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Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider for tiden med ny skolebruksplan. Utgangspunktet for
dette arbeidet er utfordringer knyttet til manglende godkjenning i forhold til Forskrift om
miljørettet helsevern og behovet for oppgradering, først og fremst i Trondheim, men også ved
skoler utenfor byen, bl.a. Orkdal vidaregåande skole.

Fylkestinget har bevilget 45 mill. kr. til godkjenningstiltak og oppgradering ved Orkdal vgs,
med oppstart i 2008. Etter vedtaket i Fylkestinget er det imidlertid kartlagt ytterligere mangler
ved skolen, og derfor vedtok Fylkesutvalget å utsette tiltakene "inntil det er utført en utredning
av bedre arealutnyttelse, evt riving/flytting av idrettsbygget m.m., dog må utredningen foreligge
senest i des. 2008".

Dersom det blir vedtatt å rive idrettsbygget, må det bygges en alternativ idrettshall/gymbygg
som kan fylle skolens behov. Fylkesrådmannen er gjort kjent med at det om få år kan være
aktuelt å utvide skolekapasiteten på Evjen. Dersom kommunen vedtar å bygge ut skolen på
Evjen, vil det være hensiktsmessig å tenke seg en felles idrettshall for grunnskole og
videregående skole i dette området. Avstanden fra Follo til Evjen er ikke lenger enn at elever
ved den videregående skolen kan gå/sykle til en fremtidig idrettshall på Evjen.

Både for kommunen og fylkeskommunen vil et felles prosjekt kunne bety en vesentlig
innsparing , både når det gjelder investering og drift , og dessuten ha stor betydning for lag og
organisasjoner i området , ikke minst for barne -og ungdomsidretten.

Fylkesrådmannen ber Orkdal kommune om synspunkt på et forslag om å bygge en felles
idrettshall i dette området som kan tilfredsstille behovet både for grunnskolen, den
videregående skolen og samtidig være en idrettshall for lag og organisasjoner i området.

Besøksadresse :
Erling Skakkes gate 14

Postadresse :
Postuttak
7004 Trondheim

Telefon: +47 73 86 60 00
Telefaks : +47 73 86 64 60

Bank : 4200.02.75500
Org.nr: 938 634 556 KREVTIVE TRONDEL^G



Sør-Trøndelag fylkeskommune
Bygge- og eiendomstjenesten

Med hilsen

Ckt4,1
V

Inger Johan Christensen

PIL,/

Direktør for videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Kopi:
Orkdal vidaregåande skole

Dato: 23.09.08 Side 2 av 2


	page 1
	page 2

