
 

Protokoll SG-møte Samlokalisering av kommunale tjenester. 
 
Tid/sted:  Onsdag 14.mai 2020 på kommunens møterom i 1.etg. 
Frammøte:   Arild Hammeren, Trond Henriksen, Inna Kristiansen og Ronny Isaksen. 
 
Ellers møtte:  Ronald Wærnes, Ordfører. 
 
Så langt i prosjektet er det blitt avholdt kun et møte i styringsgruppa (26.februar). Det var et 
omfattende møte der det ble arrangert et arbeidsmøte 3.mars for å følge opp og få på plass 
en bestilling fra kommunestyret til WSP. Det skulle vært avholdt et styringsgruppemøte 
18.mars, men på grunn av Covid-19 ble det ikke gjennomført. Det ble avholdt en workshop 
med kommunestyrerepresentanter 27.-28.april med oppfølging og vedtak i 
kommunestyremøte 6.mai. Sakslista for dette styringsgruppemøte gjenspeiler den aktivitet 
som har vært i prosjektet siden 3.mars. 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

1. Gjennomgang referat 26.februar/3.mars 
a. Status administrative rutiner 

i. Følge opp info på kommunens web-sider. 
ii. Viktig å gi rett informasjon raskt. 

iii. I forhold til protokoll er noen av forutsetningene blitt justert i perioden etter siste 
styringsgruppemøte. 
 

2. Gjennomgang av prosjektplan 
a. Brukerkoordinator må velges. 
b. Det gjøres en del endringer på bakgrunn av prosess kjørt på politisk nivå. 
c. Ferdigstillingsdato endres til 1.1 2024 
d. Prosjektet jobber etter de økonomiske rammer som er gitt - kr.160 mill. for skole og 49,5 

mill. for barnehage. 
 

3. Tomtevurdringer 
a. Prosessen i kommunestyret var enstemmig. 
b. Styringsgruppa må da sende en bestilling til WSP på utredning av de forskjellige 

alternativene. 
 

4. Økonomi 
a. Leder i styringsgruppa har skissert en foreløpig økonomiplan ut ifra det forrige 

arealprogrammet - dette er kun et arbeidsdokument da vi er tidlig i prosessen. 
b. Det er en utfordring med å se på effektiv arealbruk for å komme ned på den økonomiske 

ramma, dette med bakgrunn i befolkningsframskriving. 
c. Arealbruk må baseres på en stor grad av fleksibilitet. 

 
 
 
 
 
 



5. Veien videre – følgende settes i bestilling: 
a. Medvirkningsprosess - avklares rundt brukerkoordinator (skole og barnehage) snarest. 

WSP v/Lin Gloppen kjører prosess på dette.  
b. Prosjektleder Espen Suhr som deltaker på styringsgruppas TEAMS-kanal og en 

"saksbehandler/tilrettelegge" for styringsgruppa. 
c. WSP v/Espen Suhr utreder ihht KST-vedtak. Dette framlegges styringsgruppa. Dette 

gjøres fortløpende etter behov. Neste kommunestyremøte er 19.juni 
 
 
 
Båtsfjord 18.mai 2020.  
 
Ronny Isaksen, referent.  
 
  
 


