
 
ORDFØRER  

Politisk og administrativt sekretariat 

 
 

 

    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sikker digital post Postadresse Telefon 

www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss Postboks 4 38 07 50 00 

 4685 Nodeland  

  Nettadresse 

E-postadresse Besøksadresse www.kristiansand.kommune.no 

post@kristiansand.kommune.no Rådhusgata 18  

 Kristiansand Organisasjonsnummer 

  NO 820 852 982 

 

 

Ole Magne Omdal, SP 

Kenneth Mørk, AP 
  

 
 

 

 

   

 
Vår ref.: 

2020030620-88 

(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 

   

Dato: 

22.06.2020 
  

 

Svar på skriftlig spørsmål om Renovering av Torridal skole 
 

Jeg viser til skriftlig spørsmål innsendt per epost datert 21.04.20, spørsmålet var: 
 

«Ordfører 
Torridal sin tradisjonsrike skolebygning trenger sårt renovering – både lokale grupper 

og foreninger trenger lokaler og skolen trenger mer plass. 

 
Den gule, gamle skolebygningen på Torridal troner som et lokalt landemerke i den 

sammensveisede bygda og på Torridal skole ble barna nylig spurt om hva som 
symboliserer skolen og bygda. Den gamle, en gang så flotte skolebygningen var 

barnas soleklare tilbakemelding. 
  

Mangfoldige generasjoner har trådd sine barnesko i disse lokalene, som har huset 
både vanlige klasserom, skolekjøkken og keramikkrom. I dag benyttes bygningen av 

det lokale skolekorpset, skolen har bibliotek og klassene er takknemlige for at de 

fortsatt kan benytte den solide keramikkovnen i kjelleren. Men den siste tiden har 
bygningen fått alt annet enn kjærkomment stell og vedlikehold. Knuste ruter og 

flassende maling truer det gule ikonet. 
 

Det finnes enda flere foreninger i bygda som trenger lokaler og skolen skulle gjerne 
hatt anledning å bruke flere arealer i bygninger til til å dele klasser, der årskullene 

sprenger den nybygde skolens kapasitet.  Det lokale historielaget er svært aktive og 
har bygd sitt eget lille museum. De mener det er svært viktig at den ikoniske 

bygningen settes i stand slik at den kan glede fremtidige generasjoner. De ønske 

sågar å sette i stand et av klasserommene til et skolemuseum- til glede for hele byens 
barn og unge. 

  
Med maling, tette vinduer og tett tak, bør det med begrensede midler være mulig å 

ivareta denne vakre bygningen. Alternativet er mye dyrere, sette både i rene 
kostander og i et historisk perspektiv. 

 
Vårt spørsmål til ordføreren er da hva han ser for seg at kommunen kan bidra med for 

å ivareta dette tradisjonsrike bygget og hvilke tiltak som kan igangsettes for å ivareta 

bygget for barn og unge i dag, og fremtidige generasjoners bruk.» 
 

Svar: 
Det gule skolebygget ved Torridal skole er ikke lenger klassifisert som et formålsbygg, 

og da Nye Torridal skole ble bygget, var den opprinnelige tanken at bygget ikke lenger 
skulle være en del av skolen. 
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Nedlagte formålsbygg blir stort sett solgt eller leid ut. I dette tilfelle er det vanskelig, 
for å ikke si umulig siden bygget ligger inne i dagens skolegård. Når en så setter det i 

et historisk perspektiv er den gule skolebygningen på Torridal, sammen med 
«Torridalsstova» karakterisert som viktige kulturminner i regional sammenheng som 

også bør bevares og tas vare på. 

 
Bygget blir derfor stående, og da er det uverdig og uakseptabelt at det forfaller slik 

det gjør i dag. Jeg har selv vært ute for å kikke på bygget, og sett hvordan maling 
flasser av, yttervegger råtner og vinduer erstattes med treplater. Som et viktig 

lokalhistorisk kulturminne, som en samlingsplass og mulig arena for bygdas 
organisasjoner ønsker jeg meg noe helt annet enn dette. Dette er ikke et bygg en 

bare kan sette sperrebånd rundt og late som ikke eksisterer. Dette er ikke et bygg vi 
kan selge eller rive, da må vi ivareta og bruke. 

 

Etter at det skriftlige spørsmålet ble sendt har jeg fått flere henvendelser som 
beskriver hvordan det gule skolebygget kan brukes, og hvilke behov både 

organisasjoner og barneskolen har. Behovet er stort i ei bygd med mye engasjement 
og et rikt organisasjonsliv. I tillegg har bygget vært uvurderlig for skolen under 

koronakrisen, og har fylt et behov de nye skolene ikke har klart. Blant annet er det 
bibliotek for barneskolen i bygget i dag, da tur/retur over til ungdomskolen både er 

langt og uhensiktsmessig, man har benyttet det til tilpasning av timer for elever med 
ekstra behov og gruppearbeid. 

 

Vi har en stor og god administrasjon i kommunen, og vår vedlikeholdsplikt strekker 
seg langt. Etter mitt syn også utover bare å holde noe stående. Jeg har derfor bedt 

administrasjonen se på muligheter for å ta i bruk vedlikeholdsmidler i tiltakspakkene 
som er vedtatt i ly av koronakrisen, og hvordan bygget kan settes i stand til bruk i 

samråd og samarbeid med både skole og lokale organisasjoner. 
 

Med hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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