
REFERAT. MØTE I KOMITÈ FOR UTREDNING AV «FRAMTIDAS SKOLE I OS», 

TORSDAG 18. FEBRUAR 2021, kl 17 – 19. 

 

Møtedeltakere i Nystuggu: Live M Ryen, Thomas Engåvoll, Marit Gilleberg, Runa Finborud (ankom 

møtet etter ca en halv time) og Jon Ola Kroken. 

Deltakere via Teams: Johan M Kroken, Katrine Ness, Jørgen Langbekkhei (ungdomsrådsleder). 

Dessuten som tilhørere via Teams: Geir Moseng, Sverre Hovind, Jo Ryen og Viktoria Grindflek. 

Kommunedirektør Marit Gilleberg minnet innledningsvis om rollene i dette utredningsarbeidet: 

administrasjonen har ansvar for faglig/økonomisk utredning som skal være forsvarlig og inneholde mulige 

alternativer. Politikerkomiteèn vurderer alternativer og treffer valg/anbefalinger til kommunestyret. 

Martin Løvø gikk gjennom dokumentet med henblikk på hva som er nytt og hva som fortsatt mangler eller må 

beskrives grundigere. 

Kommentarer fra komitèen: 

- Ikke trekke konklusjon mht ungdomsskolebygg, - må omformuleres (ikke skrive «riving»). Utredning og 

valg mht ungdomsskolebygg må komme i en ny fase etter strukturprosessen. 

- I beskrivelsen av alternativene for 1 – 7- samling må det være større balanse, dvs 

Dalsbygdskolealternativet må utfylles. 

- ROS-analysen må utvikles videre. Hvordan begrunne verdisetting av de enkelte elementene? 

- Mht til valg av hovedtrinnsplassering viktig å unngå for lang reisetid for de minste elevene. Viktig også 

at beregning av reisetid også fanger opp i reisetid ut fra trasè for skolebuss. 

- Det er ønskelig at språk er gjennomgående standardisert, ex unngå personlige pronomen som «jeg» 

og «vi». 

- Det må regnes mer på hovedtrinnsalternativene mht økonomi. Hva sparer vi? Når sparer vi «nok»? 

- Administrasjonen har beregnet en reduksjon innen oppvekst på 5,2 mill kroner i økonomiplanperioden 

2021-24. Medlemmer av komitèen påpeker at behovet for reduksjon kan være større, gitt 

eksisterende «skjevfordeling» mellom oppvekst og omsorg. 

- Komitèen registrerer at administrasjonen vurderer 0-alternativet som uaktuelt på grunn av økonomi – 

driftsbudsjettet må reduseres.  

- Opplysende beskrivelse av kulturskolen, merk: kulturskoletimer i løpet av ordinær skoletid for å unngå 

ekstra skyssbelastning. 

- Krav til lærerkompetanse på de ulike hovedtrinnene må komme fram. 

Gjennomgang av «grønne bokser» 

- Her kom det mange kommentarer som administrasjonen noterte seg: generelt mange gjentakelser og 

unødvendige passasjer. Må i vesentlig grad revideres som «utsagn/konklusjoner fra komiteen». 

 

Enighet om at det gjennomføres en «prehøring» før den åpne høringen. Samarbeidsutvalgene inviteres til 

møte. 

Komiteen signaliserte aksept for saksutredningen til kommunestyret. 

 

Nytt møte 18. mars 2021, kl 17.00 

 

jokr/22 feb 21 


