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Vedrørende:  Spørsmål vedrørende eventuell utsettelse av Ballerud skole 
  
 

Representanten Bjørn Røtnes har i epost 19.10.2017 stilt rådmannen følgende spørsmål: 
 
Hvis byggingen av Ballerud barneskole utsettes i to år, hva er den økonomiske effekten i 
budsjettet? Hvilke utbyggingsområder må utsettes igangsatt fordi skolekapasiteten ikke økes? 
 
Rådmannens svar: 
Ballerud skole er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2023.  Etablering av Ballerud barneskole 
skal avlaste følgende skoler: Løkeberg, Høvik, Høvik Verk, Haslum, Jar og Stabekk. Dette enten 
direkte ved at den nye skolekretsen tar deler av eksisterende skolekretser, eller ved forskyvning 
av kretsgrenser (f.eks. mellom skolene Stabekk og Jar). Generelt er det en anstrengt 
kapasitetssituasjon ved de aktuelle skolene. En utsettelse av Ballerud skole i 2 år vil primært 
påvirke tidspunkt for boligbygging i skolekretsene Høvik Verk, Jar og Stabekk. Enkelte av skolene 
har en kapasitetssituasjon som er slik at det, selv med forskyvning av tidspunkt for boligbygging, 
kan bli nødvendig med midlertidig økt kapasitet om Ballerud skole utsettes i 2 år.      
 
Det pågår arbeid med flere reguleringsplaner innenfor skolekretsene Høvik Verk, Jar og Stabekk 
som vil kunne bli berørt av en utsettelse av Ballerud barneskole. De viktigste er disse: 
 

 Bekkestua sør 

 Kleivveien nord 

 Gamle Ringeriksvei 30 

 Ballerud 

 Kirkeveien 59 

 Stabekk sentrum 

 Høvik sentrum 

 Solvikveien 25-29 
 
I tillegg foreslår rådmannen i ny kommuneplan utbygging på Jar stasjon. 
 
Utsettelse av Ballerud skole med to år medfører etablering av ny skole i 2025 fremfor 2023. For de 
pågående reguleringsplanene i området er det så langt i prosessen lagt opp til at ny skole skal stå 
ferdig i 2023. Alle nyere og pågående reguleringsplaner har/vil ha en rekkefølgebestemmelse om 



at utbygging ikke kan finne sted før skolekapasitet er sikret. Det medfører at utbygging ikke kan 
igangsettes før kommunen bedømmer at det vil være tilstrekkelig skolekapasitet ved 
innflyttingstidspunktet. En utsettelse av skole innebærer i utgangspunktet at utbygginger som er 
gjort avhengig av skolekapasiteten på Ballerud skole, vil bli utsatt tilsvarende. 
 
Planene for Høvik sentrum og Stabekk sentrum vil uansett trolig bli realisert noe senere, utsatt 
skolebygging vil derfor ikke nødvendigvis gi utsettelse av disse utbyggingene. Når det gjelder 
Bekkestua sør og Kleivveien nord (Stabekk skolekrets) som grenser opp mot Bekkestua barneskole 
(som har noe ledig kapasitet når ferdig i 2019) er det mulig å vurdere om en endring av 
skolekretsene vil kunne gjøre at utbyggingene vil kunne starte opp helt/delvis selv uten at 
Ballerud skole er ferdigstilt.   
 
Ballerud skole er i foranalysen og rådmannens foreløpige estimat er 430 mill. (eventuelle tillegg 
for flerbrukshall kommer i tillegg).   
 
Tabellen viser periodiseringseffekten ved å utsette investeringen i 2 år. 

 
 
2 års utsettelse har liten effekt på driften, men det reduserer behovet for å bruke av reservene i 
handlingsprogramperioden. Finansutgiftene påvirkes i liten grad så lenge den største endringen 
kommer i 2021 og effekten av lavere lånebehov først gir utslag i reduserte avdrag i 2022.  
 
Gitt at kapasitetssituasjonen tilsier at det ved en utsettelse av Ballerud skole til 2025 kan bli behov 
for etablering av midlertidig skolekapasitet, vil en utsettelse totaløkonomisk være ugunstig. Dette 
fordi kostnadene ved slik midlertidig kapasitet vil være en investering/driftsøkonomisk belastning 
som ellers kunne vært unngått.  
 
 

PROSJEKTER  - 1 000 kr

Estimert 

ramme 2018 2019 2020 2021

Årene 

etter 

2021

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 430,0 1,0 2,0 10,0 110,0 307,0

Utsette byggingen 2 år 430,0 0,0 0,0 1,0 2,0 427,0

Endring -1,0 -2,0 -9,0 -108,0 120,0

Endring låneopptak -0,5 -1,0 -4,5 -54,0 60,0

Endring MVA-kompensasjon -0,2 -0,4 -1,7 -20,0 22,2

Endring bruk av investeringsfond -0,3 -0,6 -2,8 -34,0 37,8

Endring finansiering -1,0 -2,0 -9,0 -108,0 120,0

Handlingsprogram 2018-2021


