
dagslysforholdene i bygget.

4.2

Oppsummering og foreløpig konklusjon fra innledende studier


Samlet areal av eksisterende bygningsmasse er ca. 13.000 m², og dette dekker ca. 70% av
arealbehovet for Nye LAV og Fagskolen. Det vil si at det er behov for ca. 6.000m² BTA
nybygg. Dersom bygg B rives, må det bygges ca. 15000 m² nybygg. Dersom bygg A rives,
må det bygges ca. 12000 m² nybygg.



Alternativ A anbefales ikke fordi skolenes arealbehov er større enn det er tilrådelig å bygge
på denne tomten. Et nybygg vil kreve omregulering eller dispensasjon fra
høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven.



Alternativ C og F er mest aktuell mht. gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fordi bygg
B er vurdert som svært kostnadskrevende å oppgradere til framtidig behov.



Alternativ B og F er mest aktuelle hvis det er krav om at alt areal skal være samlet i ett
bygg, eller at byggene skal være fysisk knyttet sammen. I det tilfelle utgår Alternativ C og D
fordi det ikke vil være mulig å bygge sammen bygg A og B med dagens vegløsning.



Dersom begge byggene skal bevares, og ha en fysisk forbindelse, forutsetter dette at
naboeiendommer på østsiden må få ny adkomstveg, på sør- eller vestsiden av B-bygget.
Manglende areal må da bygges ut mellom de to eksisterende byggene (Alternativ 0).



Det kan være flere alternativer for omlegging av veien for tilkomst til naboeiendommene øst
for B-bygget
1. Benytte adkomstveg fra sør
2. Ny veg på vestsiden av B-bygget
3. Ny veg på østsiden av A-bygget, men dette forutsetter at A-bygget rives



På bakgrunn av vurderingene over, framstår alternativ F som det beste alternativet for en
utvidelse av skoleanlegget. F2 gir en bedre løsning enn alternativ F med hensyn til å bevare
A-byggets karakteristiske fasade
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1 Innledning
Norconsult AS har på vegne av Hordaland fylkeskommune utført en kulturminnedokumentasjon av Laksevåg
videregående skole i forbindelse med utarbeidelse av en mulighetsstudie. Anlegget består av to bygninger,
herunder A-bygget og B-bygget.
Bestillingen er en enkel rapport som skal danne et bilde av de kulturhistoriske verdiene knyttet til den enkelte
bygning og skal legges til grunn i videre planlegging og gjennomføring av tiltak. Verdisetting vil bli knyttet til
den kulturhistoriske verdien og ikke begrepet verneverdi. Vurderingen om et objekt er verneverdig er opp til
forvaltningen å avgjøre og må vurderes ut fra en rekke ulike forhold.
Rapporten er ikke uttømmende for de enkelte bygningene. Kunnskapsgrunnlag for vurderingene er basert på
tilgjengelige digitale kilder, historisk og lokalhistorisk litteratur, Bergen kommunes digitale kartløsning, samt 2
befaringer (16.11.18 og 17.12.18). En del fotomateriale er tatt med i rapporten som illustrasjoner. En
grundigere analyse vil være nødvendig dersom det skal gjøres omfattende tiltak på bygningene.
Det gjøres oppmerksom på at Hordaland fylkeskommune arbeider med å digitalisere originaltegninger av
bygningene. Disse vil kunne knyttes til rapporten i ettertid.
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2 Sammendrag
Laksevåg videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Gravdal i Laksevåg bydel i
Bergen. Tidligere Laksevåg gymnas (heretter kalt A – bygget) og Laksevåg yrkesskole (kalt B – bygget) ble
slått sammen til Laksevåg videregående skole i 2003. Bygningene ligger på hver sin side av adkomstveien
(Gravdalsrinden). Skolebyggene ligger fritt og åpent til på et høydedrag.

Figur 1: Laksevåg videregående skole. Foto Googlemaps.

Bygg A er tegnet av arkitekt Fredrik Theodor Olsen og oppført i 1965, eksteriør og interiør er godt bevart.
Bygg B er tegnet av arkitekt Kjartan Seim og oppført i 1976. I begge byggene er mye av den opprinnelige
rominndelingen intakt samt gulvoverflater, listverk, rekkverk, lamper og andre interiørdetaljer. Bygningene
har ikke noe formelt vern, men har gode kvaliteter med arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi som godt
bevarte og karakteristiske eksempler på skolearkitektur på 1960- og -70 tallet.
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3 Vernestatus – sentrale begreper
Verneverdig: At en bygning er verneverdig betyr at den er verdt å verne/bevaringsverdig/verdt å ta vare på
fordi det har kulturhistorisk, arkitektonisk eller en annen type verdi. At bygningen er verneverdig innebærer
likevel ikke at den har en juridisk vernestatus.
Vernet: Når en bygning er vernet, har den en formell vernestatus og kan ikke uten videre rives eller endres.
En vernet bygning kan enten være regulert til spesialområde bevaring/hensynssone i en kommunal
reguleringsplan eller fredet etter kulturminneloven. Noen bruker vern/vernet bare om det reguleringsmessige
vernet og ikke om fredning, men «vernet» er egentlig en samlebetegnelse.
Fredet: Ordene fredet og vernet brukes ofte om hverandre, men fredet brukes oftest om – og bør
forbeholdes for – kulturminner som er fredet etter kulturminnevernets egen særlov, kulturminneloven.
Kulturminner kan være automatisk fredet i kraft av sin alder (fornminner fra før 1537, stående bygninger fra
før 1650 samt sunkne skip og samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre). Yngre kulturminner kan
vedtaksfredes av Riksantikvaren. Dette krever en høringsprosess og et vedtak. Hvis et kulturminne av
nasjonal verdi er truet, kan Riksantikvaren eller fylkeskommunen gå til midlertidig fredning mens
fredningssaken utarbeides.
SEFRAK: SEFRAK (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge) er et nasjonalt
bygningsregister. Registeret skulle inneholde alle bygninger i Norge bygd før 1900. Mange steder er
bygningene også evaluert med tanke på verneverdi. Registeret ble hovedsakelig utarbeidet mellom 1970- og
1990-tallet, men det ble aldri komplett, og noen steder pågår fremdeles registreringer.
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4 Områdets historie og områdebeskrivelse
Laksevåg videregående skole ligger i Gravdal i Laksevåg bydel i Bergen kommune, og en del av det som
ofte kalles Ytre Laksevåg. Laksevåg er en bydel med rik historie og sterk identitet. Store deler av
boligbebyggelsen på Laksevåg vokste frem og spredde seg som resultat av industrien som etablerte seg fra
midten av 1800-tallet. I kulturminnegrunnlag – strategisk planprogram for Laksevåg kan vi lese at «før andre
halvdel av 1800-tallet var Gravdalsområdet spredt bebygget, med enkelte husmannsplasser og
konsentrasjoner av mindre bygningsmiljøer». Videre står det at fra slutten av 1800-tallet bygget folk fra byen
påkostede villaer her og at deler av dette ble ødelagt under krigen, men noe er bevart. I dag preges området
av konsentrert småhusbebyggelse samt blokkbebyggelse. (Ref. Kulturminnegrunnlag – strategisk
planprogram for Laksevåg, Byantikvaren Bergen kommune 2017).
Gravdal ligger mellom Gravdalsvannet i sør og Byfjorden i nord, og vest for Nygård. Gravdal ligger ved
Lyderhorns østside. Hovedveier i området er Gravdalsveien, Wallemviksveien og Sjøkrigsskoleveien.

Figur 2: Oversiktskart – Gravdal. Foto Norkart

Ellers i Gravdal finner vi kjente steder som Kvarven fort, Sjøkrigsskolen og Kommandantboligen som er et
tidligere lyststed (Gravdalsveien 155). Laksevåg var egen kommune frem til innlemmelsen i Bergen i 1972.
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5 Bygningene
5.1

A-Bygget

Figur 3: A-bygget. Fasade mot vest. Foto Norconsult 2018.

A

B

Figur 4: Til venstre oversiktskart, A-bygget midt i bildet. B-bygget til venstre. (Geodata AS). Til høyre, eiendomskart. Bergen kommune.
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Realia
Byggeår:

1965

Adresse:

Gravdalsrinden 47

Gnr/Bnr:

Gnr 149 bnr 31

Eier og forvalter:

Hordaland fylkeskommune

Dagens bruk:

Skole

Planstatus/ID

Eiendommen inngår i reguleringsplan fra 1964 arealplan-ID 4027000
I kommuneplanens arealdel 2018 for Bergen kommune er området angitt som
sone 3, ytre fortettingssone

Bygningshistorie
Laksevåg gymnas er tegnet av arkitekt Fredrik Theodor Olsen som også har tegnet blant annet 1960-talls
anlegget knyttet til Høyskolen Stord/Haugesund, Rommetveit, en omfattende utviding som gikk over flere år
fra 1962-1968. Anlegget på Rommetveit og Laksevåg gymnas fremstår som gode eksempler på
skolearkitektur fra 1960-tallet. Byggene vitner om arkitektens gode grep om form, rytme, komposisjon og
materialbruk.
Andre skolebygg tegnet av Fr. Theodor Olsen er blant annet Lyderhorn skole (1970) og Holen skole
(barneskole fra1959 og gymnastikkbygg fra 1966).
I Bergen byleksikon fremgår det at Laksevåg gymnas ble opprettet i 1954 som Laksevåg kommunale
realskole i Kringsjåveien 94, i den gjenreiste skolebygningen til Holen skole, som ble bombet i 1944.
Realskolen ble nedlagt i 1970. Gymnasundervisningen startet i 1964 og flyttet til nåværende bygning i 1965.
Bergens Tidende kalte bygget «et prektig gymnas» og la til at «noen vil si at skolen er i flotteste laget».
Scenen ble beskrevet som «et kapittel for seg» med en flate på 140 m2. Folk fra DNS sa at «Det man kan
spille på Engen, det kan teatret også spille i gymnaset på Nygård.» Og i 1969 spilte DNS «Alice i
underverdenen» på denne scenen. Senere har også Carte Blanche spilt her. Den moderne skolen hadde
også flere finesser som hustelefon i alle klasserom, og opplegg for TV i biblioteket siden man tok sikte på
fremtidens skole-fjernsyn.

Bygningsbeskrivelse
Skoleanlegget består av et hovedvolum i 3 etasjer, herunder underetasje med dagens hovedinngang, 1.
etasje med Aula og 2. etasje med galleri. Bygningen ble tatt i bruk i 1965. Stilmessig er bygget tidstypisk
1960 – talls «monumentalbygg» med bærende elementer i betong og ikke-bærende-, påhengte
fasadeelementer også kalt «Curtain Wall». Skolen er plassert i et skrånende terreng og omkranses av
villabebyggelse samt blokkbebyggelse. God terrengtilpasning er vektlagt.

5.1.3.1 Konstruksjon
Bygningen er oppført som en tre etasjers murbygning med blindkjeller under deler av bygget. Mot vest er alle
tre etasjene synlige, mot nord og øst får vi mer inntrykk av et toetasjes bygg med en (delvis) utgravd
underetasje med kjeller. Rundt hele bygget krager de 2 øvrige etasjene litt ut over kjelleretasjen.
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Bygget har flatt tak med inntrukket lett valmet lyskasse. Tak er belagt med takpapp. Denne antas å være
original. Grunnmur og yttervegger er i pusset betong. Yttervegger er hvitmalt med vindusbrystning i mørkt
platemateriale. Grunnmur er gråmalt. Alle bærende konstruksjoner, vegger og etasjeskiller antas å være av
betong.
WC-anlegg og tilknyttet leskur skiller seg ut og er i trepanel med smale vindusbånd langs to av fasadene
samt flatt tak.
Dokumentasjonen er basert på visuelle registreringer ved befaring, og det gjøres ikke nærmere rede for
konstruksjonene.

5.1.3.2 Fasader
Skolebygget har karakteristiske fasader med repeterende bruk av vinduer og brystninger i rastergrid.
Pilastrer i hvit betong og brystningsfelt med mørk brune platepaneler gir en effektfull kontrast.
Brystningsfeltene er bredere i mellometasjen enn i under- og overkant av vindu i 1. og 2. etasje.
Underetasje/kjeller har vinduer som er inntrukket i muren. Bygget avsluttes øverst med en bred,
sammenhengende gesimskasse som stikker litt ut fra vegglivet.
Noen av fasadene avsluttes til hver side med en sammenhengende veggflate som har rutemønster i
betongflaten, eksempel sørfasaden.
Ut fra det vi kjenner til er vinduene og platepanelet i vest-, øst- og nordfasaden originale. I sørfasaden er
begge deler skiftet ut, men med lignende karakter og samme materialbruk.
Fasaden mot nord skiller seg ut med WC-anlegg og leskur i tilknytning til opprinnelig inngangsparti, plassert
ett nivå opp. Leskuret antas å ha vært åpent i begge ender. Trepanel i gesimskasse ser ut til å være skiftet
ut. Vinduene i WC-anleggets betongvegg er originale.
Byggets tre inngangspartier er av litt ulik karakter. Dagens hovedinngang vender ut mot plassen i vest og er
inntrukket med en tynn baldakin i betong som springer ut av fasaden. Den originale inngangsdøren i teak og
glass er skiftet ut med en moderne aluminiumsdør. I sør er inngangsdøren plassert i vegglivet og innrammes
av en kraftig baldakin kledd med platepanel tilsvarende vindusbrystningen. Panelplatene er skiftet ut med
nye, ellers er utformingen som opprinnelig: teakdør med glassfelt og sparkerist i stål. Inngangspartiet i nord
har også beholdt opprinnelig utforming med dobbel teakdør med glass og faste glassfelt på sidene og over,
samt en bred betongtrapp med skifer. Vinduene tilknyttet inngangspartiet er også i teak. Disse har en annen
konstruksjon enn byggets øvrige vinduer som er av aluminium.
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Figur 5: Fasade mot øst. Foto Norconsult 2018.
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Figur 6: Fasade i sør som viser nye vinduer og platepanel samt rutemønster i beton. Foto Norconsult 2018.

Figur 7: Flyfoto viser nordfasaden med WC-anlegg og tilknyttet leskur. Foto Googlemap.
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Figur 8: Øverst til venstre: Opprinnelig hovedinngang med trapp. Høyre: Fasade mot nord og sammenkobling mellom
leskur og fasade. Nederst til høyre: WC- anlegg til høyre i bildet og trapp ned til bakkenivå til venstre i bildet. Foto
Norconsult 2018.
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Figur 9:Nyere inngangsparti mot vest, sett innenfra. Inngangsparti i sør med original teakdør med baldakin. Foto
Norconsult 2018.

Figur 10: Inngangsparti i nord med original teakdør, opprinnelig hovedinngang. Foto Norconsult 2018.
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5.1.3.3 Interiør/planløsning
Hovedgrep i planløsning: Underetasje/kjeller består av kjellerrom, hall, bibliotek (opprinnelig garderobe for
publikum) og grupperom/arbeidsrom. Trapp til venstre for hovedinngang fører opp til aulaen i 1.etasje.
Aulaen omringes av ulike undervisningsrom, kontorer, lærer-rom, garderobe for lærere osv. Aulaen rommer
også en scene. Til siden for scene er dør og gang som leder til sekundærutgang i sør. I motsatt ende er det
dobbel trapp som fører opp til galleriet/balkong og ned til kjellerrom.
2.etasje omkranses av galleri/balkong med undervisningsrom og trapperom som fører til sekundærutgang
mot sør.
Foruten ombygging av underetasje/kjeller samt at deler av den opprinnelige hovedinngangen med
elevgarderobe i 1.etasje, er omgjort til fysikksal, sammenslåing av noen klasserom og installering av heis i
Aulaen, er det gjort lite endringer i opprinnelig planløsning.
Den mest særpregede delen av interiøret er Aulaen, som kan beskrives som et stort representativt rom med
svært gode kvaliteter i både materialbruk og arkitektonisk formspråk. Rommet har overlys/vindusbånd rundt
alle fire veggene og nedsenket himling med original lyssetting og originale avtrekk for ventilasjon med
tidstypisk utforming. Himling er kledd med akustiske plater i str.60x60. Originale pendellamper i taket over
balkong i nord samt originale vegglamper i 1.etasje. Gulvet i aulaen har beholdt original linoleum i en
gulaktig farge og teglsteinsvegger med originale dører både i 1. og 2. etasje. Scenevegg er kledd med
trysilpanel som er original. Vegg som løper langs trapp fra 1. til 2.etasje er kledd med originalt profilitt
bauglass. Rekkverk i samtlige trappeløp og rundt galleri i 2.etasje er originalt og består av spiler i stål (3/4
dels komprimert akslingsstål) med håndlist i sort formplast. Originale dører inn til aula er utformet med
treprofiler i teak og dørblad i glass. Øvrige dører inn til blant annet undervisningsrom, kjøkken og arbeidsrom
er tette eikelaminerte (kanskje gabonlaminerte) dører med lakket overflate. Selv om det er gjort noen
oppgraderinger i enkelte rom er det like fullt flere av klasserommene, lærerrommet, rektors kontor og
garderober som har beholdt deler av sitt originale interiør i veggoverflater, gulvbelegg, vinduskarmer,
krittavler m.m. Veggoverflater i samtlige rom er utført i hvitmalt mur og plater. Både rektors kontor og
lærernes pauserom har fondvegg i lakket trepanel. Gulvbelegg i klasserom og korridorer er i linoleum blant
annet i blå, gul- eller grønnspettet farge.
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Figur 11: Aula med trappeløp og galleri samt opprinnelig hovedinngang fra nord. Heis ble montert en gang ved en
utbedring av skolen i 1992. Foto Norconsult 2018.
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Figur 12: Original dør og trapp som fører fra underetasje/kjeller til 1.etasje og Aula. Foto Norconsult 2018.

Figur 13: Heis installert i 1992. Trapp til galleri/balkong. Foto Norconsult 2018.
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Figur 14:Trappeløp, sekundærinngang sør. Foto Norconsult 2018.

Figur 15:Interiør klasserom. Vektorkasse og vinduspost med originale overflater. Gulvbelegg originalt. Bildet lengst til
høyre fra inngangsparti 1.etasje, i nord. Foto Norconsult 2018.
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Figur 16: Originale pendel- og vegglamper i Aula. Foto Norconsult 2018.

Figur 17: Himling i Aula med innfelt belysning. Original. Scene med fondvegg i Trysilpanel, original. Foto Norconsult
2018.
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Figur 18: Detaljer fra interiør i klasserom, pauserom, kontor samt detalj av vinduer og dører. Original. Foto Norconsult
2018.
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5.1.3.4 Uteområde
Arealene som omslutter hele skolekomplekset er inndelt av gang- og kjøreadkomster. Utearealet rundt selve
skolebygget er i stor grad preget av asfalterte flater som delvis også brukes til parkering. Det er noen få
soner for opphold, men disse er ikke særlig opprustet.

Figur 19: Utearealer. Flyfoto Gule sider. Foto Norconsult 2018
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B-Bygget

A

B

Figur 20:Oversiktsbilde, oversiktskart og eiendomskart. Foto Geodata AS, Bergen kommune og Norconsult
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Realia
Byggeår:

1976

Adresse:

Gravdalsveien 22 A

Gnr/Bnr:

Gnr 149 Bnr 1040

Eier og forvalter:

Hordaland fylkeskommune

Dagens bruk:

Skole

Planstatus/ID

Kommuneplanens arealdel 2018, ytre fortettingssone

Bygningshistorie
I henhold til Bergen byleksikon ble «Laksevåg Yrkesskole opprettet av Laksevåg kommune i 1945, like etter
fredsslutningen. Laksevåg var utbombet og trengte fagfolk til gjenreisingen. De første elevene begynte 1946
i tidligere tyskerbrakker på Melkeplassen, der undervisningen startet med fem-måneders kurs for
bygningstømrere, elektrikere, malere og murere». (Ref. Bergen byleksikon). Bygging av nåværende
yrkesskolebygg ble godkjent av departementet i 1971 og skolen stod ferdig i 1976. Yrkesskolen ble plassert
rett over veien for gymnaset. De to skolene skulle dele kantine i den nye bygningen og ha felles uteområde.
Yrkesskolen er utsmykket med blant annet eldre verktøy fra bedrifter på Laksevåg samt store båtformer og
eksempler på spleiseteknikk i ulike materialer. Utsmykking har kunstneren Bård Breivik stått for.
Yrkesskolebygget er tegnet av arkitekt Kjartan Seim (1921-2002). Seim er utdannet ved NTH fra 1946-1959
og i 1963 etablerte han seg med eget arkitektkontor i Bergen. Seim hadde mange prosjekter for Hordaland
fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, og forsvaret. Som arkitekt var han opptatt av ærlighet i
arkitekturen og strukturalismen, og han snakket ofte om glass, stein/betong og furu som viktige materialer i
arkitekturen. Han var også opptatt av å tilpasse bygningen til topografien og stedet. De offentlige bygningene
han tegnet har ofte flate tak. (Ref. Hordaland fylkeskommune, basert på informasjon fra sønn av Kjartan
Seim).
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Figur 21: Utsmykking Bård Breivik. Foto Norconsult 2018.
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Bygningsbeskrivelse
B-bygget kan beskrives som et typisk skolebygg fra 1970-tallet og representerer den internasjonale
modernismen (eller den åpne skolen) som blant annet kjennetegnes av «rigide volumer med flatt tak stilt
sammen i en komposisjon av monotone fasader med vindusbånd» (sit. Kommunale skoler i Bergen.
Kulturhistorisk rapport om skolebygg fra 1724 til 1979. Byantikvaren i Bergen). 1970-tallsarkitekturen har
fokus på konstruksjon og eksponerte materialer. Konstruksjonen var en viktig del at det estetiske uttrykket og
førende for bygningsmassens utforming. Dette kjennetegner også B-bygget. Skolebygget er plassert i et
skrånende terreng og omkranses av villabebyggelse, barnehage og skolebygg. God terrengtilpasning er
vektlagt og definerer byggets form og karakter.

5.2.3.1 Konstruksjon
Bygningen er oppført som en tre-etasjers betongbygning med mellometasje, underetasje og kjeller samt
lot/vifterom på toppen. Byggets hovedstruktur følger landskapet og har en grunnflate tilpasset naturen.
Bygget har flatt tak med åpning til lysgård og vindu for overlys. Taket er tekket med papp som igjen er dekket
med grus. På deler av taket er det nylig skiftet takpapp. I forbindelse med arbeidet har man fjernet grusen
som var der opprinnelig og hevet takflaten med 30 cm isolasjon (utvendig).
Grunnmuren er utført i grovbetong med spor etter forskaling. Dette er karakteristisk for byggets uttrykk, både
i eksteriør og interiør. Forholdet mellom skolebygget og landskapet er vesentlig og gjør at høyden på
grunnmur varierer rundt bygget. Yttervegger er kledd med rødfargede profilerte stålplater (stående). Bygget
avsluttes oppover med en kraftig gesimskasse som krager noe ut over fasaden. Gesimskassen er kledd med
tilvarende stålplater som yttervegg, men liggende.
Alle bærende konstruksjoner, vegger og etasjeskiller antas å være av betong.
Dokumentasjonen er ellers basert på visuelle registreringer ved befaring, og det gjøres ikke nærmere rede
for konstruksjonene.

5.2.3.2 Fasader
Bygget karakteriseres av en industripreget fasade med fokus på konstruksjon og eksponerte materialer, som
beskrevet ovenfor. Byggets organiske form og tilpasning til terrenget skaper variasjoner i fasadeutformingen.
Bygget springer fra 1 til 3 etasjer og noen steder er betongmuren fremtredende andre steder er stålplatene
som dekker fasaden ført helt i bakken kun avbrutt av vindus- og døråpninger. Vinduene løper rundt hele
bygget og varierer i størrelse og form alt etter rommets funksjon. Vinduene er inntrukket i veggen og hviler
noen steder rett på betongmuren. Vinduene strekker seg helt opp under gesimskassen. Vindu er vertikaldelt
tofagsvindu der det minste feltet kan åpnes. Andre vinduer har et horisontalt format og fungerer som
lyskasser plassert oppe under gesimskassen. Dette er gjentagende rundt hele bygget og brytes kun opp av
døråpninger og porter. Ut fra det vi kjenner til, er det skiftet vinduer i fasade mot sør (den delen av bygget
hvor administrasjonen er) samt kantine og 2.etasje møt øst. Øvrige fasadeelement fremstår som
opprinnelige.
Skolens hovedinngang ligger i byggets 1. etasje og vender mot norøst, ut mot en åpen plass.
Inngangspartiet skiller seg litt ut fra de øvrige fasadene ved at et parti av betongsidevegger i vindfang krager
ut og danner et leskur. Leskuret støttes av to betongsøyler i den ene enden. Himling er dekket med
treullsementplater og har en lysåpning inn mot vestibylen og kantinen. Den originale inngangsdøren
(dobbeltdør i furu med glassfelt i trådglass) er skiftet ut med en moderne aluminiumsdør. Sekundærinngang
v/kantinens varemottak er inntrukket i fasaden og kledd med stående sortbeiset trepanel. Inngangsdøren er
original.
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Figur 22: Fasade/konstruksjon/uttrykk. Foto Norconsult 2018.

Figur 23: Takplan. Originaltegning arkitekt Kjartan Seim 1975.
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Figur 24: Bilder av taket som viser blant annet åpning til lysgård og overlys samt det karakteristiske taklandskapet med
grusdekke. Foto Norconsult 2018.
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Figur 25: Bilder som viser fasader og gesims med de karakteristiske profilerte fasadeplatene i metall. Foto Norconsult
2018.

Figur 26: Fasade mot nordøst. Viser inngangsparti, vindusrekke samt takutstikk/baldakin langs fasade mot den åpne
plassen foran inngangen. Foto Norconsult 2018.
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Figur 27: Bilder som viser hvordan fasadenes oppbygging endres i forhold til terreng. Sett fra øst, sør og sørvest. Foto
Norconsult 2018.
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Figur 28: Bilder som viser hvordan fasadenes oppbygging endrer seg i forhold til terrenget. Sett fra øst, sør og sørvest.
Foto Norconsult 2018.
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5.2.3.3 Interiør/planløsning
Hovedgrep i planløsning: Skolen har en kombinasjon av åpent landskap, tradisjonelle klasserom og
spesialrom. Underetasjen rommer i hovedsak produksjonslokaler, verksted med tilhørende garderober,
klasserom, grupperom samt korridor med lysgård, mellomrepos/rampe til verksted og spiraltrapp til kjeller.
Verkstedhallene flukter med terrenget og har store porter ut mot en åpen plass i sør. Korridoren med
mellomrepos/rampe og lysgård hadde opprinnelig en mer åpen karakter og fungerte som et vrimleareal, men
er i dag bygget igjen for å få plass til arbeidsrom for lærere og møterom.
1.etasje rommer inngangsparti med vestibyle, administrasjon, kantine, spesialrom, bibliotek samt korridor
med trapperom ned til underetasje og opp til 2.etasje. Administrasjonen er plassert til høyre for inngangen,
kantinen ligger til venstre. De ulike undervisningsrommene har adkomst fra korridor.
I byggets 2.etsje finner vi verksted, klasserom, kjøkken og arbeidsværelse for lærere. Disse ligger på begge
sider av en korridor. Tilknyttet plan 2 finner vi også dagens personalrom, men som opprinnelig var leilighet
for vaktmester. Leiligheten var på to plan med tilhørende garasje.
I forbindelse med funksjonsendringer rundt år 2009 ble det gjort noen endringer i den opprinnelige
planløsning, men skolebygningen har like fullt beholdt mye av sin opprinnelige hovedstruktur. Endringene er
primært knyttet til ombygging av underetasjen, fjerning av vindfang ved hovedinngang i 1.etasje og ny bruk
av vaktmesterbolig. Hovedstruktur med blant annet trapperom og korridorer er bevart.
Det mest særpregede ved interiøret er farge - materialbruken med industripregede, røffe overflater, som
også harmonerer med farger og materialer i fasadene. Fargebruken i interiøret består av gråtoner i
eksponert betong og treullsementplater i tak i kombinasjon med treverk. I noen rom er den eksponerte
betongen hvitmalt, dette er antagelig gjort i senere tid. Noe listverk og andre interiørdetaljer som
veggmonterte benker og taklamper er i en rustrød/bonerød fargetone som også går igjen i fasadene.
Veggene i vestibylen og deler av korridor i 1.etasje samt trapperom er utført i meislet betong. Vestibylen har
rektangulære brunrøde klingfliser på gulv. Himling er kledd med treullsementplater. Originale taklamper samt
veggdekor/kunst utført av Bård Breivik. Inngangspartiet hadde opprinnelig et vindfang. I dag er vindfanget
fjernet, men det originale skifergulvet eksisterer. Veggene i vindfanget er utført i betong med spor etter
forskaling, som et dekorativt element. En glassvegg skiller vestibyle fra kantinen. Denne er original med
tofags trådglass med trekarm. De originale dørene fra vestibyle til trappeløp og korridor er byttet ut med
moderne aluminiumsdører. Trappeløp fra vestibyle og ned til underetasje samt opp til 2.etasje har trinn i
svart terrasso med innstøpt messingringer som boltefeste og som er fylt med rød terrasso. Kraftig håndlist i
laminert furu og originale taklamper. Øvrig interiør i samtlige etasjer er en kombinasjon av vegger i
ubehandlet eller malt betong med forskalingsmønster og ubehandlet lecavegger med laminerte furudører inn
til klasserom og arbeidsrom. Mange av de originale dørene er beholdt. Noen av klasserommene har overlys i
vegg ut mot korridor samt gjennomgående glassmonter, opprinnelig ment for utstilling av elevarbeid. Tak
som ikke har himling av treullsplater har profilert stålplatetak hvor luftekanaler og annen teknisk infrastruktur
er en synlig del av interiøret. Brunrøde klinkflisene i korridorer og mellomrampe. Øvrige gulvflater er enten
linoleum, lakket furu- eller betonggulv.
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Figur 29: Fra Vestibyle med kantine og detalj fra tak med originale takplater og lamper. Foto Norconsult 2018.
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Figur 30: Korridor 1.etajse med originale trebenker samt original dør i enden av korridoren. Bilde av detalj meislet
betongvegg. Foto Norconsult 2018.
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Figur 31: Trapperom fra Vestibyle til underetasje. Viser originale taklamper og detaljer i materialbruk. Foto Norconsult
2018.
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Figur 32: Originale innvendige dører. Foto Norconsult 2018.

2019-05-09 | Side
39 av 47

269

Kulturminnedokumentasjon Laksevåg videregående skole
Oppdragsnr.: 5156444

Dokumentnr.: 01

Versjon: 02

Figur 33: Interiør fra ulike klasserom samt verkstedhall i underetasjen. Foto Norconsult 2018.
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Figur 34:Verksted med overlys, malte betongvegger og profilerte stålplater i tak (Q-dekk). Foto Norconsult 2018.
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Figur 35:Interiør pauserom for ansatte. Tidligere leilighet for vaktmester. Utsikt mot nord. Foto Norconsult 2018.

Figur 36: Detaljer fra korridor med mellomrepos/rampe og spiraltrapp til kjeller. Rommet var opprinnelig av en mer åpen
karakter. Foto Norcosult 2018.
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Figur 37:Lysgård i underetasjen. Foto Norconsult 2018.

Figur 38: Leskur ved hovedinngang 1. etasje.
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5.2.3.4 Uteområde
Eksisterende uteområde har ingen særlige kvaliteter. Består hovedsakelig av asfalterte overflater, med noe
naturtomt, men som er lite opparbeidet eller tilrettelagt for opphold. Gangveier binder skolene sammen.

Figur 39: Uteareal B-bygget. Foto Gule sider og Norconsult.
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6 Verneverdier og anbefalinger
6.1

Objektenes forhold til omgivelsene:

Bygg A
I henhold til «Kulturminnegrunnlag Strategisk planprogram for Laksevåg» ble det i tråd med senmodernistiske byplanidealer utbygd et område her på 1960-tallet: «Laksevågs første høyhus på 15 etasjer,
sammen med flere lavblokker ble reist her. Bygningsmiljøer skulle ha en senterfunksjon og det ble opprettet
butikker, post, bank, parkeringsplasser og bensinstasjon». Ut fra disse idealer er det neppe tilfeldig at
gymnasbygget ble plassert like ovenfor senterområdet og ut fra det kan sies å inngå i «et helhetlig
bygningsmiljø som i dag fremstår som tidstypisk og et uttrykk for datidens rådende bolig- og planidealer» (sit.
Kulturminnegrunnlag Strategisk planprogram for Laksevåg).
Bygg B
B-bygget ligger mer tilbaketrukket fra selve senterområdet og inngår ikke i samme helhetlige bygningsmiljø,
og henvender seg mer mot omkringliggende boligområde.

Figur 40: Flyfoto - Gulesider.

6.2

Vurdering/vekting av verneverdi:

I henhold til rapport om «Kommunale skoler i Bergen» var det i etterkrigstiden en stor utbygging og satsing
på utdanning. Det ble i tiden fra 1950-1970-tallet oppført mange skoler, som resulterte i en «interessant
gruppe skolebygninger». Laksevåg gymnas og Laksevåg yrkesskole ble oppført med ca. 10 års mellomrom.
Selv om skolene ble tiltenkt å ha felles funksjoner, som blant annet kantine og utearealer er det ikke så mye
annet som binder de sammen. Dette betyr at det kanskje ikke er byggene i forhold til hverandre som har
størst kulturhistorisk verdi. Byggene fremstår som selvstendige objekt samtidig som de gir hverandre verdi i
det at de speiler ulike skolehistoriske og arkitektoniske idealer.
Verdien av kulturminner knyttes tradisjonelt sett til noen hovedforhold; kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og
bruksverdi. Forsterkende faktorer som alder, sjeldenhet og autentisitet spiller også inn. Byggenes
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kulturhistoriske verdi er forsøkt oppsummert i avsnittene under. Byggene har en del overflateslitasje, noen
spor etter vannlekkasje samt asbest i byggematerialene. Dette har ikke påvirket vurderingen av den
kulturhistoriske verdien.

A-bygget:
Vurdering: Bygget vurderes til å ha stor kulturhistorisk verdi på grunn av sine tidstypiske fasader, og godt
stedstilpasset arkitektur. Bygget har bevart mange originale bygningsdetaljer både i eksteriør og interiør.
Mye av den opprinnelige rominndelingen er intakt og særlig aulaen innehar gode estetiske og romlige
kvaliteter og har arkitektonisk egenverdi. Interiøret ellers har høy grad av materialautentisitet i originale
gulvflater, listverk, rekkverk, dører, lamper m.m. Utearealet har liten verdi fordi det i dag fremstår som et
nedprioritert areal uten særlige kvaliteter.
Ut fra en helhetlig vurdering fremstår skoleanlegget som autentisk og har tidstypiske detaljer både
arkitektonisk, teknisk og materialmessig. Det er en god representant for skolearkitektur i Bergen fra 1960tallet og har en historiefortellende verdi.
Anbefalinger: Skolebygget bærer preg av slitasje både ut- og innvendig og det vil være behov for
oppgradering og vedlikehold. Byggets hovedform og fasadeutrykk bør bevares. Opprinnelige vinduer og
brystningsfelt under og over vinduene er viktig å bevare. Originale bygningsdeler bør bevares og bare skiftes
dersom de er ødelagt, og da fortrinnsvis med materiale og utførelse tilsvarende originalen.
Av interiør er særlig aulaen med dobbelt trappeløp, galleri/balkong og scene viktige elementer å ivareta, i
opprinnelig form og med originale materialer og detaljer, som for eksempel gulvflater, teglsteinsvegger,
trappeløp med glassvegger, gelender og rekkverk, lamper. Listen er ikke uttømmende.

B-Bygget:
Vurdering: Bygget vurderes til å ha middels stor kulturhistorisk verdi på grunn av sin typiske fasadekarakter
og bevarte hovedutforming, samt god terrengtilpasset arkitektur. Konstruksjonen og materialbruken er en
viktig del av det estetiske uttrykket i skolebygget. Skolen er et godt eksempel på hvordan et anlegg kan
integreres i omgivelsene. Bygget er oppført i 1976 og til tross for innvendige ombygginger i 2009 har det
beholdt mye av sitt opprinnelige preg og fremstår som autentisk. Originale bygningsdetaljer er godt bevart
både i interiør og eksteriør, som eksempel gulvflater, vegger, tak, dører, benker, lamper, utsmykninger m.m.
Skolen fremstår som en god representant for 1970-tallsarkitekturen som har fokus på konstruksjon og
eksponerte materialer. Dette bygget har en organisk planløsning med mange korridorer og mellomnivå noe
som gjør at planløsningen og romkvalitetene ikke nødvendigvis oppleves som gode. Utearealene har liten
verdi fordi disse ikke ser ut til å ha blitt lagt vekt på da skolen ble oppført. De består i vesentlig grad av
asfalterte flater rundt bygningsvolumene, svært få opparbeidete oppholdssoner.
Anbefalinger: Skolebygget bærer preg av slitasje både ut- og innvendig og det vil være behov for
oppgradering og vedlikehold. Det er først og fremst bygningens materialbruk og dens plassering i terrenget
som gir den karakter og egenverdi.

2019-05-09 | Side
46 av 47

276

Kulturminnedokumentasjon Laksevåg videregående skole
Oppdragsnr.: 5156444

Dokumentnr.: 01

Versjon: 02

7 Kilder
Kulturminnegrunnlag – Strategisk planprogram for Laksevåg. Byantikvaren, Bergen kommune 2017.
Kommunale skoler i Bergen. Kunsthistorisk rapport om skolebygg fra 1724 til 1979 (Byantikvaren i Bergen,
Bergen kommune, byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. 2013)
https://byantikvaren.no/2017/09/22/modernismens-kulturminner-philips-bygget/
http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/1900tallet/n_moderni
smen.htm
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/laksevagvgs/praktisk-informasjon/om-skolen/skolens-historie/
http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1427171
Bergen byleksikon (Gunnar Hagen Hartvedt, Norvall Skreien. Kunnskapsforlaget 2009)
Statsbygg: Forvaltningsplan øst
Statsbygg: Forvaltningsplan vest
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Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing
Forslag til innstilling
1. Vestland fylkeskommune støttar forslag til endring i opplæringslova om fylkeskommunal plikt til å tilby
karriererettleiing til befolkninga
2. Vestland fylkeskommune er kritisk til at dei økonomiske konsekvensane om fylkeskommunal plikt til å
tilby karriererettleiing til befolkninga ikkje er godt nok undersøkt.
3. Vestland fylkeskommune meiner § 13-3e andre ledd må endrast slik at det vert gjensidig plikt til
samarbeid mellom fylkeskommune og Arbeids- og velferdsetaten.
4. Vestland fylkeskommune leverer høyringsfråsegn slik det kjem fram i saksutgreiinga.

Samandrag
Saka gjeld «Forslag til endring i Opplæringslova om fylkeskommunal plikt til å tilby karriererettleiing til
befolkninga» som Kunnskapsdepartementet har sendt på høyring med frist 29. november. Forslaget
inneheld lovfesting av fylkeskommunale oppgåver. Tenesta har vore tilskotsstyrt fram til no.
Fylkeskommunen sitt ansvar er formulert i § 13-3e i lovforslaget. Oppgåvene er knytt til fylkeskommunale
karrieresenter og partnarskap for karriererettleiing i fylka.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Bård Sandal
påtroppande fylkesdirektør for
Innovasjon og Næringsutvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.
Vedlegg
1 Høyringsnotat endringer i opplaringslova
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Saka gjeld «forslag til endring i Opplæringslova om fylkeskommunal plikt til å tilby karriererettleiing til
befolkninga» som Kunnskapsdepartementet har sendt på høyring med frist 29. november. Forslaget
inneheld lovfesting av fylkeskommunale oppgåver, lovfesting av ei teneste som har vore tilskotsstyrt fram til
no. Fylkeskommunen sitt ansvar er formulert i § 13-3e i lovforslaget. Oppgåvene er knytt til
fylkeskommunale karrieresenter og partnarskap for karriererettleiing i fylkene.
Heile høyringnotatet følger som vedlegg til saka.
I Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgåver til nye regioner vart det varsla at regjeringa vil overføre tilskot til
fylkesvise partnarskap for karriererettleiing til fylkeskommunane. I 2019 utgjer tilskotet totalt 34,5 mill.
kroner, med like mykje til kvart fylke uavhengig av storleik eller innbyggjarar. Tilskotet til etablering av
fylkesvise partnarskap for karriererettleiing vart oppretta i 2014 for å bidra til at alle, inkludert vaksne, skal
ha eit tilbod om karriererettleiing.
Meld. St. 6 (2018–2019) varsla at regjeringa ville vurdere ei lovfesting av karriererettleiing som eit
fylkeskommunalt ansvar. Fylkeskommunane har i dag ikkje plikt til å etablere eller drive karrieresentre eller
til å tilby karriererettleiingstenester til befolkninga. Elevar i grunnskolen og vidaregåande opplæring har
imidlertid rett til naudsynt rådgjeving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval, jf. opplæringsloven § 9-2.
Dei statlege midlane til karriererettleiing vert lagt inn i rammeoverføringane til fylkeskommunane frå januar
2020. Kunnskapsdepartementet meiner at etter det tidspunktet vil det i prinsippet vere mogleg for
fylkeskommunane å leggje ned tilbodet i sin heilskap, sjølv om midlane er overførte. Departementet foreslår
difor å lovfeste ei plikt for fylkeskommunane til å sørge for eit karriererettleiingstilbod som er ope for heile
befolkninga som er busett i fylket.
Dagens tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen, utover tilbodet om utdannings- og yrkesrådgjeving i
vidaregåande skole, finnst i dei fylkesvise karrieresentera. I alle fylkeskommunar er det no minst eitt
karrieresenter, og nokre fylkeskommunar har fleire karrieresentre. I Sogn og Fjordane og Hordaland er
karrieresentra fullt ut drifta av fylkeskommunane. Karriere Sogn og Fjordane har to tilsette fordelt på to
karrieresenter, Karriere Hordaland har 8 tilsette fordelt på tre karrieresenter. Karriere Hordaland tilbyr
karriererettleiing over video, i tillegg til fysiske møte. Alle fylkeskommunar har fått like tilskot uavhengig av
storleiken på fylket. I Hordaland utgjer tilskotet om lag 22 % av dei totale utgiftene. Dei resterande vert
dekka av fylkeskommunale midlar. I Sogn og Fjordane er det kun nytta statlege midlar til ordninga.
Dei offentlege karrieresentra tilbyr gratis karriererettleiing til alle over 19 år, uavhengig av om dei er i jobb
eller utan jobb. Dei organiserer også mykje grupperettleiing og kurs for vegsøkjarane. Målet er at dei skal bli
kjende med sine eigenskaper, interesser og kompetanse, og skal kunne ta gode og velinformerte val knytt
til utdanning, opplæring og arbeid.
I tillegg til tilbod til befolkninga arbeider karrieresentra med kompetanseheving av rådgjevarar og rettleiarar i
skule- og utdanningssystemet, NAV og andre aktørar. Nokre karrieresenter har også oppgåver på
integreringsfeltet. Karriere Hordaland har i 3 år stått for karriererettleiing til bebuarar ved Stord Asylmottak, i
tett samarbeid med Kompetanse Norge og IMDI. Staten har finansiert dette i tillegg til dei ordinære tilskota.
I 2018 hadde karrieresentra totalt 19 604 unike brukarar på landsbasis og gjennomførte 930 kurs og
grupperettleiingar. Det er til dels stor forskjell mellom kor mange individuelle brukarar kvar fylkeskommune
har. Dette har ikkje direkte samanheng med talet karrieresenter, men med prioritering av aktivitetane ved
karrieresentra. Nokre prioriterer individuell rettleiing, medan andre prioriterer kurs og kompetanseheving av
rettleiarar og rådgjevarar i andre sektorer.
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Fylkeskommunen har i dag plikt til å gi elevar i vidaregåande skole nødvendig rådgjeving om utdanning,
yrkestilbod og yrkesval. Elevane har ei motsvarande rett til nødvendig rådgjeving. Gjennom lovfesting av ein
generell plikt for fylkeskommunen til å tilby karriererettleiingstenester meiner Kunnskapsdepartementet at
slike tenester vil kunne bli tilgjengelege uavhengig av alder. Kunnskapsdepartementet meiner vidare at
plikten ikkje skal strekke seg lenger enn det som rimeleg kan finansierast av midlane som leggjast inn i
rammeoverføringane til fylkeskommunane frå 2020. Departementet legg likevel til grunn at
fylkeskommunane, slik som i dag under tilskotsordninga, også vil tilføre andre midlar, og samarbeide med
andre interessentar på karriererettleiingsfeltet. Det skal vere minimum eitt fylkesvis karrieresenter i kvar
fylkeskommune som er ope for alle grupper i befolkninga, og som tilbyr gratis karriererettleiing.
Karriererettleiing må tilfredsstille dei krava som i dag vert stilt for å få grunntilskot. I det ligg det at
fylkeskommunen må ha ein partnarskapsavtale om karriererettleiing som minimum inkluderer
fylkeskommunen og NAV Fylke. Fylkeskommunen må vidare ha ein koordinerande funksjon som styrkar
samarbeidet og samordninga mellom rettleiingsaktørane i fylket og bidrar til kompetanseutvikling for
karriererettleiarane i grunnskolen, vidaregåande opplæring og NAV. Departementet har vurdert at det er
naturleg å ta inn kravet om samarbeid med NAV i lovteksten. Når det gjeld den koordinerande funksjonen,
vil departementet vurdere om det er behov for reglar i forskrift.
Tenesta skal ikkje redusere tilbodet om rådgjeving til elevane i grunnopplæringa, men ho bør samarbeide
med eller samorganiserast med rådgjevinga som blir gitt til elevane. Eit samarbeid mellom
karriererettleiinga og andre som gir rettleiing om yrkesval og utdanningsval, vil kunne føre til
kompetanseoverføring mellom dei ulike aktørane og meir effektive tenester. Ei slik kopling vil kunne gi betre
og meir heilskaplege tilbod til elevar, studentar, arbeidssøkjarar og befolkninga som heilskap.
Kunnskapsdepartementet legg til grunn at dei økonomiske og administrative kostnadene til ei
karriererettleiingsteneste allereie er dekka gjennom at tilskotsmidlane til fylkesvise karrieresentre blir
overført til fylkeskommunen, og at fylkeskommunane allereie nyttar midlar innanfor eksisterande rammer til
eit karriererettleiingstilbod. Vidare legg departementet til grunn at plikten ikkje strekker seg lenger enn det
som rimeleg kan finansierast av midlane som vert lagt inn i rammeoverføringane til fylkeskommunane frå
2020. Dersom det oppstår tvil om rekkevidda av plikten, kan det bli aktuelt å gi nærare forskrift som
presiserer desse rammene.
Høyringsfråsegn:
Vestland fylkeskommune meiner det er positivt med lovregulering av ei teneste som er sentral både i
Nasjonal kompetansepolitisk strategi og i regionale planar. Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i
Hordaland, vedteke av Hordaland fylkesting, har som overordna mål «Betre balanse mellom tilbod og
etterspurnad etter kompetanse og arbeidskraft i Hordaland gjennom eit forpliktande samarbeid mellom
næringslivet, offentleg sektor og utdanningsaktørane». Ei av målsettingane er at «Innbyggjarane i
Hordaland skal ha tilstrekkeleg tilgang til profesjonell, offentleg og gratis karriererettleiing, med vekt på
karrierelæring, i den livsfasen dei er i». Vestland fylkeskommune etablerer eininga Karriere Vestland, del av
avdeling for Innovasjon og Næringsutvikling frå 1.1.2020, som ei vidareføring av arbeidet i Karriere Sogn og
Fjordane og Karriere Hordaland.
Fylkeskommunane har over tid levert kvalitet i karriererettleiing til vaksne, og det er positivt at
departementet er nøgd og vil vidareføre det ansvaret. Vestland fylkeskommune meiner det ikkje kjem godt
nok fram i høyringsnotat til lovforslaget dei viktige premissane Kunnskapsdepartementet har lagt for både
nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing i Norge og nasjonal digital karriererettleiingsteneste. Det
vil vere avgjerande for arbeidet som fylkeskommunen ved lov vert forplikta til. Det nasjonale
kvalitetsrammeverket skal gjelde på tvers av alle sektorar, ikkje berre tenestene levert av fylkeskommunen
og NAV, og vert lansert av Kunnskapsdepartementet hausten 2019.
Lovforslaget bør i sterkare grad henge saman med parallelle prosessar i regi av Kunnskapsdepartementet.
Nasjonal digital karriererettleiingsteneste er tilsvarande foreslått knytt opp til fylkeskommunal karrieresenter,
men er ikkje omtalt i høyringsnotatet. Det vil i stor grad ha innverknad på ressursane som vert kravd for å
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løyse desse oppgåvene, og vil få stor innverknad på korleis departementet ønskjer at karrieretenestene skal
leverast til heile befolkninga.
Vestland fylkeskommune meiner det ikkje er tydeleg om karrieresentra kun skal levere karrieretenester på
fysiske karrieresenter. I så fall er det uklart kva som meinast med nærleik til eit karrieresenter eller om det
er andre måtar som er gode nok.
Lovforslaget tek ikkje opp eit forpliktande samarbeid på tvers av fleire relevante sektorar, men knyt det
spesielt til NAV og fylkeskommunen. Prosjektleiar meiner det er problematisk at det i lovtekst vert lagt inn
premiss om at fylkeskommunen må samarbeide med NAV, medan det ikkje vert nemnd ein plikt for NAV til
å delta i samarbeidet. Dette bør presiserast i lovteksten. Prosjektleiar vil alternativt foreslå at omtala av NAV
i lovteksten vert tatt vekk, og at det vert lagt inn eit krav i forskrifta om samarbeid med alle sektorar i tråd
med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing.
Tilsvarande viser Vestland fylkeskommune til høyring om «Forslag til lov om integrering og forslag til
endringer i lov om statsborgerskap». Her foreslår Kunnskapsdepartementet at målgruppa for
introduksjonsprogram skal ha rett og plikt til karriererettleiing frå fylkeskommunale karrieresenter. Desse
lovforslaga bør i større grad sjåast i samanheng fordi det vil ha store økonomiske konsekvensar for
fylkeskommunen. Det vil vere ei utfordring at fylkeskommunale karrieresenter både skal tilby tenester til alle
som ikkje har ein individuell rett, og samtidig tilby karriererettleiing til ei gruppe som både har rett og plikt.
Prioriteringane av ressursar vil over tid favorisere dei med både plikt og rett, og lovforslaget sin gode
intensjon sett i lys av Nasjonal kompetansepolitisk plan og Nasjonalt kvalitetsrammeverk, er vanskeleg å
oppfylle. Vestland fylkeskommune vil poengtere at det vert lagt pliktar til fylkeskommunale tenester utan at
departementet prioriterer ressursar til å utføre desse. Vestland fylkeskommune meiner at dei økonomiske
konsekvensane av endringane ikkje er godt nok utgreidd. Det vil bety usikkerheit om dei nye ordningane
vert iverksett utan grundig analyse av konsekvensar. Det vil vere avgjerande at fylkeskommunen får
ressursar til å ha tilstrekkeleg kapasitet til å tilby karriererettleiing til heile befolkninga.
Statsbudsjettet for 2020 gjev Vestland fylkeskommune kr 3,76 millionar for å tilby karriererettleiing til heile
befolkninga. Dette er ressursar på linje med tilskott til alle fylka i 2019, der kronebeløpet er lik for alle
fylkeskommunane. Statsbudsjettet tek ikkje høgd for at fylkeskommunane er ulike i storleik og innbyggjartal.
Dei økonomiske midlane fylkeskommunen får tilført bør differensierast utifrå geografi, storleik og
innbyggjartal.
Vestland fylkeskommune meiner Kompetanse Norge si rolle som eit nasjonalt koordinerande og fagleg
organ er viktig å tydeleggjere i dette lovforslaget. Det er svært viktig at deira rolle som systemansvarleg blir
vidareutvikla og styrka. Den faglege kvaliteten i karrieretenesta for heile befolkninga i Noreg må takast i
vare av eit fagleg nasjonalt organ. Det er store regionale forskjellar i Noreg, og innad i regionane, når det
gjeld arbeidsmarknad og utdanning, men det er likevel viktig at den faglege kvaliteten på
karriererettleiingsarbeidet har eit nasjonalt og heilskapleg uttrykk.
Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet har høve til å gje fråsegn, jf retningsliner for politiske utval og delegering som vart vedtekne av
fylkestinget i oktober.
Vurderingar og verknader
Økonomi: «Konsekvensar for årlege budsjett Vestland fylkeskommune. Vert del av årlege statlege
rammeoverføringar»
Klima: «Ikkje relevant»
Folkehelse: Karriererettleiing til vaksne for å sikre at dei tek gode karriereval og kjem inn i ein jobb som dei
trivast i, vil gje god effekt for folkehelsa
Regional planstrategi: I tråd med PS 84/2017 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft vedteke
Hordaland fylkesting.
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Konklusjon
Prosjektleiar meiner at Vestland fylkeskommune skal støtte forslag til endring i opplæringslova om
fylkeskommunal plikt til å tilby karriererettleiing til befolkninga. Vidare meiner prosjektleiar at § 13-3e andre
ledd må endrast slik at det vert gjensidig plikt til samarbeid mellom fylkeskommune og Arbeids- og
velferdsetaten, alternativt at andre ledd vert tatt vekk.
Prosjektleiar meiner at Kunnskapsdepartementet må vurdere høyringsfråsegn frå Vestland fylkeskommune
slik det kjem fram i avsnitt Vurderingar og verknader i denne sak.

282

Høringsnotat
Forslag til endringer i opplæringsloven
(fylkeskommunal plikt til å tilby karriereveiledning)

29. august 2019

283

Innhold
1. Bakgrunn ................................................................................................................................ 3
2. Gjeldende rett ......................................................................................................................... 3
3. Om tilskuddet til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og overføringen til
fylkeskommunene ...................................................................................................................... 3
4. Karriereveiledning i fylkeskommunene i dag ........................................................................ 4
5. Forslag om plikt for fylkeskommunen til å ha tilbud om karriereveiledning ........................ 5
6. Økonomiske og administrative konsekvenser ........................................................................ 6
7. Merknader til bestemmelsen .................................................................................................. 6
8. Forslag til ny bestemmelse i opplæringsloven om karriereveiledning ................................... 8

284

1. Bakgrunn
I Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner ble det varslet at regjeringen vil overføre
tilskuddet til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning til fylkeskommunene. I 2019 utgjør
tilskuddsbeløpet totalt 34,5 mill. kroner. Tilskuddet til etablering av fylkesvise partnerskap for
karriereveiledning ble opprettet i 2014 for å bidra til at alle, inkludert voksne, skal ha et tilbud
om karriereveiledning. Partnerskapene er et samarbeid mellom minimum fylkeskommunen og
NAV Fylke, og inkluderer ofte flere aktører, herunder noen kommuner. Partnerskapene skal
bidra til utvikling av tjenestetilbudet og til samarbeid mellom ulike veiledningsaktører lokalt.
Kompetanse Norge skal fortsatt ha ansvar for å koordinere arbeidet med og for faglig
utvikling av karriereveiledningsfeltet.
Karriereveiledning er i dag ingen lovfestet oppgave. Meldingen varsler at regjeringen vil
vurdere en lovfesting av karriereveiledning som et fylkeskommunalt ansvar.

2. Gjeldende rett
Fylkeskommunene har i dag ingen plikt til å etablere eller drive karrieresentre eller til å tilby
karriereveiledningstjenester til befolkningen. Elever i grunnskolen og videregående opplæring
har imidlertid rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, jf.
opplæringsloven § 9-2.

3. Om tilskuddet til fylkesvise partnerskap for
karriereveiledning og overføringen til fylkeskommunene
Tilskuddet til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning følger av
Kunnskapsdepartementets bevilgning over statsbudsjettet, jf. kap. 258 post 60.
Tilskuddet er delt inn i to: et grunntilskudd og et stimuleringstilskudd som tildeles
etter kunngjøring og søknad.
Grunntilskudd utbetales til alle fylker som har opprettet et fylkesvis partnerskap
som oppfyller kriteriene som er angitt i retningslinjene; det er inngått en avtale
mellom minimum fylkeskommunen, og NAV Fylke og fylkeskommunen har minimum ett
karrieresenter.
Stimuleringstilskuddet er delt i to, der del én går til etablering av karrieresenter og del to går
til utviklingstiltak innenfor rammen av karrieresenterets virksomhet.
Tilskuddsordningen skal bidra til:
• å utvikle arbeidet med karriereveiledning i de ulike sektorene i fylket
• å øke samarbeid om og koordinering av karriereveiledning mellom de ulike aktørene i
fylket
• å heve kvaliteten og profesjonaliteten i karriereveiledningen
• et likeverdig tilbud om karriereveiledning mellom fylkene
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Dette tilskuddet har vært statens eneste styringsvirkemiddel på feltet karriereveiledning.
Gjennom tildelingskriteriene for tilskuddet har Kompetanse Norge satt krav til ansattes
kompetanse, aktivitet ved karrieresentrene og samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV
Fylke. For å motta grunntilskudd har det vært et vilkår at fylkeskommunen har:
•
•
•

en signert partnerskapsavtale mellom minimum fylkeskommunen og NAV Fylke
en koordinerende funksjon som styrker samarbeid og samordning mellom
veiledningsaktørene i fylket
minimum ett fylkesvis karrieresenter som tilbyr gratis karriereveiledning til alle
voksne over 19 år, bidrar til kompetanseutvikling for karriereveiledere i grunnskolen,
videregående opplæring og NAV, samt gjennomfører brukerundersøkelser som bidrag
til å sikre kvaliteten på tilbudet

Partnerskapene er ulikt organisert fra fylke til fylke. Alle partnerskapene fyller minstekravet
om at fylkeskommunen og NAV Fylke skal være parter. Utover dette er bl.a. partene i
arbeidslivet, kommuner og universitets- og høyskolesektoren involvert i partnerskapene i ulik
grad.
Fylkeskommunene og delvis NAV Fylke bidrar også med midler inn i karrieresentrene.
Likevel har den nasjonale tilskuddsordningen bidratt til både å sørge for at karriereveiledning
nå er tilgjengelig i alle fylker (Oslo har vedtatt etablering som siste fylke), og til et likeverdig
tilbud av en viss kvalitet.
De statlige midlene til karriereveiledning blir lagt inn i rammeoverføringene til
fylkeskommunene fra januar 2020. Etter det tidspunktet vil det i prinsippet være mulig for
fylkeskommunene å legge ned tilbudet i sin helhet, selv om midlene er overført.
Departementet foreslår derfor å lovfeste en plikt for fylkeskommunene til å sørge for et
karriereveiledningstilbud som er åpent for hele befolkningen som er bosatt i fylket.

4. Karriereveiledning i fylkeskommunene i dag
Dagens tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen, utover tilbudet om utdannings- og
yrkesrådgivning i videregående skole, finnes i de fylkesvise karrieresentrene. I alle
fylkeskommuner er det nå minst ett karrieresenter, og noen fylkeskommuner har flere
karrieresentre. Nordland fylkeskommune har med sine ni sentre flest i landet, Oppland følger
med fem, og en del andre har tre eller to. Majoriteten av fylkene har ett karrieresenter. Det er i
alt 39 sentre, og i Oslo er det et senter under etablering. Karrieresentrene eies av
fylkeskommunene, i mange tilfeller i fellesskap med NAV Fylke. Staten har til og med 2019
bidratt med finansiering gjennom tilskuddsordningen beskrevet over. I tillegg bidrar
Kompetanse Norge med koordinering og faglig støtte.
Karrieresentrene er et resultat av arbeidet med partnerskap for karriereveiledning, se punkt 3.
I 2018 deltok NAV lokalt i to fylkeskommuner, i tillegg til fylkeskommunen og NAV Fylke. I
seks fylkeskommuner er det enkelte kommuner som deltar i partnerskapene, og noen steder er
også noen av arbeidslivets parter representert. I fire fylkeskommuner er universiteter og
høyskoler en del av partnerskapet, og fylkesmannen er også representert to steder. Alle fylker
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har en partnerskapskoordinator. Partnerskapskoordinatorens ansvar varierer fra fylke til fylke.
Mange koordinatorer har ansvar for kurs, samlinger og faglig støtte for de ulike sektorene, og
mange har en sekretærfunksjon for partnerskapet og bidrar med å gjøre tilbudet kjent.
De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle
over 19 år. De organiserer også mye gruppeveiledning og kurs for brukere. Målet er at
brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og
velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.
I tillegg til tilbud til befolkningen jobber karrieresentrene med kompetanseheving av
rådgivere og veiledere i skolesystemet og NAV.
Mange sentre har også fylkeskommunale forvaltningsoppgaver. Det kan være
realkompetansevurdering eller andre oppgaver knyttet til voksenopplæring. En del
karrieresentre har også oppgaver på integreringsfeltet.
I 2018 hadde karrieresentrene totalt 19 604 unike brukere på landsbasis og gjennomførte 930
kurs og gruppeveiledninger. Det er til dels stor forskjell mellom hvor mange individuelle
brukere hver fylkeskommune har. Dette har ikke direkte sammenheng med antallet
karrieresentre, men med prioriteringen av karrieresentrenes aktiviteter. Noen prioriterer
individuell veiledning til brukere, mens noen prioriterer kurs og kompetanseheving av
veiledere og rådgivere i andre sektorer.

5. Forslag om plikt for fylkeskommunen til å ha tilbud om
karriereveiledning
Som beskrevet ovenfor har alle fylkeskommuner etablert fylkesvise partnerskap for
karriereveiledning og tilbud om karriereveiledning for befolkningen. Den statlige
tilskuddsordningen for partnerskapene har vært et viktig grunnlag for denne etableringen, selv
om fylkeskommunen og stedvis NAV også bidrar med betydelige midler.
Når den statlige tilskuddsordningen legges inn i de statlige rammeoverføringene til
fylkeskommunene, er det viktig å sikre at de etablerte tilbudene opprettholdes. Det er derfor
behov for å lovfeste en plikt for fylkeskommunen til å tilby karriereveiledningstjenester til
befolkningen. Fylkeskommunen har i dag plikt til å gi elever i videregående skoler nødvendig
rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Elevene har en motsvarende rett til
nødvendig rådgivning. Gjennom lovfesting av en generell plikt for fylkeskommunen til å tilby
karriereveiledningstjenester vil slike tjenester kunne bli tilgjengelige uavhengig av alder.
Plikten skal ikke strekke seg lenger enn det som med rimelighet kan finansieres av midlene
som legges inn i rammeoverføringene til fylkeskommunene fra 2020. Departementet legger
imidlertid til grunn at fylkeskommunene, slik som i dag under tilskuddsordningen, også vil
tilføre andre midler og samarbeide med andre interessenter i karriereveiledningsfeltet. Det
skal være minimum ett fylkesvis karrieresenter i hver fylkeskommune som er åpent for alle
grupper i befolkningen, og som tilbyr gratis karriereveiledning.
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Karriereveiledningen må tilfredsstille de kravene som i dag stilles for å få grunntilskudd. Det
vil si at fylkeskommunen må ha en partnerskapsavtale om karriereveiledning som minimum
inkluderer fylkeskommunen og NAV Fylke. Fylkeskommunen må videre ha en koordinerende
funksjon som styrker samarbeid og samordning mellom veiledningsaktørene i fylket og bidrar
til kompetanseutvikling for karriereveiledere i grunnskolen, videregående opplæring og NAV.
Departementet har vurdert at det er naturlig å ta inn kravet om samarbeid med NAV i
lovteksten. Når det gjelder den koordinerende funksjonen, vil departementet vurdere om det
er behov for regler i forskrift.
Tjenesten skal ikke redusere tilbudet om rådgivning til elevene i grunnopplæringen, men bør
samarbeide eller samorganiseres med rådgivningen som gis til elever. Et samarbeid mellom
karriereveiledningen og andre som gir veiledning om yrkesvalg og utdanningsvalg, vil kunne
føre til kompetanseoverføring mellom de ulike aktørene og mer effektive tjenester. En slik
kobling vil kunne gi bedre og mer enhetlige tilbud til elever, studenter, arbeidssøkere og
befolkningen som helhet.
Det finnes i dag ingen generell lov om fylkeskommunale tjenester. Fylkeskommunenes
viktigste lovregulerte tjeneste til befolkningen er i dag fylkeskommunens plikt til å gi
videregående opplæring, som er regulert i opplæringsloven. Fordi karriereveiledning blant
annet vil omfatte veiledning om videregående opplæring, og på grunn av flere fellestrekk med
rådgivningen om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg i videregående skole, foreslår
departementet at plikten til å tilby karriereveiledning reguleres i opplæringsloven.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Det legges til grunn at de økonomiske og administrative kostnadene til en
karriereveiledningstjeneste allerede er dekket gjennom at tilskuddsmidlene til fylkesvise
karrieresentre overføres til fylkeskommunen, og at fylkeskommunene allerede bruker midler
innenfor eksisterende ramme til et karriereveiledningstilbud. Videre legges det til grunn at
plikten ikke strekker seg lenger enn det som med rimelighet kan finansieres av midlene som
legges inn i rammeoverføringene til fylkeskommunene fra 2020. Dersom det oppstår tvil om
rekkevidden av plikten, kan det bli aktuelt å gi nærmere bestemmelser i forskrift som
presiserer disse rammene.

7. Merknader til bestemmelsen
Etter opplæringsloven ny § 13-3e første ledd skal alle fylkeskommuner ha et tilbud om
karriereveiledning. Tilbudet skal være gratis og åpent for befolkningen i fylkeskommunen. At
tilbudet skal være åpent for befolkningen, betyr ikke at alle som bor i fylkeskommunen har en
individuell rett til å få veiledning. Fylkeskommunen kan gjøre prioriteringer og valg innenfor
lovens rammer og de økonomiske rammene som følger med ordningen. Videre er tilbudet
avgrenset til "befolkninga". Det innebærer at personer som bare oppholder seg midlertidig i
fylket, i utgangspunktet ikke vil være omfattet av tilbudet.
Etter andre ledd skal fylkeskommunen samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten om
tilbudet. Det vil være naturlig at karriereveiledningstjenesten også samarbeider med
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rådgivningstjenesten til elever i skolen, og eventuelle andre som gir veiledning om yrkesvalg
og utdanningsvalg.
I tredje ledd er det tatt inn en hjemmel til å gi nærmere regler i forskrift om innholdet i og
organiseringen og omfanget av tilbudet. Det kan blant annet bli aktuelt å bruke hjemmelen
dersom det oppstår tvil om hvor langt fylkeskommunens plikt strekker seg. I tillegg kan det
bli aktuelt å regulere fylkeskommunens koordinerende funksjon for å styrke samarbeid og
samordning mellom veiledningsaktørene i fylket og bidra til kompetanseutvikling for
karriereveiledere i grunnskolen, videregående opplæring og NAV.
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8. Forslag til ny bestemmelse i opplæringsloven om
karriereveiledning
Utkast til lov [dato] om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa
I
I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal ny § 13-3e
lyde:
§ 13-3e Karriererettleiing
Alle fylkeskommunar skal ha eit tilbod om karriererettleiing. Tilbodet skal være gratis og
åpent for befolkninga i fylkeskommunen.
Fylkeskommunen skal samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten om tilbodet etter første
leddet.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om innhaldet i og organiseringa og omfanget av
tilbodet om karriererettleiing.
II
Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.
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Samandrag
Saka gjeld forslag til lov om integrering og forslag til endring i lov om norsk statsborgarskap som
Kunnskapsdepartementet har på høyring med frist 15. november. Den erstattar Lov av 4. juli 2003 nr. 80
om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrarar (introduksjonsloven). Forslaget
inneber mellom anna at fylkeskommunen sitt ansvar innan enkeltområde/oppgåver vert lovfesta. Dette er
oppfølging av Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Overordna mål om rask oppstart av
kvalifisering av nyankomne flyktningar, slik at fleire flyktningar og innvandrarar kjem i jobb, er ambisiøse og
gode.
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Saka gjeld forslag til lov om integrering og forslag til endring i lov om norsk statsborgarskap som
Kunnskapsdepartementet har sendt på høyring med frist 15. november. Det er eit omfattande høyringsnotat
på meir enn 200 sider. Bakgrunn for forslaget er å få rask oppstart av kvalifisering av nyankomne
flyktningar, slik at fleire flyktningar og innvandrarar kjem i jobb.
Forslaget inneber lovfesting av nye oppgåver for fylkeskommunen innan integrering og kvalifisering. Dette
er oppgåver som dels er gjort greie for i Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Med forslaget
vil det vidare skje ei forskyving på grunnleggjande opplæring til fylkeskommunane. Karriererettleiing er eit
område som er omfatta av forslaget.
Om lovforslaget
I si uttale fokuserer prosjektleiar på dei overordna strukturane og det som gjeld fylkeskommunane.
Med denne høyringa foreslår Kunnskapsdepartementet å oppheve lov 4. juli 2003 nr. 80 om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrarar (introduksjonsloven) og innføre lov
om integrering (integreringsloven). Målet med lovforslaget er å få rask oppstart av kvalifisering av
nyankomne flyktningar. Lovfesting av kartlegging av kompetanse og karriererettleiing før oppstart av
introduksjonsprogrammet, er viktige verkemiddel i denne målsettinga. Medan kompetansekartlegging vil
høyre til kommunane sitt ansvarsområde, er karriererettleiing ei fylkeskommunal oppgåve. Formålet er
mellom anna å sikre større samsvar mellom den kompetansen flyktningar får, og det som er forventing og
krav i arbeidsmarknaden. Det overordna målet er at fleire flyktningar og innvandrarar skal i jobb.
Fylkeskommunen sitt ansvar innan busetnad og rettleiing av kommunar i deira kvalifiseringsarbeid er
formulert i § 5. Fleire andre paragrafar har direkte tilknytting til fylkeskommunen sine oppgåver innan
vidaregåande opplæring og karriererettleiing. Dette gjeld særleg § 12 Karriereveiledning, § 14 Sluttmål for
introduksjonsprogram, § 16 Programmets varighet, § 31 Ansvar for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Prosjektleiar sine innspel er såleis særleg knytt til §§ 5, 12, 14, 16 og 31.
Prosjektleiar har i tillegg vurdert og støttar forslag til behandling av personopplysningar slik det ligg føre i §§
41 og 42.
Kommentarar knytt til dei einskilde paragrafer
§ 5 Fylkeskommunens ansvar
Fylkeskommunen skal anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket.
Arbeidet skal gjøres i tråd med nasjonale føringer og i samarbeid med kommunene og
integreringsmyndighetene.
Fylkeskommunen skal utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere og sørge for tilbud om
karriereveiledning etter § 12.
Fylkeskommunen skal veilede og følge opp kommunene i arbeidet med kvalifisering av nyankomne
innvandrere.
Departementet kan gi forskrift om fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet, herunder ansvaret for
bosetting og andre oppgaver.
Fylkeskommunen sine oppgåver innan busetnad og arbeid med å følgje opp og rettleie kommunane i
arbeidet med kvalifisering av nyankomne flyktningar, høyrer til oppgåveoverføring frå Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi), sjå Meld. St. 6 (2018-19) Oppgaver til nye regioner.
Fylkeskommunen sitt ansvar innan desse nye oppgåvene vert lovfesta. I høyringsnotatet vert det gjort greie
for at fylkeskommunen skal vurdere og anbefale talet på flyktningar som bør busettast i den einskilde
kommune i fylket. Fylkeskommunen si vurdering er basert på nasjonale føringar, samarbeid med
kommunane, plan for kvalifisering av innvandrarar og fylkeskommunen sin kjennskap til regionen.
Kunnskap om lokalt tenestetilbod og planar for samfunnsutvikling står sentralt i gjennomføring av oppgåva.
Kommunen sitt tilbod om relevant kompetanseutvikling, utdanning og arbeid skal vektleggast i den
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anbefalinga som fylkeskommunen gjer til IMDi. Kommunen fattar så vedtak basert på anmoding frå IMDi.
IMDi skal i sitt arbeid legge stor vekt på anbefalinga frå fylkeskommunen.
Den nye saksflyten med fylkeskommunen som ein aktør i busetnadsvurderinga, gir etter departementet si
oppfatning sams praksis på tvers av dei elleve fylkeskommunane. Ein påpekar likevel at oppgåvefordeling
mellom IMDi, fylkeskommunen og kommunane føreset god informasjonsflyt og samhandling.
Prosjektleiar er positiv til at fylkeskommunen får oppgåve innan busetnad, men skulle gjerne sett at
fylkeskommunen si oppgåve også omfattar det å anmode.
Fylkeskommunen skal utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere og sørge for tilbud om
karriereveiledning etter § 12.
Karriererettleiing kan bety eit meir målretta og langsiktig kvalifiseringsløp og auka motivasjon hos
deltakarane. Karriere Hordaland har god kompetanse og erfaring med karriererettleiing i ordinært
asylmottak, og har vore del av Kompetanse Norge og IMDI sitt prosjekt om karriererettleiing i ordinære
mottak og integreringsmottak i 3 år. Det er viktig at det vert gjort av kvalifiserte karriererettleiarar med
nettopp fagleg kompetanse.
Med omsyn til karriererettleiing føreset prosjektleiar at denne er i tråd med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for
karriererettleiing. Føremålet med Karriererettleiinga er å sette deltakare i stand til å gjere kvalifiserte
karriereval. Prosjektleiar finn det problematisk at karriererettleiinga, slik det går fram av høyringsnotatet,
skal gi ei anbefaling om arbeid eller utdanning for den einskilde.
Det er viktig å styrke og systematisere samarbeid mellom karriererettleiinga og flyktningetenesta (og ev.
vgs) som følgjer opp deltakaren vidare i introduksjonsprogrammet. Det karakteristiske i arbeid med denne
gruppa er at det ikkje er sekvensielle prosessar, men at det trengs prosessar som tek høgde for at ein kan
gå fram og tilbake. Med mange etatar inne er det potensielt lett å skape unødige stopp i gode prosessar for
enkeltindividet.
Lovforslaget legg opp til fast tid til kvar enkelt individ utan å ta høgde for individuelle skilnader og
føresetnader. Nokon vil måtte trenge fleire samtaler, andre lengre/kortare.
Det er viktig at det takast høgde for at alle vil ha behov tolk for å kunne nyttiggjer seg av rettleiinga. Fleire
tiltak må setjast i verk skal dette fungere slik forslaget er tenkt. Utdanning av fleire kvalifiserte tolkar med
spesialitet på karriererettleiing eller liknande, vil vere eit slikt døme.
Lovforslaget inneber endringar frå dagens introduksjonslov og departementet meiner at endringsforslaga
ikkje vil få økonomiske konsekvensar for fylkeskommunen. Prosjektleiar meiner at dei økonomiske
konsekvensane av endringane ikkje er godt utgreidd. Det vil bety usikkerheit om dei nye ordningane vert
iverksett utan grundig analyse av konsekvensar. Det vil vere avgjerande at fylkeskommunen får ressursar
til å ha tilstrekkeleg kapasitet for å nå alle nybusette flyktningar i kommunane innan 3 månader etter
busetting.
Fylkeskommunen skal veilede og følge opp kommunene i arbeidet med kvalifisering av nyankomne
innvandrere.
Ei anna oppgåve som vert overført frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunane er
rettleiing og kompetanseheving av kommunane i deira kvalifiseringsarbeid. Dette arbeidet skal styrke
kommunane si kompetanse på integrering og mangfald for å nå målet om varig sysselsetting for
innvandrarar. Virkemidlar fins i ulike sektorar, slik at samordning og koordinering av innsats, det å sjå
verkemidlar i samanheng, prøver ut nye metodar og deler kunnskap, høyrer til fylkeskommunen sitt
arbeidsfelt.
Prosjektleiar vil understreke at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har særs gode føresetnader
for å lukkast.

§ 12 Karriereveiledning
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Personer som inngår i målgruppen for introduksjonsprogram, jf. § 9 har rett og plikt til å gjennomføre
karriereveiledning. Karriereveiledningen skal bygge på kompetansekartlegging, jf. § 11, og bør
gjennomføres før det fattes vedtak etter § 13. Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta
informerte valg om utdanning og arbeid og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunen skal sørge for karriereveiledning av personer i målgruppen, jf. første ledd. Ved
gjennomført karriereveiledning bør det gis en anbefaling om arbeid eller utdanning for den enkelte deltaker
innenfor rammen av §§ 14 til 16.
Prosjektleiar viser til sine kommentarar om karriererettleiing i § 5. Desse gjeld og for § 12.
§ 14 Sluttmål for introduksjonsprogrammet
Kommunen skal sette et sluttmål for den enkeltes deltakelse i introduksjonsprogrammet. Sluttmålet skal
fastsettes i den individuelle planen, jf. § 17. Sluttmålet for deltakere som minimum har utdanning på
videregående nivå fra før skal ta utgangspunkt i at deltakeren skal kvalifisere til høyere utdanning eller
arbeid. Deltakere under 25 år som ikke har utdanning på videregående nivå skal primært ha sluttmål om
fullført videregående opplæring.
Ved utforming av sluttmålet for deltakere som ikke omfattes av andre ledd, skal det legges stor vekt på
deltakerens motivasjon. For deltakere som har fullført grunnskolen og er motivert for videregående
opplæring bør sluttmålet ta utgangspunkt i at deltakeren skal fullføre videregående opplæring. For andre
deltakere bør sluttmålet ta utgangspunkt i at den enkelte skal få arbeid eller fullføre deler av eller hele
grunnskolen eller videregående opplæring.
Prosjektleiar er positiv til at sluttmål skal gi deltakar formell kvalifisering, men ser at det er utfordringar knytt
til tidsavgrensing i § 16 om programmets varigheit. Ein må også sikre at det er samsvar mellom lov om
integrering og opplæringslova.
§ 16 Programmets varighet
Kommunen fastsetter varigheten av programmet på bakgrunn av sluttmålet, jf. § 14. Programmets varighet
skal fremgå av den individuelle planen, jf. § 17. For deltakere som har sluttmål etter § 14 andre ledd første
punktum, kan programmet vare mellom tre og seks måneder.
For deltakere med sluttmål om fullført videregående opplæring, jf. § 14 andre og tredje ledd, begges andre
punktum, kan programmet vare mellom tre måneder og tre år. For deltakere med andre sluttmål kan
programmet vare mellom tre måneder og to år.
Til første del av § 16 har prosjektleiar følgjande kommentar: Ein er usikker på korleis lovforslaget skal
tolkast. Dersom det er ungdom som har godkjent vidaregåande opplæring i Norge, er
introduksjonsprogrammet på tre til seks månader tilstrekkeleg til å bli kvalifisert for høgare utdanning.
Dersom § 16 gjeld deltakarar som ikkje har godkjent vidaregåande opplæring i Norge, vil ei tidsavgrensing
på tre til seks månader i introduksjonsprogrammet ikkje vere tilstrekkeleg
§ 31 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kommunen skal treffe vedtak om og sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personar i
målgruppa, jf. § 28, som er folkeregistrert i kommunen. Dette gjelder også for personar i målgruppa som bor
midlertidig på asylmottak i kommunen.
Fylkeskommunen skal sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personar i målgruppa, jf. § 28,
som går i videregående opplæring etter opplæringsloven på full tid. Tilbud om opplæring i norsk og
samfunnskunnskap skal gis så snart som mulig og innen tre måneder etter folkeregistrering i kommunen
eller at krav om deltakelse blir framsatt.
Fylkeskommunens ansvar inntrer ved oppstart i videregående opplæring. Kommunen kan kreve at personer
som omfattes av § 28 andre og fjerde ledd betaler for opplæringen. Kommunen skal utstede deltakerbevis
ved gjennomført eller avbrutt opplæring. Departementet gir forskrift om innholdet i opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap.
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Departementet foreslår å dele ansvaret for opplæringa i norsk og samfunnskunnskap mellom kommunen og
fylkeskommunen, § 31 første og andre ledd. Fylkeskommunen sitt ansvar skjer ved oppstart i vidaregåande
opplæring. Tidlegare har mange i aldersgruppa fått si norskopplæring i den kommunale vaksenopplæringa,
men i ny lov skal denne gruppa primært ha vidaregåande opplæring på fulltid som sitt
introduksjonsprogram. Prosjektleiar ser at det kan bety at fleire søkjer vidaregåande opplæring og at de
søkjer på eit tidligare tidspunkt enn før. Introduksjonsprogram for vaksne over 25 år kan også innehalde
vidaregåande opplæring på fulltid. Departementet foreslår at fylkeskommunen skal vere mottakar av tilskot
til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for dei deltakarane som fylkeskommunen faktisk gir opplæring
til. Prosjektleiar støttar ei slik fordeling.

Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet
Vurderingar og verknader
Økonomi: Lovforslaget inneber tiltak som har økonomiske konsekvensar for fylkeskommunen
Klima: Lovforslaget har ikkje tiltak som inneber direkte konsekvensar for klima.
Folkehelse: Fokus på individuell planlegging og rettleiing, med mål om betre samanheng mellom
individuelle føresetnader, opplæring og fast tilknytting til arbeidslivet for flyktningar og innvandrarar, har ein
positiv effekt på folkehelse
Regional planstrategi: Det er viktig å styrke integrering som fokusområde i regional planstrategi.

Konklusjon
Vestland fylkeskommune er positiv til at det kjem ny lov om integrering og endring i lov om statsborgarskap,
og støttar lovforslaget. Det har eit heilskapleg og langsiktig fokus på fleire felt. Fylkeskommunen sine
oppgåver innan fleire nye område på integreringsfeltet vert lovfesta. Hovudkommentarane knytt til §§ 5, 12,
14 og 16 er:
§ 5:
Innan busetnad ønskjer prosjektleiar at fylkeskommunen også får rolla med å anmode.
Med omsyn til karriererettleiing føreset prosjektleiar at denne er i tråd med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for
karriererettleiing. Føremålet med Karriererettleiinga er å sette deltakare i stand til å gjere kvalifiserte
karriereval. Prosjektleiar finn det problematisk at karriererettleiinga, slik det går fram av høyringsnotatet,
skal gi ei anbefaling om arbeid eller utdanning for den einskilde.
§ 12:
Prosjektleiar er usikker på om dei økonomiske konsekvensane av endringane er godt nok utgreidd.
§ 14:
Prosjektleiar er positiv til at sluttmål skal gi deltakar formell kvalifisering, men ser at det er utfordringar knytt
til tidsavgrensing i § 16 om programmets varigheit. Ein må også sikre at det er samsvar mellom lov om
integrering og opplæringslova.
§ 16:
Prosjektleiar er usikker på korleis første del av § 16 skal tolkast. Dersom det er ungdom som har godkjent
vidaregåande opplæring i Norge, er introduksjonsprogrammet på tre til seks månader tilstrekkeleg til å bli
kvalifisert for høgare utdanning. Dersom § 16 gjeld deltakarar som ikkje har godkjent vidaregåande
opplæring i Norge, vil ei tidsavgrensing på tre til seks månader i introduksjonsprogrammet ikkje vere
tilstrekkeleg.
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Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune
Forslag til vedtak
1. Høyringsforslaget til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune slik det ligg i
vedlegg 1 vert sendt på ope høyring.

Samandrag
Fylkesrådmannen legg i saka fram høyringsforslag til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland
fylkeskommune. Resultat av denne høyringa vil inngå som eit grunnlag for politisk sak til Vestland
fylkesting våren 2020.
Skuleåret 2020/21 vil vere eit overgangsår, og inntaks- og formidlingsforskriftene for Sogn og Fjordane og
Hordaland vil vere gjeldande dette skuleåret. Tilbod som er tilgjengelig berre i eitt av inntaksområda er
fylkesdekkjande tilbod som alle i Vestland fylke kan søkje på. Frå hausten 2021 er det eitt felles inntak i
Vestland fylkeskommune, og ny inntaks- og formidlingsforskrift vil då vere gjeldande.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Bjørn Lyngedal
fylkesdirektør for
Avdeling opplæring og kompetanse

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.

Vedlegg
1 Vedlegg 1- Høyringsforslag til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune
2 Vedlegg 2- skular, tilbod, grupper og elevtal 18-19
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3
4

Vedlegg 3 - Uttale inntaksområde - hovudtillitsvald
Godkjenningslogg
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Fylkesrådmannen legg her fram høyringsforslag til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland
fylkeskommune.
Forskrift til opplæringslova §6-2 og 6A-2 set krav til fylkeskommunane om å fastsetje lokale forskrifter
for inntak til skule og formidling. Den lokale forskrifta om inntak og den lokale forskrifta om formidling
kan vere den same forskrifta.
Lokal forskrift om inntak skal: innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom anna
inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett særskilde inntakskrav
for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. Forskrifta kan også innehalde utfyllande føresegnar om
formidling.
Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om inntak til landslinjer og dei statlege vidaregåande
skolane, jf. § 6-12 og § 6-44.
Både Hordaland og Sogn og Fjordane har ei felles lokal inntaks- og formidlingsforskrift. Fellesnemnda
har vedteke at dagens inntaksordningar og inntaksområde, inkludert dei ordningar som finst for ungdom
i grenseområda, vert vidareført for inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2020/2021.
Fellesnemnda vedtok lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland gjeldande for skuleåret
2020/2021.

Vedtak i fellesnemnda
Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune har gjort desse vedtaka om inntak og inntaksområde i
Vestland fylkeskommune

19.12.18, PS 56/2018 Inntak i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - overordna
prinsipp for inntak :
1.

Modell 3: Fleire inntaksområde – karakterbasert vert lagt til grunn for vidare arbeid med tilbodsstruktur og
inntak.

2. Prosjektleiar kjem tilbake med sak om tal inntaksområde og geografisk avgrensing av desse til fellesnemnda
våren 2019

13.03.19, PS 19/2019 Inntak i vidaregåande opplæring
1. Dagens inntaksordningar og inntaksområde, inkludert dei ordningar som finst for ungdom i grenseområda,
vert vidareført for inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2020/2021.
Fylkesdekkande tilbod vert gjort søkbare for søkarar i heile Vestland fylkeskommune frå og med skuleåret
2020/2021.
Det må utgreiast om ordninga for ungdomar i grenseområda mellom Sogn og Fjordane og Hordaland skal
utvidast til å gjelde for fleire elevar i vidaregåande skular, fram til saka kjem i oktober 2019.
2.

Det vert sett i gong ein prosess mot felles inntak frå skuleåret 2021/2022 som skissert i saksframlegget.
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3. Fellesnemnda ber om at nærskuleprinsippet vert utgreidd i det vidare arbeidet med val av inntaksystem til
saka kjem i oktober 2019. Gjerne etter modell frå Trøndelag.

23.05.19, PS 35/2019 Inntaks- og formidlingsforskrift til vidaregåande opplæring i Vestland
fylkeskommune – skuleåret 2020/2021
Fellesnemnda tek inntaks- og formidlingsforskrift gjeldande for Vestland fylkeskommune for skuleåret 2020/2021 til
etterretning.

1 Tilbodsstruktur skuleåret 2019/2020

Karta over syner lokalisering av dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det er til saman 42 vidaregåande skular i dei to fylkeskommunane. Skuleåret 2018-2019 er det om lag
1100 klassar. Av desse er ca. 100 klassar (grupper) tilrettelagde klassar for elevar med særskilte behov. I
tillegg til opplæring ved eigne skular er det 6 utvekslingsklassar på vg2, det vil seie elevar som får
opplæringa ved vidaregåande skule i eit anna land, men organisert av Hordaland fylkeskommune.
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Det er stor variasjon i storleiken på skulane, med om lag ein fjerdedel med 15 eller færre klassar og ein
fjerdedel med 30 eller fleire klassar. Det er til saman om lag 21 000 elevar i dei fylkeskommunale
vidaregåande skulane.
Fordelinga mellom yrkesfaglege og studieførebuande utdanningsprogram er noko ulik i fylka. Søkjartala til
vg1 for skuleåra 2018-19 og 2019-20 syner at i Sogn og Fjordane søker om lag 55-56 % til yrkesfaglege
utdanningsprogram, medan tilsvarande tal i Hordaland er 51-52%. Bergensområdet, med over halvparten
av søkjarane, har større del av søkjarar til studieførebuande utdanningsprogram enn resten av Hordaland,
der fordelinga er om lag som i Sogn og Fjordane.
Vedlegg 2 syner tal utdanningsprogram og programområde per nivå ved skulane og samla elevtal. Det er
store forskjellar i breidda på tilboda mellom skulane, frå skular som tilbyr mellom 5-7 yrkesfaglege
utdanningsprogram og fleire programområde på vg2, til skular svært få tilbod både på vg1 og vg2-nivå.
Av dei 31 skulane som tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering er det ein eller to klassar på vg1
ved 18 av skulane og meir enn 3 klassar på vg1 ved 13 av skulane. I Hordaland er det fem skular med
mellom fem og åtte parallelle klassar, desse skulane er i Bergen.
Tabell 1
Tal søkarar til vg1 med ungdomsrett, første ønske
Utdannings- Utdanningsprogram navn
program
kode
Tal reelle søkartal og prosent søking til kvart
utdanningsprogram i prosent av total søking til vg1
nivået.
Al l e utda nni ngs progra m

2018-2019
Hordaland
Sogn og Fjordane

ta l

%

7234

ID
KD
ME
MD
ST

Idretts fa g
Kuns t, des i gn og a rki tektur
Medi er og kommuni ka s jon
Mus i kk, da ns og dra ma
Studi es pes i a l i s eri ng
Søkarar til studieførebuande utdanningsprogram

359 5,0 %
116 1,6 %
182 2,5 %
224 3,1 %
2554 35,3 %
3435 47,5 %

BA
DH
EL
HS
NA
RM
SS
TP

Bygg- og a nl eggs tekni kk
Des i gn og hå ndverk
El ektrofa g
Hel s e- og oppveks tfa g
Na turbruk
Res ta ura nt- og ma tfa g
Servi ce og s a mferds el
Tekni kk og i ndus tri el l produks jon
Søkarar til yrkesfaglege utdanningsprogram
Sum søkarar til utdanningsprogramma

514 7,1 %
153 2,1 %
611 8,4 %
1107 15,3 %
326 4,5 %
136 1,9 %
294 4,1 %
658 9,1 %
3799 52,5 %
7234 100 %

Søka rta l ti l i nnføri ngs ti l bod for mi n.s prå k el eva r

166

ta l

%

1633
104
12
29
37
543
725

2019-2020
Hordaland
Sogn og Fjordane

ta l

% av

7120
339
104
185
208
2628
3464

4,8 %
1,5 %
2,6 %
2,9 %
36,9 %
48,7 %

131
8,0 %
18
1,1 %
170 10,4 %
246 15,1 %
52
3,2 %
29
1,8 %
89
5,5 %
173 10,6 %
908 55,6 %
1633 100,0 %

432
139
515
1017
317
149
266
821
3656
7120

6,1 %
2,0 %
7,2 %
14,3 %
4,5 %
2,1 %
3,7 %
11,5 %
51,3 %
100 %

88

%

1680

6,4 %
0,7 %
1,8 %
2,3 %
33,3 %
44,4 %

100

ta l

103
16
28
50
535
732

6,1 %
1,0 %
1,7 %
3,0 %
31,8 %
43,6 %

124
7,4 %
30
1,8 %
200 11,9 %
241 14,3 %
57
3,4 %
33
2,0 %
64
3,8 %
199 11,8 %
948 56,4 %
1680 100,0 %
80

Tabell 1 syner søkinga til vg1 i dei to fylka til skuleåra 2018-19 og 2019-20. Tala syner at om lag 20% av
søkjarane er i Sogn og Fjordane og 80% er i Hordaland.
Søkinga til dei fem utdanningsprogramma Studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, helse og
oppvekstfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon har utgjort mellom 75 og 77 % av søkinga til
vg1.
I begge fylka har søkinga til kvart av utdanningsprogramma kunst, design og arkitektur, medium og
kommunikasjon, design og handverk og restaurant og matfag vore under 3% av den samla søkinga til vg1.

300

Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune
Saksnr: 2019/57-1
Side 6/19

I dei fleste utdanningsprogram er det eit eller fleire programområde med stor overvekt av søkjarar i
forhold til dei andre programområda i utdanningsprogrammet.
Tabell 2
Utdanningsprogram

Programområde på
Dei største programområde sin del av søkinga i
vg2
utdanningsprogrammet
Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk
50-60% i begge fylka
Elektrofag
Elenergi
50 % i Sogn og Fjordane, 70% i Hordaland
Helse- og oppvekstfag
Helsearbeidarfag
40-50% i begge fylka
Teknikk og industriell
Køyretøy
25-30% i Sogn og Fjordane, 20-25% i Hordaland
produksjon
Industriteknologi
30-33% i begge fylka
Tabell 2 syner kva programområde som er størst i omfang i dei fire utdanningsprogramma som er dei
største yrkesfagleg utdanningsprogramma.
Til utdanningsprogrammet service og samferdsel søker om lag 4-5% av søkjarane til vg1, og søkinga til vg2
syner stor forskjell mellom fylka. I Sogn og Fjordane vel om lag 40% sal, service og sikkerheit og 40%
transport og logistikk. I Hordaland er søkinga til sal, service og sikkerheit om lag 55%, medan det er
vesentleg færre som søker seg til transport og logistikk, om lag 20%.
Vedlegg 2 syner samla oversikt over søkinga til vg2.

2 Noverande inntaksmodell i Sogn og Fjordane og Hordaland
fylkeskommunar
Begge fylkeskommunane har i dag ein karakterstyrt inntaksmodell med heile fylket som inntaksområde ofte kalla fritt skuleval. Dette inneber at søkjarane konkurrerer om skuleplassar på bakgrunn av
karakterpoeng. Søkjarane konkurrerer då i prinsippet om alle skuleplassane i fylket. I praksis vil likevel
skule- og tilbodsstrukturen i stor grad styre kvar ungdommane ønskjer å gå på skule.
Tal frå Sogn og Fjordane syner at dei fleste søkjer seg til næraste skule. Om lag halvparten av søkjarane
søkjer same skule på første og andre ønske, medan halvparten prioriterer same programområde ved fleire
skular.
I Hordaland er det eit skilje mellom stor-Bergen og resten av fylket. Utdanningsvalet til søkjarane i Bergen
og omlandskommunane er i stor grad styrt av kva utdanningsprogram dei ønskjer å gå på. Dei søkjer
gjerne eitt eller fleire prioriterte utdanningsprogram både på næraste skule og skular i stor-Bergen. Elles i
fylket er situasjonen litt annleis. Søkjarane tenderer då først mot å prioritere utdanningsprogram på
næraste skule eller ein annan skule i regionen. Som alternativt val, om dei ikkje kjem inn på førstevalet,
prioriterer søkjarane å søkje eit anna utdanningsprogram på ein skule i same region. Mobiliteten er altså
monaleg større i stor-Bergen enn i resten av fylket.
Bergen står i ei særstilling når det gjeld demografi og infrastruktur med halvparten av innbyggarane i
Hordaland. Bergen har i tillegg folkerike omlandskommunar, der mange søkjarar historisk sett vel å søkje
seg til skular i Bergen.
Det er tydelege reisemønster frå omlandskommunane med tanke på jobb og skule, og det er god
kommunikasjon til og frå Bergen. Skuletettleik og god kommunikasjon mellom bydelane og
omlandskommunane gjer at søkjarane søkjer skule på tvers av bydelar og kommunegrenser. Elevane
busette i Bergen kommune vil ha tilgang til alle utdanningsprogram innan ein time reiseveg kvar veg. Dette
gjeld og for svært mange søkjarar busett i dei folkerike kommunane som grensar opp mot Bergen.
Fylkestinget i Hordaland gjorde 13.12.2016 følgande vedtak:
Hordaland fylkeskommune tek utgangspunkt dagens inntaksmodell, med desse endringane:
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- Elevar frå VG1 innan dei studieførebuande utdanningsprogramma skal ha ein rett til å fortsetje på same skule på neste
trinn påfølgjande skuleår.
- Innføre ein reisetidsgaranti for å sikre at ingen elevar får urimeleg lang ufrivillig reisetid. Det må presiserast i lokal
inntaksforskrift at desse elevane skal vurderast skjønnsmessig for inntak på nærskulen.
Fylkesrådmannen får fullmakt til å endre lokal inntaksforskrift i tråd med dette. Ny inntaksforskrift vert lagt fram som
melding til utval for opplæring og helse i januar 2017.
Det skal gjerast ein eigen vurdering av om ordninga med rett frå VG1 til VG2 og skal gjelde for Musikk, Dans og Drama.
Fylkestinget ber om at utval for opplæring og helse vert gitt ei orientering kring retningsliner og oppfølging i høve
søknadsskjemaet og opplæring i dette med omsyn til saksframlegget.

Dette vedtaket inneber at inntaksmodellen er noko ulik i dei to fylka.
Ordninga med elevane på Vg1 studieførebuande utdanningsprogram sin rett til å fortsetje på same skule
påfølgande skuleår vil vere gjenstand for vurdering i dette høyringsgrunnlaget.
Hordaland har eit stort tal privatskular, medan Sogn og Fjordane har ein. Det er i hovudsak i Bergen
sentrum at talet på private elevplassar er høgt, men dette gjer seg også gjeldande i andre mindre
kommunar i Hordaland.
Dei aller fleste elevplassane i dei private vidaregåande skulane er på studiespesialiserande
utdanningsprogram (i underkant av 2000), og dei fleste av desse ligg i Bergen sentrum (omlag 1600).

3 Inntaksmodell For Skuleåret 2020/2021
Fellesnemnda (PS 19/2019) har vedteke at det skal vere to inntaksområde lik dagens fylkesgrenser
skuleåret 2020/2021. Tilbod som er tilgjengelig berre i eitt av inntaksområda er fylkesdekkjande tilbod
som alle i Vestland fylke kan søkje på.

4 Alternative inntaksmodellar i Vestland fylkeskommune
Alternative inntaksmodellar
Vi kan sjå føre oss fire hovudmodellar for inntak:

Modell 1: eitt inntaksområde – karakterbasert (fritt skuleval)
Søkarane kan fritt søkje alle skular i heile fylket. Karakterar avgjer kven som kjem inn på kva
programområde og på kva skule. I modell 1 vil heile Vestland fylke vere inntaksområde.
Fordelar:
 Gir søkarane valfridom til både skule og programområde
 Gir søkarane høve til miljøskifte
Ulemper:
 Søkarar med svakast karaktergrunnlag kan få lang reiseveg
 Gir størst valfridom for søkarane med best karaktergrunnlag
 Er meir krevjande å dimensjonere opplæringstilbodet opp mot søkinga
Grunnlag for vurdering av modellane
I omtalen under er fordelar og ulemper knytt til modellane 2-4 vurdert opp mot modell 1.
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I modellane 2-4 vil ikkje alle søkarane ha tilgang til alle programområde i eige inntaksområde/nærskule.
Det vil difor vere trong for tilbod som er fylkesdekkande eller som berre vert gitt tilbod om i nokre
inntaksområde. Til slike tilbod kan alle søke på tvers av inntaksområde og konkurrerer på like vilkår
uavhengig av kvar ein bur.
Modell 2a : Eitt inntaksområde – «fullskala» nærskuleprinsipp
Søkarane vert, etter folkeregistrert adresse, styrt til næraste skule som har dei programområda søkaren
har søkt på. Karakterar avgjer kven som kjem inn på kva programområde og på kva skule.
Fordelar:
 Dei fleste søkarane vil allereie før inntaket vite kva skule dei kjem inn på
 Gir meir stabile og difor føreseielege tilbod
Ulemper:
 Gir søkarane mindre valfridom til skule
 Gir søkarane mindre høve til miljøskifte
 Søkarar med svakast karaktergrunnlag vil kanskje ikkje få plass på nærskulen og difor få lengst
reiseveg
 I område med lågt eller fallande elevtalsgrunnlag kan det blir krevjande å oppretthalde
tilbodsstrukturen på nærskulen
 Kan gi uheldige verknader for søkarar som bur i grenseområde mellom to skular
Modell 2b : Eit inntaksområde - nærskuleprinsipp etter modell frå Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune har ei inntaksordning basert på nærskuleprinsippet der søkarane blir prioritert
ut frå kva kommune dei kjem frå dersom utdanningsprogrammet/programområdet finst ved nærskulen.
Dersom nærskulen ikkje har utdanningsprogrammet/programområdet søkaren ønsker, vel søkaren sjølv
kva anna skule han/ho vil søke og konkurrerer på karakterpoeng på lik linje med søkarar som har dette
som sin nærskule. For Trondheim er nærskulen definert som ein skule som ligg innanfor 6 km frå søkaren
si folkeregistrerte adresse og det er etablert krinsgrenser slik at alle elevar har ein nærskule.
Fordeler:





Dei fleste søkarane vil allereie før inntaket vite kva skule dei kjem inn på
Gir meir stabile og difor føreseielege tilbod
Søkarar til tilbod som ikkje finst på nærskulen kan velje kva skule dei vil søke
Samanlikna med eit «fullskala» nærskuleprinsipp (modell 2a) er det ein enklare modell

Ulemper:





Kan medføre at elevane må tilpasse val av utdanningsprogram til om ein ønsker å gå på nærskulen
eller ikkje
Søkarar med svakast karaktergrunnlag vil kanskje ikkje få plass på nærskulen og difor få lengst
reiseveg
Krev ein skule- og tilbodsstruktur som er tilpassa elevtalsgrunnlaget i kvar skule sitt omland og at
skulestrukturen er slik at kvar skule har eit naturleg omland
Kan gi uheldige verknader for søkarar som bur i grenseområde mellom to skular
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Modell 3: Fleire inntaksområde – karakterbasert
Fylket vert delt i fleire geografiske inntaksområde. Søkarane kan fritt søke alle skular i sitt inntaksområde.
Karakterar avgjer kva skular og programområde søkaren kjem inn på innanfor inntaksområdet. Søkaren
har rett til eit tilbod i eige inntaksområde.
Fordelar:







Gir søkarane valfridom til programområde og ein viss valfridom til skule
Gir søkarane høve til miljøskifte
Fleire søkarar med svakt karaktergrunnlag får kortare reiseveg
Gjer det enklare å dimensjonere opplæringstilbodet opp mot søkinga
Gir meir stabile og difor føreseielege tilbod
Kan gi redusert søkarpress til Bergensområdet frå andre deler av fylket

Ulemper:



Gir redusert valfridom til skule
Kan gi uheldige verknader for søkarar som bur i grenseområde mellom to inntaksområde

Modell 4: Fleire inntaksområde - nærskuleprinsipp
Søkarane vert, etter folkeregistrert adresse, styrt til næraste skule i sitt inntaksområde som har dei
programområda søkaren har søkt på.
Modell 4 er i det vesentlege lik modell 2, men har vesentleg større problematikk knytt til grenseområde
for søkarane. Dette gjer at modell 4, etter rådmannen si vurdering, i praksis vil vere eit lite tenleg
alternativ å gå vidare med. Modell 4 blir difor ikkje drøfta vidare i saka.

4.2 Vurdering av modellane
Modellane er vurderte ut frå følgjande kriteria:
 Høve til å velje skule og programområde
 Dimensjonering
4.2.1

Høve til å velje skule og programområde

I distrikta søker dei fleste næraste skule. I Bergensområdet ser ein i større grad eit aktivt val òg av skule, og
det er vanskelegare å definere kva som er nærskulen. Å kunne velje skule og programområde vil opplevast
som ein viktig verdi for mange søkarar, og det kan ha betydning for motivasjon og gjennomføring.
Hovudbiletet er likevel at å kome inn på førsteønsket sitt i liten grad er avgjerande for om ein fullfører
vidaregåande opplæring. Det som signifikant påverkar sannsynet for om ein gjennomfører vidaregåande
opplæring er grunnskulepoeng / karaktergrunnlaget frå grunnskulen.
I alle dei tre modellane er det dei søkarane som har svakast karaktergrunnlag frå grunnskulen som har
minst valfridom. Modell 1 (fritt skuleval) har karakterar som einaste sorteringskriterium. Dei søkarane
som har best karakterar får velje først. Desse søkarane kan – som mange gjer i dag – velje å søke næraste
skule, eller dei kan velje eit miljøskifte utan at det treng påverke val av programområde. Der det er fleire
søkarar enn plassar – anten på skule eller programområde – vil dei som har dårlegast karakterar få tilbod
på ein annan skule. Med eitt inntaksområde kan den andre skulen ligge kvar som helst i fylket. Det er dei
elevane som har størst sannsyn for fråfall som – mot sitt ønske – vert flytta til skular med ledig kapasitet
og potensielt får lang reiseveg og/eller ufrivillig må flytte på hybel.
Negative konsekvensar for denne elevgruppa kan reduserast noko ved individuell handsaming i siste del av
inntaket.
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Spørsmål kring reisegaranti for elevar er komplekst. Utgangspunktet for vurderingane er elevar som
ufrivillig får lang skuleveg. Det må avklarast om reisetid eller avstand skal gje grunnlag for garanti. Dersom
ein ikkje skal nytte eksakt tid eller avstand som grunnlag, vil spørsmålet om garanti måtte vurderast
skjønsmessige. Etter fylkesrådmannen si vurdering vil det kunne bli utfordrande å gjennomføre ei slik
garantiordning. I tillegg må det avklarast om ein garanti skal gjelde dagleg reise eller heimreise i helgar for
elevar på hybel.
Å gje elevar ulike former for garantiar i samband med inntaket vil kunne føre til auka ressursbehov, då
årsaka til at søkarar ikkje får inntak på skular dei har søkt er at det ikkje er ledige plassar.
I modell 2 a (Eitt inntaksområde – nærskuleprinsipp) er geografi første sorteringskriterium. Søkarane har
same valfridom i høve programområde, men kan ikkje velje skule. Dei blir styrt til næraste skule som har
utdanningsprogrammet dei ønsker. Søkarar som av ulike grunnar ønsker miljøskifte må då gå vegen om å
velje eit utdanningsprogram som ikkje finst ved den lokale skulen for å oppnå dette. I område med fleire
skuleplassar enn elevtalsgrunnlag vil søkarane i stor grad på førehand vite kva skule dei blir tekne inn på. I
pressområde der det er færre skuleplassar enn elevtalsgrunnlag vil det også i denne modellen vere dei
elevane med dårlegast karakterar som ikkje kjem inn på nærskulen, blir flytt til skular med ledig kapasitet
og får lang reiseveg og/eller ufrivillig må flytte på hybel. Eit nærskuleprinsipp kan gi ei forventning om at
ein har rett til skuleplass på næraste skule. For søkarar som då ser at nærskulen for
utdanningsprogrammet dei ønsker ligg så langt unna at dei må flytte på hybel eller at dei likevel ikkje kjem
inn på næraste skule, kan misforholdet mellom forventningar til modellen og korleis den reelt fungerer
vere uheldig. For søkarar som bur i område/kommunar der dei uansett må flytte på hybel når dei startar i
vidaregåande, kan det opplevast som særskilt urimeleg å ikkje få velje skule t.d. ut frå kvar ein har familie
eller andre nettverk.
I modell 2b (nærskuleprinsipp etter modell frå Trøndelag) er geografi første sorteringskriterium på same
måte som i modell 2a, men her vil kvar søkar ha ein bestemt skule definert som sin nærskule. Dersom
utdanningsprogrammet søkaren ønsker finst ved denne skulen, blir han/ho styrt dit. Dersom
utdanningsprogrammet ikkje finst ved skulen konkurrerer søkaren på lik linje med andre på karakterpoeng
om skuleplass på dei skulane søkaren ønsker. For søkarane vil denne modellen vere enklare å sjå
konsekvensane av enn den ved eit reindyrka nærskuleprinsipp i modell 2a, fordi dei har ein bestemt skule
definert som sin nærskule, ikkje fleire skular avhengig av kva utdanningsprogram dei søker. I pressområde
der det er færre skuleplassar enn elevtalsgrunnlaget vil det òg i denne modellen vere elevane med
dårlegast karakterar som ikkje kjem inn på nærskulen. Dersom ein skulle gi søkarar rett til å kome inn
på nærskulen, ville det medføre at omlandet for kvar skule vart eit inntaksområde, og at ein anten måtte
opne for å ta inn fleire søkarar i klassane enn det er plassar til eller opprette nye klassar ved oversøking.
Modell 3 (fleire inntaksområde) har òg geografi som første sorteringskriterium, men mindre finmaska enn
i modell 2a og b. Her vil søkarane ha valfridom i høve programområde og ein viss valfridom i høve skule.
Det vil vere færre skular å velje mellom enn i modell 1, men likevel høve til miljøskifte utan å måtte la
dette styre val av utdanningsprogram. Søkarane vil ha rett til inntak innanfor sitt eige inntaksområde, men
karakterar vil avgjere kven som kjem inn kvar innanfor inntaksområdet. Ein rett til skuleplass innanfor eige
inntaksområde avgrensar kor lang, ufrivillig reiseveg elevane vil få. Med utgangspunkt i dagens
inntaksordning i Hordaland og i Sogn og Fjordane og søkarane sitt søkemønster i dag, vil denne modellen i
liten grad opplevast forskjelleg frå dagens praksis for søkarane. Legg ein til grunn at det skal vere eit breitt
opplæringstilbod i alle inntaksområde, vil inntaksområde eit stykke på veg fungere stabiliserande på skuleog tilbodsstruktur – og slik sett bygge opp under dei politiske måla i intensjonsplanen om eit desentralisert
skulestruktur - samstundes som ein ivaretek ein stor grad av valfridom for søkarane.
Uavhengig av modell vil der vere programområde ein kan tilby berre ein eller nokre få stader i Vestland.
Der vil òg vere programområde elevane må ut av eige fylke for å få tilbod om. I modell 2 vil eit
fylkesdekkande tilbod vere nærskule for heile Vestland. I modell 3 vil fylkesdekkande tilbod eller tilbod
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som ikkje finst i alle inntaksområde vere søkbare for alle søkarar i heile fylket og søkarane vil konkurrere
på like vilkår uavhengig av kva inntaksområde dei høyrer til.

4.3 Dimensjonering
Godt tilpassa tilbodsstruktur (dimensjonering) er avgjerande både for å kunne gi eit likeverdig
opplæringstilbod i alle deler av Vestland, ha godt samsvar mellom næringslivet/arbeidslivet sine behov i
dei ulike delane av fylket og å forvalte ressursane brukt til vidaregåande opplæring på ein god måte.
Opplæringstilbodet må dimensjonerast slik at alle som har rett til vidaregåande opplæring får denne
innfridd utan at talet klassar/grupper vert høgare enn naudsynt. Grunnlaget for dimensjonering av
kapasiteten til vg1 er talet elevar i grunnskulen, justert for kor mange som erfaringsmessig søker private
skular. I tillegg vert kapasiteten justert for kor mange som kjem frå ulike introduksjonstilbod for
minoritetsspråklege elevar og søkarar som gjer omval. Til vg2 er inntekne elevar i vg1 grunnlaget, justert
for omval. I dimensjoneringa av opplæringstilbodet er det viktig å finne ein god balanse mellom å ha
breidde i opplæringstilbodet, søkarane sine ønske og næringslivet / arbeidslivet sine behov. Særleg
innanfor dei yrkesfaglege utdanningsprogramma bør det i størst mogeleg grad vere samsvar mellom kor
mange skuleplassar ein har, kor mange læreplassar det er tilgang på og næringslivet sitt behov for
arbeidskraft nokre år fram i tid. Å lukkast med dimensjonering av opplæringstilbodet er difor ein viktig
faktor for gjennomføring i vidaregåande opplæring. Dersom ein i tillegg kan dimensjonere
opplæringstilbodet slik at det er relativt stabilt over tid er det ein fordel for kvaliteten i opplæringa fordi
ein bygger opp og opprettheld fagmiljø og relasjonar mellom skule, næringsliv og lokalsamfunn.
Bergen står i ei særstilling når det gjeld demografi og infrastruktur med halvparten av innbyggarane i
Hordaland. Bergen har i tillegg folkerike omlandskommunar, der mange søkarar historisk sett vel å søke
seg til skular i Bergen. Dette speglar seg også i dimensjoneringa av skuleplassar i Bergen kommune, der det
er langt fleire skuleplassar enn det folketalet i aldersgruppa skulle tilseie. Tilsvarande er det i
omlandskommunane færre elevplassar. Det er tydelege reisemønster frå omlandskommunane med tanke
på jobb og skule, og det er god kommunikasjon til og frå Bergen. Skuletettleik og god kommunikasjon
mellom bydelane og omlandskommunane gjer at søkarane søkjer skule på tvers av bydelar og
kommunegrenser. Elevane busette i Bergen kommune vil ha tilgang til alle utdanningsprogram innan ein
time reiseveg kvar veg. Dette gjeld og for svært mange søkarar busett i dei folkerike kommunane som
grensar opp mot Bergen.
Talet på elevplassar i private vidaregåande skular er ein viktig parameter når det offentlege vidaregåande
tilbodet i Hordaland vert dimensjonert. Dersom det er lokalisert mange private elevplassar i ein region
eller eit regionsenter, avgrensar dette det offentlege tilbodet når det gjeld elevplassar og fagtilbod. Det er
i hovudsak i Bergen sentrum at talet på private elevplassar er betydeleg.
Dei aller fleste elevplassane i dei private vidaregåande skulane er på studiespesialiserande
utdanningsprogram (i underkant av 2000), og dei fleste av desse ligg i Bergen sentrum (omlag 1600).
Når fylkeskommunen dimensjonerer skular og elevplassar må det takast omsyn til kapasiteten som
eksisterer ved dei private skulane. Ein kan ikkje sjå bort frå desse elevplassane, då dette ville ført til ein
unødvendig stor overkapasitet i dei offentlege skulane. Samtidig er det slik at fylkeskommunen skal kunne
tilby ein skuleplass til alle med ungdomsrett i fylket. Dette gjeld og dersom ein av dei private skulane til
dømes skulle stenge på kort varsel. Fylkeskommunen må operere med noko overkapasitet grunna det
private utdanningstilbodet.
Modell 1 (fritt skuleval) er det alternativet som gir minst føreseielege rammer for arbeidet med
dimensjonering av opplæringstilbodet, svakast kopling til lokalt næringsliv sine behov og størst risiko for
store avvik mellom utlyst tilbod og søkinga. Om ein i denne modellen ikkje tek omsyn til søkinga kan det
medføre at relativt mange søkarar opplever å ikkje reelt få velje utdanningsprogram og skule. Dersom flest
mogeleg søkarar skal få innfridd sitt primære utdanningsval vil ein måtte justere opplæringstilbodet i tråd
med søkinga. Dette kan medføre risiko for overkapasitet i høve behovet for arbeidskraft på nokre
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fagområde, at elevane ikkje får læreplassar, svakare fagmiljø ved skulane og at ein får mindre breidde i
tilbodet. Modell 1 vil kunne auke presset på skulane i Bergen sentrum.
Modell 2a (nærskuleprinsipp) gir føreseielege rammer med omsyn til elevtalsgrunnlaget ein
dimensjonerer for og ei sterk kopling mellom lokalsamfunn og skule. Modellen er likevel svært sårbar for
svingingar i elevtalsgrunnlag i dei ulike skulane sitt inntaksområde. I pressområde vil anten søkarane med
svakast karaktergrunnlag ikkje kome inn på næraste skule, eller ein må auke opp klasse-/gruppetalet. I
område med lågt eller fallande elevtal vil ein anten måtte ta kostnaden med å ha overkapasitet og soleis
ikkje fylle opp klassane/gruppene, eller ein må redusere tilbodet. Modellen har difor ein risiko for ikkje å
støtte opp om målsettinga om ein desentralisert skulestruktur dersom ein òg skal forvalte ressursane
brukt til vidaregåande opplæring effektivt. I modell 2 vil det vere krevjande å definere kva som
er nærskulen i Bergen sentrum. For søkarar frå Bergen og omlandskommunane som har kort reiseveg til
mange skular, vil det å bli styrt til næraste skule kunne opplevast som urimeleg.
Modell 2b (nærskuleprinsipp etter modell frå Trøndelag) har på same måte som modell 2a ei
sterk kobling mellom lokalsamfunn og skule. Ein vesentleg føresetnad for at modellen skal fungere godt er
at skule- og tilbodsstrukturen er godt tilpassa elevtalsgrunnlaget i dei ulike områda i fylket. I Trøndelag
har nærskuleprinsippet vore grunnlag for inntaksordningane sidan 90-talet, og skule- og tilbodsstrukturen
har over tid fått ei dimensjonering som er tilpassa det elevtalsgrunnlaget kvar einskild skule har. I
distriktskommunane vil ein i Vestland langt på veg ha vidaregåande skular med eit naturleg omland, der
tilbodet er dimensjonert for elevtalsgrunnlaget i dette omlandet og der dei fleste søkarane søker
til nærskulen. For Bergensområdet, der det i høve til elevtalsgrunnlag er høg tettleik av skuleplassar i
Bergen sentrum og underdekning av skuleplassar i omlandskommunane, vil utfordringane med å definere
naturlege skulekrinsar der det er godt samsvar mellom tilbod og elevtalsgrunnlag vere større.
Modell 3 (fleire inntaksområde) gir meir føreseielege rammer for dimensjonering enn modell 1, men
mindre enn modell 2. Modell 3 gir moglegheit for ein relativt høg stabilitet i tilbodet, og dermed fagmiljøa,
ved den einskilde skule. Samstundes gir modellen fleksibilitet til å justere ut frå endringar i søkemønsteret
og behova i næringslivet. Modellen er òg den som best gjer det mogeleg å tilpasse opplæringstilbodet til
ulikskapar i næringsstruktur i dei ulike delane av Vestland. Næringsstruktur påverkar kva
utdanningar ungdomane søker, og rekrutteringa av lærlingar har i stor grad vore lokal. Ein einskild skule
kan ikkje dekke alle lokale behov for arbeidskraft og ha slik breidde i tilbodet at det gir valfridom
for søkarane. Innanfor eit større inntaksområde kan ein likevel få til ei dimensjonering som speglar lokale
behov og samstundes gir breidde i tilbodet. Modell 3 legg til rette for å dimensjonere eit opplæringstilbod
som bygger opp under byar og lokalsamfunn sine behov og for å ivareta målsettinga om eit breitt og
likeverdig opplæringstilbod i heile Vestland, samstundes som ein forvaltar ressursane effektivt. Modell 3
vil kunne redusere presset på skulane i Bergen sentrum. Dette, saman med rett til inntak i eige
inntaksområde, vil kunne gi positiv effekt for søkarar med lågt karaktergrunnlag.
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5 Nærare om modell 3 - inndeling i inntaksområde
Modell 3 føreset inndeling av Vestland i fleire inntaksområde. Fylkesrådmannen har vurdert fleire
alternative inndelingar med to og tre inntaksområde. Dette førebuande arbeidet har synt at det er
vanskeleg å finne inndelingar som godt nok tek i vare omsyna til breidde i opplæringstilboda, elevgrunnlag
og reiseavstand. Eit alternativ med tre inntaksområde vil gi særskilte utfordringar i område av fylke med
lågt elevtalsgrunnlag og det viser seg krevjande å få til naudsynt bredde i tilbodet. Fylkesrådmannen vel
difor i si vurdering å gå vidare på høyring med ei inndeling av Vestland i to inntaksområde.
I vurderinga av to inntaksområde har fylkesrådmannen lagt til grunn følgjande kriteria: reisetid med
offentleg kommunikasjon og høve for elevane til å reise heim i helga. Det ligg utfordringar i alle
alternativa, det er difor ønskjeleg å høyre alle alternativa. Desse er difor ikkje lagt fram med tilråding i
høyringsframlegget.
Fylkesrådmannen legg fram følgjande alternativ til inndeling i inntaksområde:
1. Inndeling etter dagens fylkesgrenser, men der kommunane Solund og Gulen vert ein del av det
sørlege inntaksområdet

2. Inndeling etter dagens fylkesgrenser, men der kommunane Solund, Gulen og Aurland vert ein del
av det sørlege inntaksområdet

308

Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune
Saksnr: 2019/57-1
Side 14/19

3. Inndeling etter dagens fylkesgrenser, men der kommunane Fedje, Austrheim, Alver og Masfjorden
vert del av det nordlege inntaksområdet

4. Inndeling etter dagens fylkesgrenser, men der kommunane Fedje, Austrheim, Alver, Masfjorden,
Modalen, Vaksdal, Voss, Ulvik og Eidfjord vert del av det nordlege inntaksområdet.

Merknad: Hovudtillitsvalte sin representant i prosjektgruppa som har utarbeidd høyringsgrunnlaget, har
gitt ein uttale som argumenterer for å vurdere tre inntaksområde. Sjå vedlegg 3.

6 Utdanningsdirektoratet sitt forslag til endring i forskrift til
opplæringslova kap. 6 – innføring av fritt skuleval i alle
fylkeskommunar
Utdanningsdirektoratet sende 23.08.19 på høyring framlegg til endringar i forskrift til Opplæringslova
kapittel 6 der ein føreslår avgrensingar i kva inntaksordningar fylkeskommunane kan ha til ulike variantar
av karakterbasert inntak. Høyringsfristen er 31.12.19. Når Vestland fylkeskommune legg framlegg til
inntaks- og formidlingsforskrift ut på høyring vil direktoratet si høyring ikkje vere avslutta, og det vil truleg
ikkje vere kjent kva som vert utfallet av høyringsprosessen og den vidare handsaminga av saka før etter
nyttår.
Dersom forskrift til opplæringslova vert endra i tråd med eit av framlegga direktoratet har sendt på
høyring vil det avgrense kva inntaksmodell fylkestinget har mogelegheit til å vedta. Det er lagt opp til at
eventuelle endringar i forskrift til opplæringslova kan tre i kraft hausten 2021, altså samstundes som ny
inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune vert gjort gjeldande.
Høyringa frå direktoratet gjeld to alternative framlegg ved inntak til Vg1:
Alternativ 1: Fylkeskommunane skal innføre karakterbasert inntak/fritt skuleval i heile fylket eller
karakterbasert inntak/fritt skuleval innanfor fastsette inntaksområde i fylket.
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Alternativ 2: Fylkeskommunane skal innføre karakterbasert inntak/fritt skuleval i heile fylket, og kan berre
fastsette inntaksområde dersom det er grunngjeve i store avstandar eller trafikale tilhøve.
For begge alternativa medfører framlegga at fylkeskommunane i så fall ikkje får høve til å gjennomføre
inntak etter nærskuleprinsippet. Alternativ 1 gjev rom for at fylkeskommunane kan velje å ha
inntaksområde med karakterbasert inntak innanfor inntaksområdet, men det gjev avgrensingar i korleis
fylkeskommunane kan definere inntaksområda sidan det er føresett at det innanfor same inntaksområde
må vere minimum to skular med same utdanningsprogram som elevane kan velje mellom. Det vil då vere
dei utdanningsprogramma som i elevtal/søkargrunnlag legg føringane på kor stort eit inntaksområde må
vere. Alternativ 2 medfører at fylkeskommunane må innføre karakterbasert inntak i heile fylket og at det
berre er opna for å innføre unntaksbestemmingar som er grunngjeve med store avstandar og trafikale
tilhøve som gjer at elevane får urimeleg lang skuleveg.
Dersom gjeldande rett blir ståande etter høyringsprosessen og departementet si handsaming vil
fylkestinget fritt kunne vedta alle inntaksordningar som er skissert i dette høyringsdokumentet. Dersom
departement fastset forskriftsendringar i tråd med alternativ 1 vil fylkestinget kunne vedta
inntaksordningar etter modell 1 eller modell 3 under, men vil ikkje kunne vedta modell 2a eller modell 2b.
For modell 3 vil ei eventuell slik forskriftsendring kunne avgrense kor mange inntaksområde ein kan dele
Vestland inn i. Dersom departementet fastset forskriftsendringar i tråd med alternativ 2 vil fylkestinget
måtte ta utgangspunkt i modell 1, men det vil truleg òg her vere rom for å vurdere unntaksbestemmingar
grunngjeve i urimeleg lang skuleveg som i hovudtrekk gjev ei inndeling i inntaksområde i samsvar med
modell 3.

7 Oppflytting til vg2 og vg3 i studieførebuande utdanningsprogram
Dei studieførebuande utdanningsprogramma er: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama,
kunst-, design og arkitektur og medium og kommunikasjon.

8.1 Oppflytting frå vg1 til vg2 i studieførebuande utdanningsprogram
I Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune
heiter det m.a.:
§ 4 Inntak til Vg2 og Vg3:
«Søkjar kan prioritere inntil tre programområde som han/ho er kvalifisert til ved innsøking til Vg2 eller
Vg3. Innanfor kvart programområde kan det prioriterast inntil seks skular. (2) Inntaket vert gjort på
bakgrunn av karakterpoeng for kompetansegjevande kurs. Ved innsøking til Vg2 vert karakterar frå

Vg1 lagt til grunn, og ved innsøking til Vg3 vert karakterar frå Vg2 lagt til grunn. Søkjar til Vg2 på
utdanningsprogramma studiespesialiserande (ST), idrett (ID), medium og kommunikasjon (MK),
kunst, design og arkitektur (KDA) og musikk, dans og drama (MDD) har rett til å halde fram på
same skule der Vg1 er fullført dersom ho/han har kompetanse frå Vg1 og har søkt som fulltidselev
etter inntaksforskrifta. Føresetnaden er at det vert søkt om inntak påfølgjande år, og at den skulen der
ho/han har fullført Vg2, er første prioritet. Til Vg2 musikk ved Langhaugen vgs vert elevar frå Vg1 musikk,
dans og drama ved skulen prioritert for inntak saman med søkjarar frå Vg1 ved andre fylkeskommunale
skular.»

Fylkestinget i Hordaland vedtok i sak 2016/8071-1 følgande:
Vedtak
 Hordaland fylkeskommune tek utgangspunkt dagens inntaksmodell, med desse endringane: -

Elevar frå VG1 innan dei studieførebuande utdanningsprogramma skal ha ein rett til å fortsetje på
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same skule på neste trinn påfølgjande skuleår. - Innføre ein reisetidsgaranti for å sikre at ingen elevar
får urimeleg lang ufrivillig reisetid. Det må presiserast i lokal inntaksforskrift at desse elevane skal
vurderast skjønnsmessig for inntak på nærskulen.
 Fylkesrådmannen får fullmakt til å endre lokal inntaksforskrift i tråd med dette. Ny inntaksforskrift
vert lagt fram som melding til utval for opplæring og helse i januar 2017.
 Det skal gjerast ein eigen vurdering av om ordninga med rett frå VG1 til VG2 og skal gjelde for
Musikk, Dans og Drama.
 Fylkestinget ber om at utval for opplæring og helse vert gitt ei orientering kring retningsliner og
oppfølging i høve søknadsskjemaet og opplæring i dette med omsyn til saksframlegget.
I Sogn og Fjordane har ein ikkje hatt tilsvarande ordning.
Fordeler med oppflytting frå vg1 til vg2 studieførebuande utdanningsprogram:
 Føreseieleg for elevane. Når ein elev har kome inn på eit studieførebuande utdanningsprogram på
ein bestemt skule, veit eleven at han/ho òg vil få plass der på vg2 og vg3
 Karakterpresset for elevane vert mindre
 Særskilt for musikk medfører ordninga at ein held nede kapasitetsbehovet i fylkeskommunale
skular.
Vg2 og vg3 musikk er populære, men relativt dyre tilbod samanlikna med andre tilbod som gjev elevane
generell studiekompetanse. Fortrinn for elevar i fylkeskommunale skular held nede behovet for at
tilbodet må dimensjonerast opp på vg2 og vg3 for å kunne ta imot søkarar som har gått vg1 i private
skular, og gjer at fylkeskommunen står friare til korleis ein prioriterer kapasitet i ulike utdanningsprogram
Ulemper med oppflytting frå vg1 til vg2 studieførebuande utdanningsprogram
 Reduserte mogelegheiter for elevane til miljø- og/eller fagskifte etter inntak på vg1
 Mindre insentiv for elevane til å jobbe for å behalde plass på skulen dei går på, for elevar som er
komne inn der dei ønskte på vg1, eller å få plass/konkurrere seg inn på den skulen dei ønsker for
elevar som ikkje kom inn der dei ønskte på vg1
 Elevane må ta eit val for tre år. Når elevane søker vg1, må dei òg ta omsyn til kva programfag dei
ønsker på vg2 og vg3 for å kunne søke seg til skular som tilbyr programfaga dei ønsker
 Kan medføre at det ikkje er mogeleg å ta ned gruppetal i vg2 og vg3 fordi ledig kapasitet fordeler
seg på fleire skular. Dersom ein skule ikkje har tilbod på vg2 eller vg3 vil ikkje desse elevane få
oppfylt retten på same skule. I tillegg vil dei stå bakerst i køa på dei andre skulane.
 Oppflytting i studieførebuande utdanningsprogram inneber ulik handsaming av studieførebuande
og yrkesfaglege utdanningsprogram.

Vurdering

Fortrinn frå vg1 til vg2 vil truleg opplevast som ein fordel for eit fleirtal av elevane, ved at dei er sikra plass
i tre år når dei først er komne inn på ein skule. Det reduserer presset på elevane, og det gjer det lettare å
bygge gode, stabile klassemiljø. Dei elevane som ikkje kom inn på den skulen dei ønsker til vg1 eller som
ikkje trivst på den skulen dei kom inn på til vg1, vil ordninga derimot vere til ulempe for ved at det blir
vanskelegare for elevane å få byte skule. Å kunne byte skule blir i liten grad avhengig av eigen innsats, men
av at elevar på andre skular gjer val som fører til at det blir ledige plassar på vg2 og vg3. Ordninga kan òg
gjere terskelen høgare for at elevar på vg1 i private skular vel fylkeskommunale skular på vg2 og vg3.
Dersom fylkeskommunen skulle velje å ha vg1 studiespesialisering, men ikkje vg2 og vg3 på ein eller fleire
skular – eller dersom vg2/vg3 studiespesialisering på ein skule ikkje skulle bli starta opp på grunn av for
lågt søkartal, vil ordninga med fortrinn kunne vere ei utfordring. Desse elevane vil då ikkje ha eit vg2 og
vg3 som dei har fortrinn til, og vil måtte konkurrere seg inn på dei ledige plassane som måtte finnast på
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andre skular. Få – om nokon – skular har alle programfag på vg2 og vg3 studiespesialiserande. Elevar som
ønsker bestemte programfag vil med ei ordning med fortrinn måtte ta omsyn til dette òg når dei søker
vg1, fordi det kan verte vanskeleg å byte skule til vg2 for å få eit bestemt programfag. Utfordringane her vil
truleg kunne verte størst ved skular som har berre ein eller to parallellar studiespesialiserande, der
økonomiske omsyn kan gjere at det er vanskeleg for skulen å ha stor breidde i programfaga på vg2 og vg3.
Ei ordning med fortrinn forutset derfor langt på veg at budsjettet til skulane og finansieringsmodellen til
skulane er slik innretta at alle skular har mogelegheit til å ha breidde i kva programfag dei tilbyr på vg2 og
vg3, og til å setje i gang grupper i programfag sjølv om elevtalet i gruppene blir lågt.
Ordninga med fortrinn har òg nokre prinsipielle utfordringar. Den eine er at ein for studieførebuande
utdanningsprogram med ei slik ordning kan kome til å legge to ulike hovudprinsipp til grunn for inntaket til
vg1 og til vg2/vg3. Dersom fylkestinget vel modell 1 (karakterbasert inntak med eit inntaksområde) eller
modell 3 (karakterbasert inntak innanfor fleire inntaksområde) vil ein til vg1 ha ei inntaksordning der
karakterar er det viktigaste sorteringskriteriet. Til vg2 og vg3 vil – dersom ein har fortrinn frå vg1 til vg2 første sorteringskriterium ikkje vere karakterar, men kva skule søkaren gjekk på vg1. Dersom fylkestinget
vel modell 2a eller 2b (nærskuleprinsipp) vil behovet for fortrinn frå vg1 til vg2 truleg vere vesentleg
mindre enn med primært karakterbaserte inntaksordningar.
Den andre prinsipielle utfordringa er at ein vil handsame søkarar til studieførebuande og yrkesfaglege
utdanningsprogram ulikt. Studiespesialisering er eit tilbod som finst ved dei aller fleste skular, og på så
godt som alle skulestader. Elevar som ønsker generell studiekompetanse vil derfor i stor grad kunne få
dette tilbodet i nærleiken av der dei bur. Dei yrkesfaglege utdanningane har ein mykje meir sentralisert
struktur, og nokre av dei yrkesfaglege utdanningsprogramma finst berre ved nokre få skular. Elevar som
ønsker bestemte yrkesfaglege utdanningar må derfor i mykje større grad rekne med at dei må flytte for å
få denne utdanninga, og å måtte byte skule mellom vg1 og vg2. Å innføre fortrinnsrett for søkarar innanfor
alle yrkesfag er ikkje mogeleg på grunn av breidda i viftene innanfor dei yrkesfaglege
utdanningsprogramma. Ingen skular vil kunne ha heile spekteret av programområde på vg2 yrkesfag
innanfor dei utdanningsprogramma dei har på vg1. Det er likevel mogeleg å sjå føre seg at ordninga kunne
gjelde for nokre yrkesfag, t.d. frå vg1 TIP til vg2 industriteknologi sidan nesten alle skular som har TIP òg
har vg2 industriteknologi.

7.2 Oppflytting frå v2 til vg3 i studieførebuande utdanningsprogram
I Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune
heiter det m.a.:
§ 5 Inntak til Vg3 studiespesialiserande programområde
«Søkjar til Vg3 studiespesialiserande programområde har rett til å halde fram på same skule der
Vg2 er fullført dersom ho/han har kompetanse frå Vg2 og har søkt som fulltidselev etter
inntaksforskrifta. Føresetnaden er at det vert søkt om inntak påfølgjande år og at den skulen der
ho/han har fullført Vg2, er første prioritet.»
I Sogn og Fjordane har ein ikkje hatt tilsvarande ordning.
Årsaka til oppflyttingsretten frå vg2 til vg3 er å sikre at elevane får fullføre dei programfaga dei byrja med
på vg2. Ulike skular kan ha ulike programfag, og for at elevane skal få vitnemål det er naudsynt å sikre at
elevane får riktig fagkombinasjon etter dei tre åra i vidaregåande opplæring. Fortrinn til vg3
studiespesialisering er derfor ein fordel for både elevane og skulane for å sikre dette. For dei andre
studieførebuande utdanningsprogramma er der ikkje dei same utfordringane med å sikre elevane
fagkombinasjonar for å kunne få vitnemål, men det er etter vår vurdering likevel ikkje vesentlege
argument som talar mot at ein dersom ein har fortrinn frå vg2 til vg3 på studiespesialiserande
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utdanningsprogram òg bør ha slikt fortrinn innanfor dei andre studieførebuande utdanningsprogramma. Ei
ulempe med oppflytting fra vg2 til vg3 kan vere at elevane har mindre mogelegheiter til å byte skule og
miljø.

8 Ordningar for toppidrettsutøvarar og potensielle
toppidrettsutøvarar
Følgjande skular har tilbod til toppidrettsutøvarar i samarbeid med Olympiatoppen -Vest.:

Tertnes vidaregåande skule har i hovudsak tilbod i sommaridrettar. Voss gymnas har tilbod i
langrenn/skiskyting, alpint, kulekjøring og freeski/snowboard
Utdanningsprogram
Tertnes vidaregåande skule har tilbod om studiespesialisering med toppidrett Og Voss gymnas har tilbod
om idrettsfag med toppidrett.
I Sogn og Fjordane er det to ulike ordningar for potensielle toppidrettsutøvarar:
1. Spissa tilbod til potensielle toppidrettsutøvarar ved Sogndal vidaregåande skule (fotball) og
Hafstad vidaregåande skule (volleyball)
2. Potensielle toppidrettsutøvarar som gjeld alle idrettar som ikkje er omfatta av ordning 1, og
idretten kan utøvast ved alle skulane i fylket.
Praktisering av ordningane:
I Hordaland er inntaksprosessen til toppidrettstilboda i samarbeid med Olympiatoppen- Vest. Søkarar
godkjente av Olympiatoppen- Vest får reservert plass i inntaket. Inntaket er for eitt år om gangen.
Olympiatoppen- Vest vurderer og avgjer innan 1. mars i skuleåret, om eleven får halde fram som
toppidrettsutøvar året etter. Hordaland fylkeskommune har vedtak om oppflytting til neste nivå ved same
skule ved alle studieførebuande utdanningsprogram.
I Sogn og Fjordane er det Sogn og Fjordane idrettskrins som vurderer dei idrettsfaglege prestasjonane.
Deira vurdering gir grunnlag for deltaking i det særskilte idrettstilbodet, viss søkaren konkurrerer seg inn i
inntaket. Det er ingen reserverte plassar.
Avgrensingar i sentral forskrift
I sentral inntaksforskrift § 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram mv første
ledd står det:«For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og utdanningsprogram
for idrettsfag i Vg1 kan fylkeskommunen fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak.
Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan
tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng
rekna ut på grunnlag av karakterar.»
Paragrafen er uttømmande på kva utdanningsprogram det er høve til å tildele plassar på grunnlag av
ferdigheitsprøve i, og til kva nivå.
Reservering av plassar til elevar på vg1 studiespesialiserande er i strid med den sentrale forskrifta.
Hordaland fylkeskommune sitt vedtak om rett til vg2 og vg3 ved same skule, i alle studieførebuande
utdanningsprogram, gjer at reservert plass i toppidrettstilbodet på vg2 og vg3 ikkje kjem inn under den
sentrale forskrifta, då det ikkje er toppidretten som er grunnlaget for oppflytting til neste nivå.
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I drøftinga av framtidige tilbod til idrettsutøvarar, både potensielle- og definerte toppidrettsutøvarar må
rammene i den sentrale forskrifta vere grunnlag for tilrådingar til framtidige tilbod.
Eit vedtak i Vestland fylkeskommune om rett til plass ved same skule i studieførebuande
utdanningsprogram berre til vg3, vil bety at elevar i tilbod for potensielle- og definerte
toppidrettsutøvarar, må konkurrere seg inn til vg2 på ordinært vis
Fylkesrådmannen rår til følgjande ordning som tek i vare toppidrettsutøvarar og potensielle
toppidrettsutøvarar:
1. Inntil 50 % av søkjarane som har vg1 idrettsfag som sitt første ønskje, kan takast inn på grunnlag
av dokumenterte ferdigheiter (idrettslege kriterier) i tillegg til karakterpoeng/konkurransepoeng
(poengsum). Skala for tilleggspoeng, på bakgrunn av dokumentasjon frå særkrins/klubb, blir
fastsett av fylkesrådmannen.
Skulane kan tilby programfaga toppidrett og breiddeidrett anten i utdanningsprogrammet idrettsfag eller
studiespesialisering. Til desse tilboda er det ordinært karakterinntak.
Skulane står fritt til, innafor den økonomiske ramma, å ha eit samarbeid med relevante aktørar
om toppidrettsutøvarar eller potensielle toppidrettsutøvarar etter fastsette idrettsfaglege kriterium.

9 Høyringsprosess
Forslaget til inntaks- og formidlingsforskrift bør ut på ei ope, brei høyring i minimum 6 veker. Det bør
sendast ut særskilt invitasjon til skular, kommunar, representantar for arbeids,- og næringsliv og
relevante organisasjonar. Høyringa vert tilpassa og lagt opent ut på Vestland fylkeskommune sine
nettsider, og alle som vil gi uttale må nytte seg av denne kanalen.
Kva for inntaksmodell fylkestinget skal velje for det nye fylket er etter fylkesrådmannen si vurdering det
viktigaste spørsmålet i høyringa. Saksutgreiinga tek føre seg føresegner som er vurdert som særskilt
viktige eller av prinsipiell art. Dette gjeld:





Modell for inntak
Val av inntaksområde
Rett til oppflytting frå vg2 og vg3 i studieførebuande utdanningsprogram
Ordningar for potensielle- og definerte toppidrettsutøvarar

Høyringsinstansane bør, etter fylkesrådmannen si vurdering, spesielt ta stilling til innhaldet i dei
paragrafane som er drøfta i saksutgreiinga, men det bør vere opning for å komme med innspel til alle
føresegnene i utkastet til den lokale forskrifta. Politisk handsaming av realitetane i forskrifta må seinast
skje i løpet av våren 2020. Ny forskrift vil vere gjeldande frå skuleåret 2021/2022.

Vedtakskompetanse
Det er fylkestinget som har avgjerdsmynde.
Vurderingar og verknader
Økonomi: Ikkje relevant.
Klima: Ikkje relevant.
Folkehelse: Ikkje relevant
Regional planstrategi: Ikkje relevant
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Framlegg til lokal forskrift om inntak og
formidling i Vestland fylkeskommune
§ 1 Formål og virkeområde
(1) Denne forskrifta gjeld inntak til alle offentlege vidaregåande skular og formidling av lærlingar,
praksisbrevkandidatar og lærekandidatar i Vestland fylkeskommune. Forskrifta gir utfyllande reglar og
kjem i tillegg til sentral forskrift, kap. 6 og 6A.

KAPITTEL 1. INNTAK
Alternativ 1)

§ 2 Fritt skuleval
(1) I Vestland fylkeskommune er det fritt skuleval. Dette inneber at ein søkjar står fritt til å søkje seg inn
på skular i heile Vestland uavhengig av bustad.
(2) Karakterar avgjer kva utdanningsprogram og kva skule søkjaren kjem inn på.
(3) For søkjarar til programområde fylkeskommunen ikkje tilbyr kan fylkesrådmannen kjøpe skuleplassar i
andre fylke. Dette gjeld berre søkjarar med ungdomsrett.
(4) Søkjarar busette i enkelte grenseområde med andre fylke, vert behandla i høve til eigne avtalar
mellom fylkeskommunane.
(5) Fylkesrådmannen kan kjøpe skuleplass for søkjarar med ungdomsrett til andre fylkeskommunar etter
individuell vurdering, dersom det er tungtvegande grunnar for dette.

Alternativ 2)

§ 2 Nærskuleprinsippet
(1) I Vestland fylkeskommune er det eit geografisk styrt inntak basert på nærskuleprinsippet. Dette
inneber at ein søkjar, ut frå folkeregistrert adresse, vert styrt til næraste skule som har det ønska
utdanningsprogrammet.
(2) Karakterar avgjer kva utdanningsprogram og kva skule søkjaren kjem inn på.
(3) For søkjarar til programområde fylkeskommunen ikkje tilbyr kan fylkesrådmannen kjøpe skuleplassar i
andre fylke. Dette gjeld berre søkjarar med ungdomsrett.
(4) Søkjarar busette i enkelte grenseområde med andre fylke, vert behandla i høve til eigne avtalar
mellom fylkeskommunane.
(5) Fylkesrådmannen kan kjøpe skuleplass for søkjarar med ungdomsrett til andre fylkeskommunar etter
individuell vurdering, dersom det er tungtvegande grunnar for dette.
Alternativ 3)
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§ 2 Inntaksområde
(1) Vestland fylkeskommune er delt inn i inntaksregionar.
(2) Inntaksregionane er følgjande:
a) …
b) …
c) …
(3) Søkjarane står fritt til å søkje alle skular i eigen inntaksregion, og har rett til eit tilbod i eigen
inntaksregion.
(4) Karakterar avgjer kva utdanningsprogram og kva skule søkjaren kjem inn på innanfor sin inntaksregion.
(5) For søkjarar til programområde fylkeskommunen ikkje tilbyr kan fylkesrådmannen kjøpe skuleplassar i
andre fylke. Dette gjeld berre søkjarar med ungdomsrett.
(6) Søkjarar busette i enkelte grenseområde med andre fylke, vert behandla i høve til eigne avtalar
mellom fylkeskommunane.
(7) Fylkesrådmannen kan kjøpe skuleplass for søkjarar med ungdomsrett til andre fylkeskommunar etter
individuell vurdering, dersom det er tungtvegande grunnar for dette.

§ 3 Inntak til Vg1
(1) Søkjar må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1. Innanfor kvart utdanningsprogram
kan det prioriterast inntil seks skular.
(2) Inntaket vert gjennomført med grunnlag i karakterane frå grunnskulen (karakterpoeng).
(3) Dersom søkjar ikkje har nok karakterpoeng til å kome inn på nokon av ønskja sine, vil søkjar få tilbod
om plass ved andre skular som tilbyr dei ønska utdanningsprogramma.
(4) Søkjar som ikkje fører opp tre ulike utdanningsprogram, kan bli plassert på andre utdanningsprogram.
(5) Fylkesrådmannen kan ta inn deltidselevar med ungdomsrett etter at fulltidselevar med ungdomsrett
er tatt inn til vidaregåande opplæring.

§ 4 Inntak til Vg2 og Vg3
(1) Søkjar kan prioritere inntil tre programområde på Vg2 og Vg3 som han/ho er kvalifisert til. Innanfor
kvart programområde kan det prioriterast inntil seks skular.
(2) Inntaket vert gjort på bakgrunn av karakterpoeng for kompetansegjevande kurs. Ved innsøking til Vg2
vert karakterar frå Vg1 lagt til grunn, og ved innsøking til Vg3 vert karakterar frå Vg2 lagt til grunn.
(3) Søkjarar som ikkje har tilstrekkeleg karakterpoeng til å kome inn på prioriterte programområde og
skule, vil bli vurdert til andre programområde som han/ho er kvalifisert til, men som ikkje er prioritert i
søknaden.
Alternativ 1)
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§ 5 Oppflytting Vg2 og Vg3 studieførebuande utdanningsprogram
(1) Søkjar til Vg2 studieførebuande utdanningsprogram har rett til å halde fram på same skule der Vg1 er
fullført dersom ho/han har kompetanse frå Vg1 og har søkt som fulltidselev. Føresetnaden er at det
vert søkt om inntak påfølgjande år. Til Vg2 musikk ved Langhaugen vgs vert elevar frå Vg1 musikk,
dans og drama ved skulen prioritert for inntak saman med søkjarar frå Vg1 ved andre
fylkeskommunale skular.
(2) Søkjar til Vg3 studieførebuande utdanningsprogram har rett til å halde fram på same skule der Vg2 er
fullført dersom ho/han har kompetanse frå Vg2 og har søkt som fulltidselev etter inntaksforskrifta.
Føresetnaden er at det vert søkt om inntak påfølgjande år.
Alternativ 2)

§ 5 Oppflytting Vg3 studieførebuande utdanningsprogram
(1) Søkjar til Vg3 studieførebuande utdanningsprogram har rett til å halde fram på same skule der Vg2 er
fullført dersom ho/han har kompetanse frå Vg2 og har søkt som fulltidselev. Føresetnaden er at det
vert søkt om inntak påfølgjande år.

§ 6 Inntak til Vg1 musikk, dans og drama
(1) Inntil 50 % av søkjarane til desse utdanningsprogramma kan takast inn på grunnlag av ei
ferdigheitsprøve (inntaksprøve) i tillegg til karakterpoeng.
(2) Skala for tilleggspoeng etter ferdigheitsprøve blir fastsett av fylkesrådmannen. Tilleggspoenga kjem i
tillegg til karakterpoeng.
(3) Det er berre søkjarar som har sett opp Vg1 musikk, dans og drama (MDD) som sitt første ønskje, som
kan framstille seg til ferdigheitsprøve.

§ 7 Inntak til Vg1 idrettsfag
(1) Inntil 50 % av søkjarane som har Vg1 idrettsfag som sitt første ønskje, kan takast inn på grunnlag av
dokumenterte ferdigheiter (idrettslege kriterier) i tillegg til karakterpoeng.
(2) Skala for tilleggspoeng, på bakgrunn av dokumentasjon frå særkrins/klubb, blir fastsett av
fylkesrådmannen.
(3) Søkjarar som ønskjer tilleggspoeng, må sende inn dokumentasjon frå særkrins/klubb som stadfestar
dei idrettslege prestasjonane. Dokumentasjon skal sendast skulen dei har som sitt første ønskje.

§ 8 Inntak til landslinjer og landsdekkande tilbod
(1) Søkjarane til landslinjer og landsdekkande tilbod skal registrere søknaden i heimfylket. Søkjarar frå
heile landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkande tilbod. Inntaket skjer på
grunnlag av karakterpoeng.

§ 9 Inntak til statlege vidaregåande skular
(1) Søkjarar frå Vestland kan søkje statlege vidaregåande skular på linje med søkjarar frå andre fylke.
Inntaket vert gjennomført på bakgrunn av karakterpoeng.

317

§ 10 Inntak til yrkesfaglege utdanningsløp som leiar fram til yrkes- og studiekompetanse
(1) Inntaket vert gjort på bakgrunn av karakterpoeng og intervju i bedrift. Søkjarar må ha avtale med
skulen om læreplass i bedrift.

§ 11 Inntak av elevar med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsett fysisk eller psykisk
funksjonsevne
(1) Fylkesrådmannen avgjer etter søknad om det ligg føre tungtvegande grunnar for at ein søkjar som
oppfyller vilkåra i forskrift til opplæringslova § 6-17, kan takast inn til ein bestemt skule, sjølv om
søkjaren ikkje har tilstrekkelege karakterpoeng til å kome inn på skulen.

§ 12 Permisjon frå vidaregåande opplæring
(1) Elevar som har ungdomsrett og som har teke i mot skuleplass, men må seie ifrå seg plassen i
løpet av skuleåret pga. t.d. langvarig sjukdom, svangerskap, militærteneste eller andre sosiale
grunnar, kan søke om permisjon frå vidaregåande opplæring. Dersom permisjon blir innvilga,
vil eleven ikkje bruke av retten til vidaregåande opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 6-3,
2. ledd. Eleven vil kunne få reservert skuleplassen til året etter ved same skule og tilbod. Det
vert teke atterhald om endringar i tilbodsstrukturen.
(2) Denne føresegna gjeld berre for offentlege skular.

§ 13 Inntak av norske utvekslingselevar
(1) Norske søkjarar med ungdomsrett som er utvekslingselevar ved ein skule i utlandet, skal takast inn på
individuelt grunnlag.
(2) Fylkesrådmannen kan gi utfyllande reglar i eige rundskriv.

§ 14 Inntak av deltidselevar til Vg2/Vg3
(1) Elevar som ikkje oppfyller vilkåra i forskrift til opplæringslova § 6-28 eller § 6-37, kan i særlege tilfelle
likevel takast inn som deltidselevar.
(2) Fylkesrådmannen tek inn deltidselevar.
(3) Inntak av deltidselevar skjer etter at fulltidselevar er tekne inn.
(4) Deltidselevar med ungdomsrett vil bli tatt inn før deltidselevar utan ungdomsrett. Ved ledige plassar
kan også søkjarar utan ungdomsrett få inntak.

§ 15 Omval og å ta fag på nytt
(1) Elevar som har tatt omval etter opplæringslova § 3-1 fjerde ledd og har halvårsvurdering i fellesfag,
kan avtale med skulen at dei ikkje vil ta faget på Vg1 på nytt. For å kvalifisere til vitnemål, må dei ta
faget på Vg2.
(2) Elevar som har tatt omval etter opplæringslova § 3-1 fjerde ledd og har standpunktkarakter i fellesfag,
kan søke om å få faget godkjent etter forskrift til opplæringslova § 1-16 dersom dei vil behalde
standpunktkarakteren og ikkje ta faget på nytt.
(3) Elevar som har tatt omval etter opplæringslova § 3-1 fjerde ledd og har standpunktkarakter i fellesfag,
kan velje å ta faget på nytt, jf. forskrift til opplæringslova § 3-17a tredje ledd. Tek eleven faget på nytt
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skal den siste karakteren som er 2 eller betre førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, jf. forskrift
til opplæringslova § 3-46 femte ledd. Dersom eleven ombestemmer seg i løpet av skuleåret, må eleven
slutte i faget før 1. november for å behalde den første standpunktkarakteren.

§ 16 Søknadsfrist
(1) Søknadsfristen er 1. februar for søkjarar som fell inn under forskrift til opplæringslova § 6-8 første
ledd, og 1. mars for elevar som søkjer seg inn i det ordinære inntaket, jf. forskrift til opplæringslova §
6-8 andre ledd.
(2) Søknader frå søkjarar med ungdomsrett som kjem inn etter søknadsfrist, vil berre bli behandla i den
utstrekning det er mogleg, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8 fjerde ledd. Det er fylkesrådmannen
som avgjer dette. I den utstrekning det ikkje er mogleg å behandle søknaden, vil søknaden bli avvist og
melding sendt søkjar.
(3) Inntak i samarbeid med oppfølgingstenesta kan skje uavhengig av fristane som er nemnde ovanfor.

§ 17 Flytting
(1) For å vere med i inntaket til vidaregåande skule i Vestland fylke må flytting vere meldt til
folkeregisteret innan 1. mars.
(2) Søkjarar som flytter til Vestland fylke etter 1. mars, kan takast med i inntaket dersom det ligg føre
særlege årsaker. Søkjarar som flytter til Vestland fylke saman med familien sin kjem inn under
omgrepet særlege årsaker.
(3) Dokumentasjon om planlagt flytting må sendast til Vestland fylkeskommune innan 23. juni for at
søknaden skal kome med i første inntaksomgang.

§ 18 Bruk av retten til vidaregåande opplæring
(1) Søkjar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring (ungdomsrett) brukar ikkje av retten dersom
opplæringa utgjer 1/3 eller mindre av timetalet frå eit utdanningsprogram eller eit programområde, jf.
forskrift til opplæringslova § 6-3 1. ledd.
(2) Elevar (fulltidselevar) brukar ikkje av retten sin dersom eleven sluttar før 1. november.
(3) Elevar som går over frå grunnkompetanse til full kompetanse kan etter søknad få utvida retten til
vidaregåande opplæring med inntil to år.

§ 19 Frammøte første skuledag
(1) Elevar må møte på skulen første skuledag.
(2) Dersom ein elev blir borte frå skulen første skuledag utan gyldig grunn, misser vedkomande
skuleplassen.
(3) Ved sjukdom eller andre tvingande grunnar pliktar eleven å gje beskjed til skulen snarast mogleg og
seinast innan oppmøtetidspunkt første skuledag om at vedkomande ikkje kan møte. Fråværet må
dokumenterast.
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§ 20 Rektor sin rett til inntak av elevar
(1) Rektor har ikkje rett til å ta inn elevar før fylkesrådmannen sitt inntaksarbeid er avslutta, eller at dette
på annan måte er delegert.
(2) Etter at fylkesrådmannen har avslutta inntaksarbeidet vert ansvaret for vidare inntak delegert til
rektor. Rektor skal følgje ventelistene som er utarbeidd frå fylkesrådmannen fram til utgangen av
august. Frå 1. september vert inntaket rekna som avslutta.
(3) Når alle søkjarar med ungdomsrett på venteliste har fått tilbod om skuleplass, kan rektor gi tilbod til
søkjarar etter følgjande prioritering:
1. Søkjarar med ungdomsrett som ikkje står på venteliste
2. Søkjarar med vaksenrett som står på venteliste
3. Søkjarar med vaksenrett som ikkje står på venteliste
4. Søkjarar med fullføringsrett som står på venteliste
5. Søkjarar med fullføringsrett som ikkje står på venteliste
6. Søkjarar utan rett som er busett i Vestland fylke kan takast inn etter at alle søkjarar med rett
til utdanning har fått tilbod, og det framleis er ledige plassar.

KAPITTEL 2 INNTAK TIL IB
§ 21 Vilkår for inntak til Vg1 studiespesialiserande med førebuande IB (pre-IB)
(1) Vilkår for inntak til Vg1 pre-IB er at søkjaren har fullført norsk grunnskole eller tilsvarande. Sjå reglane i
forskrift til opplæringslova § 6-13 for kva som reknast som tilsvarande og korleis det kan
dokumenterast.
(2) For å kvalifisere til inntak til pre-IB må søkjaren ha minst karakteren 4 i matematikk og engelsk, i tillegg
til gjennomsnittskarakter på minst 4,5.

§ 22 Rekkefølgje ved inntak til Vg1 studiespesialiserande med førebuande IB (pre-IB)
(1) Dersom det melder seg fleire søkjarar enn det er elevplassar, skal elevplassane fordelast etter
poengsum utrekna på grunnlag av forskrift til opplæringslova § 6-21. Karakterar frå andre
utdanningssystem med annan karakterskala vert rekna om etter ei lineær omrekning, der karakterane
frå anna karaktersystem vert vekta mot norsk karakterskala.

§ 23 Inntak til IB Diploma Programme
(1) Vilkår for inntak til IB Diploma Programme er at søkjaren har bestått Vg1 studiespesialiserande med
førebuande IB (pre-IB), Vg1 studiespesialiserande, MYP 5/Grade 10 frå IB eller tilsvarande.
(2) For å kvalifisere til inntak til IB Diploma Programme må søkjaren ha minst karakteren 4 i matematikk
og 5 i engelsk, i tillegg til gjennomsnittskarakter på minst 4,5.
(3) Søkjarar kan verte bedne om å ta ein opptaksprøve dersom det er uklårt om søkjaren er kvalifisert.

§ 24 Inntak til 3IB
(1) IB Diploma Programme er eit kurs over to år med 2IB og 3IB. Det er ikkje ordinært opptak til 3IB, og
elevar som er tekne inn på 2IB, kan fortsetta på 3IB. Elevar frå andre IB Diploma Programme «transfer-
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students» kan søkje inntak til 3IB. Avgjerd om inntak vert teken etter individuell vurdering, der
karakternivå og fagsamansetning er sentrale moment.

§ 25 Søknadsfrist til IB
(1) Søknadsfristen er 1. mars. For søkjarar som flyttar til Hordaland etter søknadsfristen, gjeld reglane i
§ 16.

§ 26 Søknad til IB
(1) Søknad skal sendast gjennom VIGO. Søkjarar som ikkje kan søkje gjennom VIGO, nyttar eige
søknadsskjema.

KAPITTEL 3 FORMIDLING
§ 27 Søknad om formidling av læreplass
(1) Fristen for å søkje formidling til læreplass er 1. februar for lærekandidatar og 1. mars for lærlingar, jf.
forskrift til opplæringslova § 6A-4.
(2) Søknader frå søkjarar med ungdomsrett vil etter søknadsfristen blir behandla manuelt så langt råd er.
Søknaden skal grunngjevast. I den ustrekning det ikkje er mogleg å behandle søknaden, vil søknaden
bli avvist og melding sendt søkjar.
(3) Søknader frå søkjarar utan rett vert ikkje handsama av fylkesrådmannen etter søknadsfristen. Søkjar
skal ha skriftleg melding om å kontakte aktuelle bedrifter direkte.

§ 28 Formidling
(1) Alle søkjarar vert formidla til lærebedrifter når søknadsfristen har gått ut. Etter 1. august vert søkjarar
som ikkje har ungdomsrett og søkjarar med ungdomsrett som ikkje er kvalifiserte bli tekne ut av
formidlingslistene.
(2) For å vere kvalifisert må søkjaren ha bestått fellesfag og programfag på Vg1 og Vg2, eller ha
karakteren 1 i inntil to fellesfag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-51

§ 29 Alternativ sluttopplæring Vg3 i skule
(1) Søkjarar som ikkje har fått læreplass innan 1. september vil få tilbod om Vg3 i skule. Tilbod om Vg3 i
skule vert gitt i eit fag på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2 som søkjaren har
gjennomført.
(2) Søkjaren må vere kvalifisert til å framstille seg til fag- eller sveineprøve. Dette betyr at søkjaren må ha
bestått fellesfag og programfag på Vg1 og Vg2, eller ha karakteren 1 i inntil to fellesfag, jf. forskrift til
opplæringslova § 3-51
(3) Søkjarar som har takka nei til tilbod om læreplass, har ikkje rett til tilbod om alternativ sluttopplæring
Vg3 i skule.

§ 30 Bruk av retten til vidaregåande opplæring
(1) Bruk av rett tek utgangspunkt i forskrift til opplæringslova § 6-3. Som hovudregel (2+2-modellen) har
ikkje lærlingar og lærekandidatar brukt av retten sin dersom dei sluttar innan 6 månader etter at
lærekontrakt/opplæringskontrakt er inngått.
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(2) Etter 6 månader opplæring i bedrift har lærlingen/lærekandidaten brukt av retten sin. Desse 6
månadene treng ikkje vere samanhengande i ei lærebedrift.
(3) Ved andre modellar i fagopplæringa skal læretida reknast ut individuelt.
(4) Fylkesrådmannen avgjer når retten er brukt opp etter dei ulike modellane for fagopplæring.

KAPITTEL 4 FELLES FØRESEGNER
§ 31 Mindre endringar i forskrifta
(1) Fylkesrådmannen har rett til å gjennomføre mindre endringar i forskrifta.
(2) Dersom endringane er av ein slik art at dei påverkar elevane sine vilkår for inntak til bestemte tilbod,
skal likevel endringane behandlast politisk.

§ 32 Delegering av ansvar
(1) Fylkesrådmannen har mynde til å delegere ansvar i denne forskrifta.

§ 33 Ikraftsetjing
(1) Forskrifta tek til å gjelde 1. januar 2020. Samtidig vert forskrift 14. oktober 2018 nr. 1328 om inntak til
vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskrift 8.
desember 2018 nr. 1919 om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland
fylkeskommune oppheva.
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Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Hordaland
Amalie Skram videregående skole
Service og samferdsel
Studiespesialiserande
Medium og kommunikasjon
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Arna vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Studiespesialiserande
Medium og kommunikasjon
Sum

Vg1

Askøy videregående skole
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Austevoll vidaregåande skule
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Teknikk og industriell produksjon
Sum

Vg1

Austrheim vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Vg2
4
8
1
2
15

Vg3
5
9
1

1
9
1

1
16

11

Vg2
2
2
1
1
6

Vg3
1
2
1
1
5

Vg2
2
2
2
2
3

Vg4

Tal grupper

42
Vg4

Tal grupper

1
1
2
Vg3

1
2
2
1
4

13
Vg4

Tal grupper

Tal elevar

1057
Tal elevar

283
Tal elevar

3
1

4
1
11

15
Vg2
1
3
1
5

4
Vg3

30
Vg4

Tal elevar

3
2
5
Vg2

2
1
2
1

10
Vg3

1
1
2
1

530

Vg4

Tal grupper

1
1

1

2

1

136
Tal elevar

1
1
6

7
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16

222

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Bergen Katedralskole ( ikkje inkl. Kyrre)
Studiespesialiserande
AO
Utveksling
Sum

Vg1

Bergen maritime videregående skole
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon

Vg1

Vg2
7
1
8

Sum
Fitjar vidaregåande skule
Design og handverk
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Fusa vidaregåande skule
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon
Kunst, design og arkitektur
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Fyllingsdalen videregående skole
Helse- og oppvekstfag
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Vg3

Vg4

9

10

1
10

10

Vg2

Vg3
4
6

2
1

5

10

3

Vg2

28
Vg4

2
3

1
4
1

Tal grupper

Vg3

Tal grupper

18
Vg4

Tal grupper

Tal elevar

765
Tal elevar

255
Tal elevar

2
1

6

1
1

3
Vg2

2
2
1
2
1

Vg3
3
3
1
2
1

2
10

10
Vg2

Vg4

3

4

3

3
4

1

2

Vg4

10
Tal grupper

1
3

Vg3

6
5

1
1

24
Tal grupper

227
Tal elevar

300
Tal elevar

2
1
2

2
1
10

14

324

5

29

572

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Knarvik vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Design og handverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
AO
Sum

Vg1

Kvam vidaregåande skule
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Tilrettelagt opplæring
AO
Utveksling
Sum

Vg1

Kvinnherad vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Laksevåg videregåande skole
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Vg2
3
1
4
5
2
5
3

Vg3

Vg4

Tal grupper

Tal elevar

2
3
3
2
4
4

11
1
35

18
Vg2

1
1
2
2
2
1

4
5

4

9

4

Vg3

Vg4

62
Tal grupper

988
Tal elevar

1
1

9

3

2

1
6

2

Vg2
1
1
2
1
2
2

Vg3

17
Vg4

Tal grupper

261
Tal elevar

1
1
2
1
2

2
2

2
1
8

11
Vg2
4
3
4

4
Vg3

23
Vg4

Tal grupper

390
Tal elevar

2
2
2

8
19

6

325

1

3

1

3

26

382

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Langhaugen videregåande skole
Studiespesialiserande
Musikk, dans og drama
Utveksling
Sum

Vg1

Vg2
5
2
7

Nordahl Grieg videregående skole
Vg1
Vg2
Helse- og oppvekstfag
4
Studiespesialiserande
7
Medium og kommunikasjon
2
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
1
HØ
2
Utveksling
Sum
16
HØ er grupper spesielt tilrettelagt for døve og tunghørte
Odda vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Design og handverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Os gymnas
Studiespesialiserande
Utveksling
Sum

4
6
2

22
Vg4

Tal grupper

10

Vg3

Vg4

Tal grupper

7
Vg3

22
Vg4

Tal grupper

2
3
1
1

2

5
14

9

7

2

Vg3
3
1
4

2

326

Tal elevar

3
2
1

5
3
1

2

931

1

8

Vg2

630
Tal elevar

40

5
3
1

Vg1

Tal elevar

6
2
2

1
1
14

Vg2

Tal grupper

7

1
1
1
1
2
1
1

2
1
2
7

Vg4
5
2

Vg3

Vg2

1
1

Olsvikåsen videregående skole
Vg1
Helse- og oppvekstfag
Studiespesialiserande
Kunst, design og arkitektur
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum
Helse- og oppvekstfag inkludert vekslingsmodell

Vg3
5
2
1
8

Vg4

272
Tal elevar

30

Tal grupper

585

Tal elevar

3
3

9

222

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Os vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Osterøy vidaregåande skule
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Rubbestadnes vidaregåande skule
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon
Sum

Vg1

Sandsli videregående skole
Restaurant- og matfag
Studiespesialiserande
Tilrettelagt opplæring
Utveksling
Sum

Vg1

Slåtthaug videregående skole
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Vg2

Vg3

2
2
3
2
2

5
1
3
3
2

4
15

14
Vg2

1
1
2
1
4

Vg4

Tal grupper

Tal elevar

1
2
3
Vg3

32
Vg4

Tal grupper

467
Tal elevar

1

9

1
1

1
1

1
4

2

Vg2
2
2
4

Vg3
2
3
5

Vg2
4
5
2
11

Vg4

1

10
Vg4

4
4

5

1
9

5
Vg3

Tal grupper

25
Vg4

4
2
4
3

3
3
4
4

1
3

1
14

14

9

327

Tal grupper

183
Tal elevar

1

Vg3

Vg2

15

Tal grupper

146
Tal elevar

528
Tal elevar

1

1
4
1

37

566

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Sotra vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Design og handverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
AO
Sum

Vg1

Stend videregående skole
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Idrettsfag
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Stord vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Medium og kommunikasjon
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
AO
Utveksling
Sum

Vg1

Tertnes videregående skole
Service og samferdsel
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Utveksling
Sum

Vg1

Vg2
3
1
2
5
1
1
3
3
1

Vg3

Vg4

Tal grupper

Tal elevar

2

5
1
26

2
3
1
1
2
3
1

1

15

7

Vg2

Vg3

5

4

2
2

1
2

16
25

7
Vg2

2
2

3
1
2

Vg4

Tal grupper

821
Tal elevar

3
1
4
Vg3

1
3
1
2
3
2
1

2
3
2
1
1

48

36
Vg4

Tal grupper

541
Tal elevar

2

3
2
1
1
1

5
1
1
14

19
Vg2
2
6
1

Vg3
2
5
2
1
10

9

328

10

43
Vg4

Tal grupper

753
Tal elevar

7
1
8

27

687

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Voss gymnas
Design og handverk
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Kunst, design og arkitektur
Påbygging til generell studiekompetanse
AO
Utveksling
Sum

Vg1

Voss vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon
Tilrettelagt opplæring
Sum

Vg1

Årstad videregående skole
Design og handverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Kunst, design og arkitektur
Påbygging til generell studiekompetanse
Tilrettelagt opplæring
AO
Sum

Vg1

Vg2
1
2
1
2
2
1
1

Vg3
1
2
1
3
2
1

Vg4

Tal grupper

Tal elevar

2
2
1
1
2

2
1
11

12
Vg2
2
2
4
1
2
4
15

8
Vg3

Vg4

1
1
5
1
2

3

10

4

Vg2

31
Tal grupper

573
Tal elevar

1

Vg3

29
Vg4

4
2
5
4
2
1

5
5
6
5
1
1

2
2
2

10
4
32

23

10

Tal grupper

385
Tal elevar

2

1
1
2

2

65

968

Sogn og Fjordane
Dale vidaregåande skule
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Vg2

Vg3

2
2
1

1

5

2

1

329

Vg4

1
1
2

Tal grupper

Tal elevar

9

196

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Eid vidaregåande skule
Design og handverk
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Firda vidaregåande skule
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Musikk, dans og drama

Vg1

Sum
Flora vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Idrettsfag
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Hafstad vidaregåande skule
Studiespesialiserande
Kunst, design og arkitektur
Medium og kommunikasjon
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Høyanger vidaregåande skule
Design og handverk
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Sum

Vg1

Vg2

Vg3

2
2
2
2

0,5
3
1,5
1

8

6
Vg2

Vg4

2
1
5

1
2
2

1
1
2

4

5

4
Vg3

2
2
2
1
1
2
1

12

11
Vg2
4
1
1

5

6
Vg2
1
1
1
1
4

1
1
1
3

330

2
1
1
4

4
1
1
1
7

1
1

Tal grupper

396
Tal elevar

Tal grupper

524
Tal elevar

18
Vg4

337
Tal elevar

27
Vg4

Vg3

Tal grupper

13
Vg4

Vg3

4
0,5
0,5

19
Vg4

1
1
2

2
2
2
1
2
2
1

Tal elevar

2

Vg3

Vg2

Tal grupper

Tal grupper

586
Tal elevar

8

149

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Mo og Øyrane vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Sum

Vg1

Måløy vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Sogndal vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Service og samferdsel
Studiespesialiserande
Sum

Vg3
4
2
4
2
1
2
2,5
17,5

Vg2
1
1,5
1,5
1
2,5
1

1
1
18

1
1
17
Vg2
1

2
1
2
7

1
2
2
6

Tal grupper

1
1
Vg4

19,5
Tal grupper

664
Tal elevar

314
Tal elevar

3
1
5
Vg3

2

Tal elevar

1

2
1
3

331

Vg4

Vg3
4
2
3

37,5

1
1
2

9

4
2
2
1
2
2
3

Tal grupper

2
Vg3

Vg2

Vg1

Vg4

2

1
1,5
1
1
3,5
1

8,5

Idrettsfag
Medium og kommunikasjon
Sum
Stryn vidaregåande skule

Vg2
5
2
4
3
1
1
2
18

40
Vg4

2
2

Tal grupper

15

832
Tal elevar

312

Vedlegg 2: Tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og
Fjordane- skuleåret 2018-19
Årdal vidaregåande skule
Elektrofag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialiserande
Påbygging til generell studiekompetanse
Sum

Vg1

Vg2

Vg3

1
1
1
1

1
1
2
1

4

5

332

Vg4

Tal grupper

Tal elevar

1

1
1
2

11

200

For å sikre at det er tilstrekkeleg breidde i høyringsgrunnlaget til at det gjennom høyringa ikkje kjem
fram nye alternativ som er så avvikande frå det som har vore del av høyringa at det kan utløyse ein
ny høyringsprosess, og for å sikre at fylkestinget har fått belyst saka tilstrekkeleg og har eit best
mogeleg grunnlag for å fatte si avgjerd våren 2020, meiner eg at det innanfor modell 3 òg bør leggast
fram til høyring minst eit alternativ der Vestland er delt i tre inntaksområde. Eg meiner vi vil vere
tente med at høyringsinstansane òg får gje sine synspunkt til eit slikt alternativ, særleg fordi dette vil
vere ei meir omfattande endring frå no-situasjonen enn ei deling i to inntaksområde.
Fleire inntaksområde enn to kan vere eit reelt alternativ til modell 2b. Det vil gje elevane ei betre
sikring mot lange reiseavstandar og det ein ser kan vere dei uheldige sidene ved reine
karakterbaserte inntak enn to inntaksområde, samstundes som søkarane har mogelegheit til å velje
mellom fleire skular innanfor volumprogramområda. Ulempa med ei inndeling i tre inntaksområde er
at det kan vere vanskeleg å sikre god breidde i tilbodet innanfor inntaksområde, og at fleire tilbod vil
måtte sjåast på som fylkesdekkande fordi eit inntaksområde ikkje har tilbodet. Det vil òg gje noko
større grenseområdeproblematikk enn ved to inntaksområde, særleg fordi ein ved ei tredeling må
avvike vesentleg frå dagens fylkesgrense mellom Hordaland og Sogn og Fjordane og dermed bryt inn i
søkemønster som er etablert i dei to gamle fylka.
Etter mi vurdering er ei geografisk inndeling i samsvar med kartet under det alternativet for ei
inndeling i tre inntaksområde det som best ivaretek omsyn til reisetid, balanse i elevtalsgrunnlag,
høve til breidde i tilbod og mogelegheit til å dimensjonere ut frå arbeidslivet sitt behov. Etter mitt syn
bør derfor òg dette alternativet takast inn i høyringsgrunnlaget og leggast ut på høyring.

Hilde Kvamsås Aa, hovudtillitsvald
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Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune

Dato
Status
17.09.2019 Sendt til leiar
26.10.2019 Sendt til leiar

Utført av
odd b berdal
odd b berdal
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Status
Sendt til leiar
Godkjend
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Saksbehandlar:
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Kristine Angelsen

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Hovudutval for opplæring og kompetanse

Utv.saksnr.
5/19

Møtedato
12.11.2019

Høyring - endringar i friskulelova og forskrift til friskulelova
Forslag til vedtak
1. Vestland fylkeskommune støttar forslag til endringar i friskolelova og forskrift til friskolelova som gjeld
endring av reglane om realkompetansevurdering.

Samandrag
Kunnskapsdepartementet sendte 22. august 2019 forslag til endringar i friskolelova og forskrift til
friskolelova. Høyringa har to hovuddelar; endring av reglane om krava til realkompetansevurdering og
harmonisering av friskolelova når det gjeld føresegnene om internkontroll og dei føreslegne endringane i
opplæringslova. Den siste delen gjeld i hovudsak interne forhold hos friskulane som det ikkje er relevant for
fylkeskommunen å gi synspunkt på. Denne delen vert difor ikkje svara på i høyringsuttalen.

Bjørn Lyngedal
Påtroppande fylkesdirektør
Avdeling for opplæring og kompetanse

Birthe Andersen Haugen
påtroppande fylkesdirektør for
påtroppande leiar seksjon stab

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Kunnskapsdepartementet sendte 22. august 2019 forslag til endringar i friskolelova og forskrift til
friskolelova. Høyringa har to hovuddelar; endring av reglane om krava til realkompetansevurdering og
harmonisering av friskolelova når det gjeld føresegnene om internkontroll og dei føreslegne endringane i
opplæringslova. Den siste delen gjeld i hovudsak interne forhold hos friskulane som det ikkje er relevant for
fylkeskommunen å gi synspunkt på. Denne delen vert difor ikkje svara på i høyringsuttalen.
Departementet føreslår å endre friskolelova § 3-1 slik at føresegna opnar for at departementet i forskrift kan
gi unntak frå kravet om realkompetansevurdering for inntak av vaksne til vidaregåande opplæring i friskular.
Bakgrunnen er at departementet har fått fleire tilbakemeldingar om at kravet om realkompetansevurdering
av vaksne før inntak til ein friskule, kan vere eit hinder for at vaksne søker seg til vidaregåande opplæring.
Grunnen til at kravet om realkompetansevurdering kan vere eit hinder er fleire, i følgje departementet:
 Vaksne søkjarar til friskular kan, på grunn av elevstatusen, berre takast inn i heile fag. Dette står i
motsetning til kravet om realkompetansevurdering i opplæringslova, der poenget er at den skal
ligge til grunn for ei individuell tilpassing av opplæringa og som inneber at den vaksne kan ta delar
av fag dersom den vaksne skulle takast inn til ein offentleg vidaregåande skule.
 Vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring i alderen 19 til 24 år vil i mange tilfelle i liten
grad ha tileigna seg realkompetanse utover formalkompetansen. Føremålet med
realkompetansevurderinga utover å få kartlagt formalkompetansen, treff dermed ikkje heilt for
denne gruppa vaksne.
 Det er ulik praksis mellom fylkeskommunane knytt til realkompetansevurderinga.
 Vaksne utan rett til vidaregåande opplæring må som hovudregel betale sjølv for vurderinga som
vert gjort av fylkeskommunen.
Samla sett vurderer departementet at dagens inntakskrav kan gjere at motiverte vaksne som ønsker å få eit
opplæringstilbod på ein friskule, ikkje får fullført ein vidaregåande opplæring.
Sjå elles vedlagt høyringsnotat frå departementet.

Vedtakskompetanse
Det følgjer av «Reglement for folkevalde organ og delegering» for Vestland fylkeskommune at Hovudutval
for opplæring og kompetanse gjev innstilling om høyringsforslag innan sitt ansvarsområde.

Vurderingar og verknader
Økonomi: Kan spare ressursar hos fylkeskommunen.
Klima: Ikkje relevan
Folkehelse: Kan auke tal personar som fullfører vidaregåande opplæring.
Regional planstrategi: Ikkje relevant
Fylkeskommunen har ansvar for mellom anna vidaregåande opplæring for vaksne. Retten til vidaregåande
opplæring for vaksne følger av opplæringslova § 4A-3 og gjeld for dei som ikkje har fullført vidaregåande
opplæring tidlegare, frå og med det året dei fyller 25 år.
Vaksne utan rett består av personar som anten har brukt opp ungdomsretten sin eller som ikkje har rett til
vidaregåande opplæring som vaksen etter opplæringslova § 4A-3. Personane det gjeld kan vidare delast
inn i aldersgruppa 19 til 24 år (dei som har brukt opp ungdomsretten) og dei over 25 år som ikkje har
ungdomsrett eller vaksenrett.
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Det eksisterer ein del ordningar for vaksne, også for dei som er utan rett, dersom dei ønsker høgare
utdanning eller yrkesfagleg vidaregåande utdanning. For høgare utdanning har vi til dømes 23/5-regelen
der ein som er 23 år eller eldre kan få generell studiekompetanse dersom vedkomande kan dokumentere
fem år med utdanning/praksis og har bestått dei seks studiekompetansefaga. Vidare for yrkesfagleg
vidaregåande utdanning har vi mellom anna den nye ordninga med fagbrev på jobb der vaksne får
moglegheit til å få fag-eller sveinebrev på grunnlag av allsidig praksis, og opplæring kombinert med rettleia
praksis i vanlig arbeid.
Når ein vaksen søkjer seg inn til vidaregåande opplæring kan det i mange tilfelle vere føremålstenleg å
gjere ei realkompetansevurdering før inntak av den vaksne. Då får ein kartlagt kor mykje vidaregåande
opplæring som er fullført/gjennomført før inntak.
Likevel ser påtroppande fylkesdirektør at kravet om realkompetansevurdering av alle vaksne før inntak til
ein friskule, ikkje i alle tilfelle treff. Dette gjeld særleg vaksne i aldersgruppa 19 til 24 år som har brukt opp
ungdomsretten, men ikkje fullført vidaregåande opplæring. Denne gruppa fell mellom to ordningar; ordninga
med ungdomsrett og ordninga med vaksenrett då dei må vente til dei fyller 25 år før dei får vaksenrett. Det
vil difor vere særleg positivt for denne gruppa om det vert innført unntak frå kravet om
realkompetansevurdering for inntak til friskular.
Vidare er tal vaksne søkjarar utan rett som friskulane kan ta inn avgrensa. Forskrift til friskolelova § 11-3 set
føringar for kva for friskular som får ta inn vaksne søkjarar utan rett, og kor mange elevar desse skulane får
ta inn av denne gruppa søkjarar. Difor ser ikkje påtroppande fylkesdirektør at det er problematisk at reglane
vert forenkla då det likevel er snakk om eit avgrensa omfang.

Konklusjon
Samla sett er påtroppande fylkesdirektør positiv til forslaget frå departementet. I mange tilfelle kan det vere
føremålstenleg å gjere ei realkompetansevurdering før inntak av vaksne søkjarar til vidaregåande
opplæring. Vidare eksisterer det ein del ordningar for vaksne, også for dei som ikkje har rett, dersom dei
ønsker høgare utdanning eller yrkesfagleg vidaregåande utdanning. Likevel ser påtroppande fylkesdirektør
at for inntak av vaksne til ein friskule kan kravet om realkompetansevurdering hindre motiverte vaksne til å
få fullført ein vidaregåande utdanning.
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