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Leder Steinar Bach, Nestleder Jørn Ove Totland, rektor Jon Pedersen, styrer Agnes
Hanssen, FAU Stortangen skole v/ Siri Aamo, FAU Sørli skole v/ Frode Gåsbakk,
Foreldreforening Sandvika barnehage v/Tove Heggdal Ingulfsvann, Foreldreforening
Sørli barnehage v/ Frank Elstad, Fagforbundet v/ Geir Bergli, Utdanningsforbundet v/
Bjørn Solberg
Sekretær Patrik Lundgren

Formålet med møtet var møte nummer 3 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 07. mars.
Konklusjon: Referatet godkjent uten merknader.
2. Gjennomgang av avklaringer og mellomarbeid fra siste møte:
 Avklaringer formannskap.
Formannskapet mener at det å utrede muligheten for et oppvekstsenter vil være innenfor
mandatet på organisering. Da vil en fortsatt holde barnehage og full grunnskole i både Sørli
og Nordli.
Utredning av å bygge ny barnehage i Sandvika vil ikke være en del av utvalgets arbeid. Det
er en prosess som går uavhengig av dette utvalgets arbeid.


Regnskap 2016/Budsjett 2017.

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

Dokumenter sendt ut. Utvalgets medlemmer kan bruke dette i arbeidet videre for å se den
totale ressursbruken.


Politisk sak skoleledelse 2015.
Dokumenter sendt ut i forkant av møtet. Patrik gjorde rede for prosessen som ble
gjennomført i 2015.



Utredning 4-delt skole og 5-delt skole.
Delrapport sendt ut i forkant av møtet. Grundig gjennomgang av dokumentet i møtet.
Delrapporten viser at det vil være både økonomisk og praktisk mulig å innføre 4-delte og 5delte skoler innenfor den økonomiske rammen som utvalget skal arbeide etter. Begge
modeller er også innenfor gjeldende lovverk.



Alternative undervisningsmåter - Fjernundervisning og språkdag.
Kort muntlig gjennomgang av prinsipper/rom for innsparing.
Ved fjernundervisning som metode med en lærer i et klasserom og en assistent på
mottakersiden vil en kunne spare ca. kr. 130.000,- med ca. 10 timer per uke med felles
undervisning mellom to grupper på de to skolene.
I dag brukes ca. kr. 110.000,- per år på skoleskyss til språkdag. Det vil ikke være mulig å
bare redusere antall turer og gjennomføre undervisningen fra hver skole uten å
omorganisere timeplanen i stor grad. Et viktig aspekt med språkdagen er det sosiale
samspillet mellom elevene på de to skolene.

3. Behov/Ønsker for nye utredninger.
 PPT. Alle kommuner skal ha en PP-tjeneste. I dag løses denne i en interkommunal
samarbeidsløsning med Grong som vertskommune. Budsjettet for årene fremover ca. kr.
750.000,- per år.
Konklusjon: Utvalget ønsker en utredning hvor en ser på muligheten med å organisere PPtjeneste i egen kommune.


Kulturskole. Innspill i møtet om å se på ressursen til ledelse i kulturskolen som en
mulighet for innsparing.
Konklusjon: Utvalget ønsker ikke å prioritere dette som et middel for innsparing.



Oppvekstsenter.
Konklusjon: Utvalget ønsker en utredning på muligheten og konsekvenser med å
organisere opplæringen i Nordli og Sørli organisert som oppvekstsenter.



Ledelse. Siste utredning om ledelse ble gjennomført i 2015. Det er ingen tydelige signaler i
utvalget om å finne nye modeller for ledelse. Samtidig er det viktig at ledelsesressursene
også beskrives i de modellene som skal utarbeides.
Konklusjon: Organisering av ledelse skal beskrives i de modellene som vurderes.

4. Involvering/informasjon fremover:
I neste møte den 24. april skal utvalget konkludere om forslag til innstilling. Denne innstillingen
skal legges frem for innspill på ulike møtearenaer:
Formannskap:
3. april, 2. mai
Utvalg for folk og livskvalitet: 25. april
Møte Nordli skole/barnehage: 25. april kl. 18.00
Møte Sørli kole/barnehage:
8. mai kl. 18.00
Økonomiseminar:
23. mai
Med hilsen
Patrik Lundgren
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