
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: fredag 4.5.18 kl.09.00 på kommunens møterom 
Til stede: Trond Henriksen, Britt M Hansen, May Bente Eriksen, Arild Hammeren, Atle 

Larsen, og Ronny Isaksen. 
 

Forfall: Geir Knutsen. 
 

Ellers møtte:   
 
 
 
1 – Oppsummering folkemøte 
Torsdag 12.april inviterte Båtsfjord kommune til folkemøte i forbindelse med det pågående 
skoleprosjektet. I møtet ble de planlagte kulturfunksjonene presentert. 
En del innspill kom i møtet og det ble i tillegg gitt en oppfordring om å komme med skriftlige innspill i 
etterkant. 
Tilsammen har styringsgruppa mottatt 8 skriftlige innspill. Styringsgruppa gjennomgikk innspillene 
rundt bordet: 

• Stort engasjement. Rundt 100 møtte opp! Ikke overrasket over engasjement eller innkomne 
innspill. 

• Det er mye følelser rundt Skansen som kulturhus. 
• I forhold til biblioteket er det bekymringer rundt areal, antall bøker, lagringsplass og sambruk 

med skolen og eventuell tap av dagens mediatek som brukes flittig av elevene gjennom hele 
skoledagen. 

o Sambruk av biblioteket engasjerer – hvordan vil dette bli for brukerne?!? 
o Hvordan skal foreslått areal benyttes? 

• Motstand i forhold til at kulturskolen skal samlokaliseres med/i nyskolen – det er en 
oppfatning om at det ikke er tatt høyde for tilstrekkelig med areal, lagring samt at sambruk 
av rom og areal vil bli utfordrende i sambruk med den øvrige skolen. Dette vil ha innvirkning 
på tidsbruk, kvalitet og funksjonalitet. 

o Det er også en oppfatning at det ikke er tatt høyde for en utvidelse av kulturskolen. 
o Tilbakemeldingene fra de ansatte på kulturskolen er positiv. 

• Gjennom et fellesdokument fra det frivillige kulturliv har de 4 innspill: 
o Behold Skansen som kulturhus og utnytt mulighetene Skansen gir – kan kommunen 

flytte egne aktiviteter eller drift hit? 
o Mere areal til bibliotek 
o Kulturskolen må få egne lokaler med rom for vekst 
o Gi ungdomsklubben egne tilfredsstillende lokaler utformet sammen med 

ungdommen 
• Videre er det betenkeligheter for 

o Antall sitteplasser i ny «kultursal» - begrensninger i forhold til arrangementer. 
o Muligheter for egne øvingslokaler (bl.a. for trivsel), lagringsplass 
o Gjennomføring av øving gjennom en uke (eks.Vinterlyd, UKM etc.), når dette må 

sambrukes med skolen. 
o Tilgang til festsal med skjenkebevilgning 



o Ivareta arkitektur for gamle bygg i Båtsfjord – behold Skansen og den 
funksjonaliteten den har og betyr for Båtsfjord. 

 
 
 
 
 
2 – Oppfølgingsmøte 14.mai 
Styringsgruppa ønsker en oppfølging og vil invitere disse til en dialog mandag 14.mai kl.09.00 på 
Skansen: 
09.15 Kulturskolen 
10.00 Biblioteket 
11.00 Båtsfjord Rockeklubb 
12.00 Kulturlivet i Båtsfjord v/Frivillighetssentralen 
 
 
 
Møte hevet 11.10. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


