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PS 8/21 Framdriftsplan mulighetsstudie Fillan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.03.2021  

Behandling: 
 
Utvalget fremmet følgende omforente forslag: 

Følgende momenter skal danne grunnlaget for innholdet i mulighetsstudiet: 
1. Teknisk gjennomgang av eksisterende bygningsmasse med tilhørende tekniske 

installasjoner. 
2. Følgende momenter legges til grunn for mulighetsstudiet: 

a. 1-10 skole. 
b. Løsning for ansattes arbeidsplasser prioriteres. 
c. Beregne en kapasitetsøkning på 15% fra dagens nivå 
d. Se på muligheten for å etablere en Barn og familietjeneste tilknyttet Fillan skole. 
e. Bygget bør være et energibygg. 
f. Det er satt av 1.mill til gjennomføring av mulighetsstudien. 
g. Gjennom en mulighetsstudie skal det gjøres en helhetlig vurdering av en 

formålstjenlig utforming av lokaliteter som ivaretar behovene ved Fillan skole i 
et langsiktig perspektiv, med vekt på framtidas skole. 

h. Bygningsmessig standard, tekniske vurderinger og funksjonalitet skal vurderes, 
samt hvordan driften kan være mest mulig kostnadseffektiv og av høy kvalitet. 

i. Mulighetsstudien skal ta stilling til en hovedanbefaling som konkluderer med 
om eksisterende bygningsmasse skal benyttes med oppgradering/tilbygg eller 
en kombinasjon av disse. 

j. Mulighetsstudien skal også vurdere mulighet for nybygg og 
utvidelsesmuligheter. 

k. Mulighetsstudien skal ha en skalerbar utforming slik at deler av løsningen kan 
utelates. Som for eksempel barne- og familietjeneste tilknyttet skolen, 
energibygg-standard og lignende. 

l. Konsekvenser for ordinær drift i byggeperioden skal synliggjøres. 
3. Ønsker fra brukere og ansatte tas som innspill i mulighetsstudien. 
4. Mulighetsstudien ferdigstilles innen desember 2021. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Følgende momenter skal danne grunnlaget for innholdet i mulighetsstudiet: 
 
1. Teknisk gjennomgang av eksisterende bygningsmasse med tilhørende tekniske 

installasjoner. 
2. Følgende momenter legges til grunn for mulighetsstudiet: 

a. 1-10 skole. 
b. Løsning for ansattes arbeidsplasser prioriteres. 
c. Beregne en kapasitetsøkning på 15% fra dagens nivå 
d. Se på muligheten for å etablere en Barn og familietjeneste tilknyttet Fillan skole. 
e. Bygget bør være et energibygg. 
f. Det er satt av 1.mill til gjennomføring av mulighetsstudien. 



g. Gjennom en mulighetsstudie skal det gjøres en helhetlig vurdering av en 
formålstjenlig utforming av lokaliteter som ivaretar behovene ved Fillan skole i et 
langsiktig perspektiv, med vekt på framtidas skole. 

h. Bygningsmessig standard, tekniske vurderinger og funksjonalitet skal vurderes, samt 
hvordan driften kan være mest mulig kostnadseffektiv og av høy kvalitet. 

i. Mulighetsstudien skal ta stilling til en hovedanbefaling som konkluderer med om 
eksisterende bygningsmasse skal benyttes med oppgradering/tilbygg eller en 
kombinasjon av disse. 

j. Mulighetsstudien skal også vurdere mulighet for nybygg og utvidelsesmuligheter. 
k. Mulighetsstudien skal ha en skalerbar utforming slik at deler av løsningen kan 

utelates. Som for eksempel barne- og familietjeneste tilknyttet skolen, energibygg-
standard og lignende. 

l. Konsekvenser for ordinær drift i byggeperioden skal synliggjøres. 
3. Ønsker fra brukere og ansatte tas som innspill i mulighetsstudien. 
4. Mulighetsstudien ferdigstilles innen desember 2021. 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 
  


