
REFERAT. MØTE I KOMITÈ FOR UTREDNING AV «FRAMTIDAS SKOLE I OS», 
TORSDAG 3. JUNI 2021 

 

Møtet var innkalt til, og ble gjennomført, som teamsmøte.  

Komitèmedlemmer som deltok: Per Erik Husøy, Live M Ryen, Thomas Engåvoll, Katrine Ness, Johan M 
Kroken og Jon Ola Kroken. 

Dessuten deltok Martin Løvø og Marit Gilleberg. 

 

Oppsummering av høringsuttalelser  

Martin oppsummerte omfanget av høringsuttaler og gruppering av disse. Viste også til 
anonymisering av individuelle høringsuttalelser. Høringsuttalelsene legges etter hvert ut på 
kommunens hjemmeside. 

Han gikk deretter gjennom notatet «oppsummering av utredning om framtidas skole». Her er 
bakgrunn, mandat, høringsalternativer, høringsprosess og omfang av høringsuttalelser referert. Her 
skal også innstilling, evt delte innstillinger, fra komitèen skrives inn. Komitèmedlemmene kan skrive 
rett inn i dokumentet. 

Det ble reist flere spørsmål fra komitèen knyttet til høringsuttalelser som viser til misvisende, 
manglende eller påståtte feil eller usikkerheter i utredningsgrunnlaget. Dette må besvares før det 
gjøres endelig vedtak i kommunestyret.  

KS Konsulent er bedt om å gjøre en kvalitetssikring av  økonomien, blant annet totalt behov for 
innsparing og innsparingspotensial for hvert alternativ. 

Komitèen gir tilslutning til en videre prosess i to trinn:  

Det fremmes politisk innstilling til kommunestyret 17. juni.  

Vedtak sendes på høring med frist i august. Endelig vedtak i saken gjøres i kommunestyret 23. 
september 2021.  

En forlengelse av prosess gjør det mulig å klarere ut og kvalitetssikre det meste av det som tas opp i 
høringsuttalelser. 

Komiteens primær standpunkter  

Komiteens medlemmer tilkjennega i møtet også sine primærstandpunkter. På nåværende tidspunkt 
er det flertall for slå sammen 1. – 7. trinn og legge det til Os skole. 

På bakgrunn av diskusjon i komitèen er det ønske om å ha med tre alternativer til nærmere 
vurdering: 

• To skoler 1 -7 
• En skole 1 – 7 
• Oppvekst senter i Dalsbygda med dagens plassering av barnehage og 1 – 4 elever 

hjemmehørende i Dalsbygda 



Komiteens medlemmer kan bruke muligheten til å legge formuleringer i oppsummeringsnotatet fram 
til neste møte. 

Neste møte: Fysisk møte i kommunehuset (m/pizzaservering) onsdag 9. juni, kl 16.00 – 20.00. 
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