Protokoll SG-møte Samlokalisering av kommunale tjenester.
Tid/sted:
Frammøte:

Fredag 29.mai 2020 på kommunens møterom i 2.etg.
Arild Hammeren (TEAMS), Trond Henriksen, Inna Kristiansen og Ronny
Isaksen.

Ellers møtte:

Ronald Wærnes (Ordfører), Espen Suhr og Lin Gloppen WSP – alle på
TEAMS.

Sak 1 - Gjennomgang av arbeid som er utført ihht bestilling v/WSP
Espen – generelt det som er jobbet med så langt:
• Få på plass forankring hos brukerne. Her har Lin kjørt brukermedvirkning.
• Kriterier for tomtevalg.
• Få på plass et fornuftig dimensjoneringsgrunnlag med tanke på elevtall og barnetall
for barnehager – hvor langt ned kan vi gå uten det blir konsekvenser for kvalitet.
• Skal ha et beslutningsgrunnlag til KST-møte 17.juni.
Lin:
•

Har kjørt møter med følgende brukergrupper (referater tilgjengelig på TEAMS):
• Barnehagene – areal og brukermedvirkning. Har også jobbet med
dimensjoneringsgrunnlag og arealprogram fra forrige prosjekt. Mulig det er
behov for nye møter.
• PPT – ikke store endringer i organisasjonen der det i dag er 2 ansatte. De er
positive til samlokalisering.
• Kulturskolen – tøft møte! De ønsker egentlig egne lokaler. Vil være
arealkrevende å drive kulturskolen som den drives i dag. Kunstfagene vil bli
presset på lagringskapasitet om arealene nedskaleres. I dag er det 27 elever i
disse fagene. Ønsker egne lager til sitt arbeid.
• VGS – de ønsker en samlokalisering for å få fordeler på deling av lærere. Vil
være ca.30 elever i snitt. Om det skulle bli behov for større kapasitet for
grunnskolen kan VGS flyttes ut. Usikkerhet rundt LOSA – framtiden for dette
tilbudet må undersøkes med fylkeskommunen.
• Helsesykepleiere – positiv til samlokalisering med skole men ikke så viktig
med barnehagen. Mangler å få dialog med barnevern.
• Grunnskolen – vært på K-tid. Informert om prosjektframdrift. Snakket en del
om dimensjonering (elevtallsframskriving). Positivitet når prosjektet startet i
2017 men oppfatter at stemningen er avventende. De trenger litt tid.
Ledelsen er løsningsorienterte.

Om skole og barnehage skal samlokaliseres må en se på god logistikk samt organisering av
uteområder.

Sak 2 - Forankring av dimensjoneringsgrunnlag for skole og barnehage
Espen og Lin:
• Dimensjonering (presentasjon av befolkningsframskriving – se presentasjon)
• Antall innbyggere 5-15 år viser en kraftig nedgang.
• Dette gir et annet grunnlag for dimensjonering av skole og barnehage.
• Om vi sammenligner med grunnlag fra forrige prosjekt vil dette være i
overkant optimistisk.
• Tallene har en statistisk usikkerhet med representerer en trend basert på de
siste års utvikling.
• Ut i fra dette vil et forslag kunne være
• 200 elever for skolen.
• 90 barn for barnehagen.
• Ved å dimensjonere ut ifra disse tallene vil en kunne gå ned på areal som vil gi
en økonomisk gevinst.
• Om befolkningsutviklingen snur og vi har behov for økt kapasitet må bygget
tilrettelegges slik at en utbygging kan gjøres på en enkel måte.
• Økonomi (presentasjon av dimensjoneringseksempel):
• Gikk gjennom en eksempelmodell (arealoppsett) der en justerer antall
elever og kvadratmeter pr. elev for å se utslag på økonomi og
eventuelle andre konsekvenser dette kan gi.
• Se vedlagte modell.
• Diskusjon og innspill:
• Dette er en annen tilnærming enn det slik vi tenkte i forrige prosjekt.
• Det er bedre å treffe på utvikling som er presentert - om det blir aktuelt med
utvidelse legges det til rette for dette.
• Ikke bare spare men også tenke fleksibilitet i undervisningshverdagen!
• Elevene må være i sentrum!
• Det må tas en diskusjon på samlokaliseringsspørsmålet.
• Arealoppsettmodellen vil være et godt verktøy for å visualisere forskjellige
scenarioer.
•

Kriterier for tomtevalg (presentasjon) v/Espen
• Gjennomgang av tomtealternativer som skal vurderes og framlegges
kommunestyret (se vedlegg).
• Ingen innvendinger på oppsett.
• Gjennomgang av faktorer og evalueringskriterier som skal ligge til grunn for
analysen (se vedlegg).
• Ingen innvendinger på oppsett.

Informasjonen som er presentert gir grunnlag for framtidige utvidelser. Styringsgruppa
vurderer arbeidet som er gjort meget tilfredsstillende. Styringsgruppa ønsker at WSP jobber
videre mot kommunestyremøte 17.juni. Styringsgruppa skal gi innspill til kommunestyret j.fr.
prosjektplanens beslutningspunkt 1a.

Sak 3 - Plan fram mot kommunestyremøte 17.juni
Innstilling til kommunestyret må være levert kommuneadministrasjonen seinest 8 dager før
møtet skal gjennomføres. Styringsgruppa må da ha neste styringsgruppemøte seinest 9.juni.
Sak 4 – Brukerkoordinator
Foreløpig vil Lin Gloppen i samarbeid med Inna Kristiansen fungere i denne funksjonen fram
til 17.juni. Styringsgruppa behandler denne saken i første møte etter kommunestyremøte.
Ronny Isaksen, referent.

