
 

Utkast til referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  fredag 22.mars 2019 på kommunens møterom 1.etg. 
Frammøte:   Geir Knutsen, Bjørn Abrahamsen, Atle Larsen, Arild Hammeren, Trond 

Henriksen, Britt M Hansen og Ronny Isaksen. 
 
Forfall:   Øyvind Hauken, Arild Hammeren og May Bente Eriksen. 
 
Ellers møtte:   Ketil Pettersen Båtsfjord Høyre og Åge Alexandersen WSP på SKYPE. 
 
 
Sak 1 – Gjennomgang av kommunestyrets vedtak 6.mars 
Ketil Pettersen gruppeleder og saksordfører for «sak 4/19 – prosjekt ny skole», er invitert til 
styringsgruppa for å redegjøre litt rundt flertallsvedtaket der rådmannens innstilling til 
bygging av ny skole falt. 
 
Styringsgruppa har gjort et godt arbeid i saken bl.a. med brukerinvolvering. Det vi ikke er 
komfortable med er det totale økonomiske bilde, da sett ut ifra opprinnelig mandat som var 
på kr.160 mill. Derfor har styringsgruppa gått ut over sitt mandat da prosjektet foreløpig har 
endt opp men en prislapp på kr.249 mill. (låneopptak). Kommunestyre burde i en tidlig fase 
vært informert slik at justeringer kunne vært gjort. Eksempelvis er flere virksomheter tatt 
med inn i prosjektet som i utgangspunktet ikke inngår i det opprinnelige forslaget.  
 

• Det skal være en skole og en barnehage – som opprinnelig mandat. 
o I forhold til inkludering av andre avdelinger må dette vurderes opp mot 

økonomi. 
o Dette må framlegges for kommunestyret fortløpende. 

• Økonomiske forutsetninger skal ta utgangspunkt i mandatet på kr.160 mill. 
o Ikke absolutt. 

• Utvidelse (supplering) av styringsgruppen med 5 representanter (opposisjon, HTV 
Fagforbundet, bedriftshelsetjenesten, samordnet hjelpetjeneste og det frivillige 
kulturliv). 

o Alle navn på nye representanter må være klar til kommende mandag 
(25.mars). 

• Det er ønskelig at de økonomiske sidene som går utover mandatet (bibliotek, kultur, 
samordnet etc.) må synliggjøres. 

• Øvrige innspill utover mandatet tas med videre sett opp mot økonomi og 
funksjonalitet. 

• Alt av dokumentasjon som kan gjøres tilgjengelig skal gjøres tilgjengelig. 
• Det er et uttalt mål at prosjektet skal være vedtatt innen et år.  

 
Hovedbekymringen for Båtsfjord Høyre er den totale økonomien for hele kommunen. 
 



Styringsgruppen må straks starte arbeidet med hvilke målsetninger som skal legges til grunn 
i prosjektet. Dette må nedfelles i et nytt målstyringsdokument som fremlegges for 
kommunestyret. 
 
Båtsfjord 22.mars 2019. 
 
 


