
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: tirsdag 18.desember 2018 på kommunens møterom (oppe) 
Frammøte:   Geir Knutsen, Bjørn Abrahamsen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild 

Hammeren, Øyvind Hauken, Trond Henriksen og Ronny Isaksen. 
Forfall:   Britt M Hansen. 
 
Ellers møtte:   Thomas Hansen, Beate Løtveit og Lin Gloppen WSP, Eirik Berg, Per Ivar 

Rasmussen og Joakim Amundsen alle Bjørn Bygg. 
 
 
Sak 1 - Rektor Båtsfjord skole tiltrer styringsgruppa 
 
Sak 2 – Orientering Bjørn Bygg 
Status 
Vi er i rute! Venter på at samspillsprosessen skal ferdigstilles for at vi kan jobbe med neste 
fase. 
Kontrakter på de forskjellige tekniske områdene er på plass. 
Videre ble det gjennomført en 3D-presentasjon av bygget. 
 
Utfordringer 
Bassenget kan bli en utfordring for den tekniske planlegging og plassering. 
Ingen formelt svar på tilfluktsrom. Om disse kan brukes vil de tekniske utfordringene rundt 
bassenget løses. 
Bassenget må lukkes i rivningsperioden. Mulig å drifte bassenget igjen etter rivning, men må 
kanskje stenges i perioder etter behov. Dette blir også et kostnadsspørsmål. 
 
Framdrift samspillsfasen 
Lang liste som skal gjennom med brukerne. Må bruke 2 runder for å komme gjennom dette 
for å få kvalitet i prosess og beslutninger. Første runde vil bli i morgen. 
 
Kuttliste 
Vi gjennomgår alle muligheter for å se på dette opp mot kvalitet, inventarliste, funksjoner og 
arkitektur. MEN det blir vanskelig å kutte kostnader uten å redusere areal. Hvilke arealer kan 
en da kutte? Om noe kuttes blir det vanskelig å ta dette inn på et senere tidspunkt. Hvilke 
konsekvenser vil dette også medføre. Nødvendighet og plassering av reservekraft er også 
noe som er diskutert i forhold til besparelser. Muligheter for andre løsninger, eksempelvis 
mobile aggregater. 
 
 
 
Sak 3 – Status tilfluktsrom – se presentasjon 
 
Sak 4 – Midlertidige lokaler/brakker i rive- og byggeperioden – se presentasjon 
 



Nordskogen skole har lekkasje i to klasserom. Om noen blir stengt må det hensyn tas i behov 
for midlertidige lokaler. 
 
Det jobbes videre for å samle klasserommene (i brakkerigg) på en plass i samlokalisering 
med idrettshallen. Dette går ut på anbud i løpet av januar 2019. WSP tar denne oppgaven. 
 
Sak 5 – Samspillsfasen – status 
WSP har fått oversendt alle innspill etter prosessene som har vært kjørt i Båtsfjord. Alle 
innspill er samlet og sortert i en oversikt som skal framlegges i møtene i morgen. 
Innspillene er delt i forskjellige kategorier – «ingen kostnader og grei å gjennomføre», 
«medfører kostnader og kan gjennomføres» og «medfører kostnader men ikke nødvendig». 
Se vedlagt presentasjon. 
 
Sak 6 – Skoleutviklingsprosjektet 
I oktober/november ble det kjørt en prosess på «hvordan bruke bygget» - brukerne stort 
sett fornøyd alt etter hvilken info de hadde fått på forhånd. 
Innledet diskusjon om hvilken organisasjon og kultur vi ønsker å bygge for framtiden! 
Ikke alle som ønsker at prosjektet med ny skole skal gjennomføres. Videre jobbet med 
samarbeid og kommunikasjon med tanke på målsetninger i det som vil komme i framtiden. 
Startet jobben med en SWOT på bakgrunn av de innspill som kom. Alle må være involvert i 
de prosessene som skal kjøres for å få sammenslåingen til å gå bra og enes om en felles 
kultur.    
 
Sak 7 – Organisatorisk modell - ledelse 
Se figur/ppt. 
 
 
Sak 8 – Eventuelt 
Det er gjennomført gode forberedelser i forhold til morgendagens samspillprosess. De 
eneste som ikke er kommet med innspill er barnevern. I tillegg bør råd for 
funksjonshemmede, kommunelege og AMU høres. May Bente følger opp dette. 
 
Tilgang til prosjekthotell vil være på plass når WSP har fått navn, telefonnummer og e-
postadresse til hele SG. 
 
 
 
Møte hevet 15.17 


