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Dato/tid:
Til stede:

Forfall:

Arkivkode

Sted

Dato
24.04.2017

Kommunehuset Lierne
24. april 2017 kl. 09.30-13.00
Leder Steinar Bach, Nestleder Jørn Ove Totland, rektor Jon Pedersen, styrer Eva
Bruvoll Bach, FAU Stortangen skole v/ Siri Aamo, FAU Sørli skole v/ Frode Gåsbakk,
Foreldreforening Sandvika barnehage v/Tove Heggdal Ingulfsvann, Fagforbundet v/
Geir Bergli, Utdanningsforbundet v/ Bjørn Solberg
Sekretær Patrik Lundgren
Foreldreforening Sørli barnehage v/ Frank Elstad
Styrer Agnes Hanssen (Eva Bruvoll Bach møtte som vara)

Formålet med møtet var møte nummer 4 i utvalget som skal utrede mulig innsparing på kr. 2 000 000,på rammeområde 2 – oppvekst.
Referat fra møtet.
1. Godkjenning av møtereferat fra møte den 28. mars.
Konklusjon: Referatet godkjent uten merknader.

2. Gjennomgang av prosjektplanen; risikovurdering og kommunikasjon.
Leder innledet møtet med en gjennomgang av gjennomførte aktiviteter, samt en gjennomgang av
prosjektplanen for å avklare at man var i rute.
3. Utredning kommunal PP-tjeneste
Postadresse:
Sentralbord:
Heggvollveien 6
Telefaks:
7882 Nordli
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
www.lierne.kommune.no

74 34 34 00
74 34 34 10
74 34 34 74

Bankgiro:
Skattekonto:
Org. nr:

4448.10.01894
7855.05.17387
972 417 963

Gjennomgang og diskusjon av muligheten med å drifte PP-tjenesten som en egen kommunal
tjeneste. I utredningen fremkommer muligheter innenfor økonomi, men den store utfordringen vil
være sårbarhet innenfor fagkompetanse.
Konklusjon:
 Utredningen viser at det vil være mulig å gjennomføre en kommunal tjeneste rimeligere
enn en interkommunal løsning, men det vil være utfordringer med faglig kompetanse.
 Utvalget mangler noen konkrete eksempler på hvordan en kommunal PP-tjeneste kan
organiseres, med beregninger på innsparinger.
 Utvalget bestiller derfor av administrasjonen ytterligere utredning til neste møte for å kunne
vurdere konsekvensene av en kommunal PP-tjeneste. Den utredningen skal konkret vise et
eksempel på hvordan en lokal PP-tjeneste kan organiseres, samt hvor stor økonomisk
innsparing en slik organisering kan medføre.
4. Utredning oppvekstsenter.
Gjennomgang av delrapport som beskriver organisering av skoler og barnehager som
oppvekstsenter i Lierne.
Konklusjon:
 Delrapporten viser at det vil være mulig å organisere skolene og barnehagene i Lierne med
felles ledelse uten større ombygginger. Utvalget ønsker samtidig å peke på at det vil være
vanskelig å få ut fordelene med et oppvekstsenter så lenge barnehagen og skolen befinner
seg i adskilte bygninger.
 En overgang til felles ledelse på skole og barnehage vil kunne gi en innsparing på ca. kr.
300.000,- totalt i kommunen.
 Felles ledelse vil kunne gi større sammenheng mellom personalet i barnehage, skole og
SFO.
 Utvalget mener at oppvekstsenter bør være en del av vurderingen ved eventuelle fremtidige
ombyggingsplaner innenfor skole og barnehage uansett om dette blir en del av dette
innsparingsarbeidet.
5. Gjennomgang refleksjonsspørsmål som ble sendt ut torsdag 20. april.
 Hvilke utredningsalternativer innfrir målene i mandatet?
o Det er per i dag kun endringer av antallet grupper i skolene som vil kunne innfri en
innsparing tilsvarende målsettingene. Et slikt tiltak kan kombineres med andre mindre
tiltak.
 Hvilke endringer vil utfordre kvaliteten vesentlig i forhold til i dag?
o En lokal PP-tjeneste vil kunne gi større nærhet og økt nærvær.
o Større grupper gir mindre voksentetthet, noe som vil kunne gi lavere grad av individuell
oppfølging.
o Innsparing av lærerressurser vil kunne gi store utfordringer rundt antall frie
styrkingstimer som kan brukes ved behov for å styrke opp grupper av elever eller
enkeltelever.
 Innenfor hvilke ansvarsområder bør utvalget redusere stillingsressurser for å nå
innsparingsmålet?
o Sørli skole samt Stortangen skole (inklusive SFO)
o PP-tjeneste – avklares etter nærmere utredninger hvis dette skal berøres
o Barnehage – (hvis en skal justere på ledelsesnivå)
 Innenfor hvilke stillingstyper bør utvalget redusere stillingsressurser for å nå innsparingsmålet?
o Hovedsakelig lærerstillinger, men også assistenter/fagarbeidere.
 Hvordan skal skoler og barnehager organiseres videre?
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o Ikke avklart enda. Kan vurderes som oppvekstsenter. SFO bør ses sammen mellom
skolene og barnehagene i større grad enn i dag.
Er det andre innsparingstiltak som bør vurderes som ikke er behandlet/vurdert enda?
o Fjernundervisning. Det ønskes et eget notat om fjernundervisning til neste møte, som
inneholder flere detaljer enn møtereferatet fra 28. mars.
o Språkdag. Det ønskes et eget notat om språkdag til neste møte, som inneholder flere
detaljer enn møtereferatet fra 28. mars.
Begge notatene bør ha et omfang på ca. 1 side, og inneholde både beskrivelse av
organisering, fordeler og ulemper, samt økonomisk innsparingspotensial.
Hva vil være viktige budskap i involveringsprosessen i løpet av mai?
o Faste stillinger er i år kun løst ut midlertidig for å forebygge oppsigelse av stillinger
kommende skoleår.
Andre problemstillinger som ikke er avklart enda?
o Skolematordning – Utvalget ønsker ikke å utrede dette.
o Leksehjelp – Utvalget ser at det ikke er så mye å hente innenfor denne ordningen.

6. Involvering:
Involvering så langt:
a. Barnehage: SU-møter, sendt ut møtereferater
b. Skole: Involvering i FAU-møter. Ikke gjennomført egne foreldremøter. Elevråd skal bli
involvert i mai.
c. Personalmøter: personal informert i både skole og barnehage.
d. RS-møter: informasjon fra prosessen de siste to møtene.
e. Fagforeninger: diskutert i styrermøter, ikke egne medlemsmøter
Involvering videre, planlagte treffpunkt:
Formannskap:
2. mai
Utvalg for folk og livskvalitet:
25. april
Møte Nordli - skole/barnehage:
25. april kl. 18.00
Møte Sørli - skole/barnehage:
8. mai kl. 18.00
Økonomiseminar:
23. mai
Involveringsmøter – fordeling ansvar:
Steinar og Jørn Over deltar, tar ansvar for presentasjon/debatt på møtene
FAU og foreldreforening samarbeider med skolene og barnehagene om å sende ut innkalling
FAU og foreldreforening ordner med enkel servering
Patrik legger ut innkalling på Lierne kommunes Facebookside i forkant av møtene, med
påminnelse rett i forkant.
7. Utredninger til neste møte:
a. Mer detaljert utredning om kommunal PP-tjeneste.
b. Notat om fjernundervisning
c. Notat om språkdag

Med hilsen
Patrik Lundgren
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