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Oppfølging av vedtak i fylkestingssak 14/14 Investeringar og drift ved
Sogn jord- og hagebruksskule - ekstern medfinansiering
Vi takkar for dykkar engasjement gjennom brev datert 28.10.2013.
Sogn og Fjordane fylkeskommune har kostnadsrekna naudsynte investeringar ved Sogn jord- og
hagebruksskule til om lag om lag 80 mill. 2013-kr. 43 mill. kr av dette må løysast på kort sikt.
I tillegg har fylkeskommunen årleg utgifter til løpande drift av landslinetilbodet på om lag 2,9 mill.
kr, utover det som vert dekka av det statlege tilskotet.
Fylkestinget i Sogn og Fjordane handsama i møte 11.06.14 FT-sak 14/14 Investeringar og drift
ved Sogn jord- og hagebruksskule. Fylkestinget gjorde følgjande samrøystes vedtak i saka:
«Saka om investeringar og drift ved Sogn jord- og hagebruksskule vert å ta stilling til i
samband med føreståande budsjett- og økonomiplanarbeid.
Fylkestinget ber om at det blir arbeidd vidare med å sikre ekstern medfinansiering og
alternative måtar å organisere eigedomsmassen på.
Det må arbeidast opp mot Kunnskapsdepartementet og statlege institusjonar for å få ei
betre finansiering til drift av landslina for økologisk landbruk.»
Som oppfølging av første del av avsnitt to i fylkestinget sitt vedtak, torer vi be om tilbakemelding
på om de på nokon måte har høve til å medverke til å løyse utfordringa med å få fullfinansiert
drifta og ei naudsynt utbygging av Sogn jord- og hagebruksskule.
Med tanke på det vidare arbeidet i saka ber vi om tilbakemelding innan 20. september 2014.

Med helsing

Tore Eriksen
fylkesrådmann

Bekka Skaasheim
fylkesdirektør for opplæring
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