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Arkivsak: 18/343   

Sakstittel:  TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar tilrettelegging av skolebygg i Kjøllefjord med en 

kostnadsramme på kr. 612 310,- inkludert 20% reserve. Tiltaket finansieres via låneopptak. 

 

Tiltaket iverksettes umiddelbart. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SAMMENDRAG KOSTNADER.XLSX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med at elev med funksjonshemming begynner på Kjøllefjord skole høsten 2018, 

er det behov for flere tiltak for å tilrettelegge skolebygget slik at elevens behov blir ivaretatt.   

Det har vært gjennomført flere befaringer av bygget, både med ansvarsgruppe, teknisk 

avdeling, NAV hjelpemiddel og Thermoglass.   

 

Det er nødvendig å gjøre noen utbedringer av inngangsparti, klasserom og toalett/garderobe, 

samt trappeoppgang i forbindelse med heis i 2 og 3 etasje.  Sistnevnte er nødvendig for å 

ivareta sikkerhet til eleven. I den forbindelse har man vært nødt å se på løsninger som også 

ivaretar lover og regler knyttet til rømningsvei i forbindelse med evakuering. 

 

Det er innhentet flere tilbud, og totalkostnaden er på kr. 510 259,-, i tillegg er det lagt kr.102 

051,- i reserve.  De største utgiftene er knyttet til tiltak i forbindelse med heis/trappeoppgang.  

Ved eventuell restaurering/ombygging av skolen vil det bygges ny heis etter dagens lover og 

forskrifter, men den gamle heisa samt trappeoppgang vil bestå jfr. mulighetsstudier som 

foreligger i dag. Dette betyr at dette er tiltak som vil bestå også i kommende skolebygg, og 

vil derfor ikke være en merkostnad. 

 

 

Vurdering: 

Det er helt nødvendig at nevnte utbedringer blir iverksatt, dette for å sikre at både lover og 

regler blir overholdt, samt at elevens sikkerhet og behov mht fysisk tilrettelegging blir 

ivaretatt. Tiltakene vil være nødvendig også i et nytt bygg fordi den gamle heisen fortsatt vil 

være i drift tillegg til ny heis.   Utbedringene som gjøres nå, vil derfor ikke gi en   

merkostnad.  Det er viktig at tiltakene blir igangsatt så snart som mulig. Garderobe og 

klasserom må være ferdig innen førskoleuke, og tiltak knyttet til heis og trappeoppgang må 

være ferdig innen skolestart høsten 2018.  



 

Sektor for oppvekst har ikke mulighet til å dekke kostnadene innenfor vedtatt budsjett, det er 

derfor nødvendig med annen finansiering.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


