
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  tirsdag 19.februar 2019 på kommunens møterom 2.etg. 
Frammøte:   Geir Knutsen, Bjørn Abrahamsen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild 

Hammeren, Øyvind Hauken, Trond Henriksen, Britt M Hansen og 
Ronny Isaksen. 

Forfall:   Ingen 
 
Ellers møtte:   Åge Alexandersen WSP 
 
 
Sak 1 – Gjennomgang av alternative løsninger j.fr notat/rapport v/WSP 
Alternativene som er utarbeidet i utsendte rapport virker omforent, men er ikke framlagt for 
brukerne.  
 
Diskusjon: 

• Arealene til videregående skole er endret uten at dette er kjent for rektor og 
styringsgruppa. Dette må WSP finne en løsning på. 

• Skal arkivet inn i biblioteket? Leder i styringsgruppen foreslår at arkivet tas ut av 
biblioteket.  

• Ikke gunstig å ta bort overbygg ved inngangene.  
• Bassenget bør holdes stengt gjennom hele byggeperioden.  
• Tilbud for oppbevaring av sykler må tilpasses antall brukere.  
• Parkering er et gjentagende spørsmål der det ikke er kommet et klart svar. Dette kan 

tilpasses også i ettertid.  
• Hvor lenge er handlingsrommet åpent for innspill?  
• Det må gjennomføres en brukerrunde før endelig konsept vedtas og etter behandling 

i kommunestyre.  
• Når rives skolen? Når står nyskolen ferdig? Hvor skal vi være?  

 
Slik alternativene ligger nå vil det være nærliggende å velge alternativ 1 da vi bygger for 
framtiden. Ved å velge noen av de andre alternativer må vi starte en ny brukermedvirkning 
noe styringsgruppa ikke ønsker. Disse alternativene er også langt fra det brukerne ønsker. 
Styringsgruppa må også tenke på økonomien i prosjektet. Målet var å gjøre en besparelse på 
rundt kr.15.mill. Dette er vi er ikke i nærheten av da endringene ikke har ført til innsparinger. 
I forhold til tilskuddsordninger må dette tas for de forskjellige «enkeltprosjektene». 
 
Vedtak: styringsgruppa går enstemmig for alternativ 1. 
 
Sak 2 – Brev fra biblioteket 
Det ble henvist til brevet i møte uten at noen hadde kommentarer. 
 
 
 
 



Sak 3 – EVT. 
Møte med utdanningsforbundet – møte var veldig oppklarende fra lærernes side.  
 
Besøk på skoler og barnehager – 1.februar var kommunestyregruppa på befaring på skoler 
og barnehager. Det var nesten flaut å se forholdene personal og barn må forholde seg til 
hver dag. 
 
Kommunestyremøte 6.mars – styringsgruppas leder foreslår at styringsgruppa legger ved en 
uttalelse. Ordfører blir enig med Rådmann om hvilke representanter det er behov for i 
kommunestyret.    
 
Møte hevet 10.00 


