
 

Utkast til referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  fredag 3.mai 2019 på kommunestyresalen 
Frammøte:   Ketil Pettersen, Bjørn Abrahamsen, Isabelle Wesmajervi, Arild 

Hammeren, Trond Henriksen, Britt M Hansen, Mirian Olsen, Ronald 
Wærnes, Maud Nesfeldt og Ronny Isaksen. 

 
Forfall:   Øyvind Hauken, Geir Knutsen, Bente Iversen og May Bente Eriksen 

(fratrer). 
 
 
Sak 1 – Velkommen – presentasjon av representantene i styringsgruppa 
I kommunestyrevedtak 6.mars 2019 ble styringsgruppen utvidet med 5 representanter 
(Fagforbundet, bedriftshelsetjenesten, det frivillige kulturliv, samordnet hjelpetjeneste og politisk 
representant fra opposisjon). I formannskapsmøte 25.mars trakk Ordfører seg som leder av 
styringsgruppa og Ketil Pettersen velges som ny leder. Utdanningsforbundet har byttet representant 
der Isabelle Wesmajervi er kommet inn for Atle Larsen. May Bente Eriksen (rektor Nordskogen skole) 
fratrer da rektor for Båtsfjord skole deltar i gruppen (de har overlappet hverandre). 
 
«Ny» styringsgruppe er da som følger: 

1. Ketil Pettersen, gruppeleder Båtsfjord Høyre, politisk representant og leder av gruppa 
2. Geir Knutsen, Ordfører, politisk representant 
3. Trond Henriksen, rådmann 
4. Arild Hammeren, teknisk sjef 
5. Øyvind Hauken, skolefaglig rådgiver 
6. Bjørn Roger Abrahamsen, rektor Båtsfjord skole 
7. Britt Myklebust Hansen, leder Nordskogen barnehage 
8. Isabelle Wesmajervi, HTV2 i Utdanningsforbundet 
9. Bente Iversen, samordnet hjelpetjeneste 
10. Maud Nesfeldt, Båtsfjord bedriftshelsetjeneste 
11. Mirian Olsen, representerer HTV Fagforbundet 
12. Ronald Wærnes, representant for det frivillige kulturliv 
13. Ronny Isaksen, referent og koordinator 

 
 
Sak 2 - Kort gjennomgang av prosjektets milepæler 
Ronny Isaksen gikk gjennom møter og milepæler fra saken ble vedtatt i kommunestyret i 
desember 2016, til den ble satt på vent i kommunestyremøte 6.mars 2019.  
Se ellers gjennomgang i vedlagt saksframlegg. 
 
Sak 3 - Gjennomgang av KST-vedtak 6.mars 
Leder i styringsgruppa gikk gjennom kommunestyrevedtaket fra 6.mars 2019 med følgende 
kommentarer: 

• I forhold til økonomien i prosjektet er ikke kr.160.mill. et absolutt krav, MEN det var 
dette som lå i mandatet til styringsgruppa. Om dette endret seg i løpet av prosessen 
skulle styringsgruppa tatt dette med kommunestyret. 



• Mange grupper er ikke blitt hørt i prosessen derfor er styringsgruppa utvidet med 
flere representanter. 

• Alt av dokumentasjon som ikke er underlagt noen form for restriksjoner skal 
offentliggjøres på kommunens nettside. Under «møtekalender» opprettes det en link 
hvor publikum kan finne protokoller fra styringsgruppa. 

• Alt av uttalelser om prosjektet i regi av styringsgruppa skal håndteres av 
styringsgruppas leder. 

 
Se også vedtak som ligger i saksframlegg. 
 
 
Sak 4 - Vurdering av alternativer 
Kostnadene i prosjektet er pr. i dag for høye. Administrasjonen har innhentet tall fra 
eksisterende prosjekt der kostnadene er delt opp på funksjonsnivå. På denne måten kan en 
ta bort enkelte funksjoner og se hvordan dette innvirker på prosjektkostnaden. 
 
I forhold til kostnader er det to begreper som trenger forklaring: 

1. Byggekostnad – summen inneholder kostnader for forprosjekt, rivningskost og 
kostnad for å sette opp bygget. 

2. Byggherrekostnader (prosjektkost) – summen for byggekostnad i tillegg til variable 
kostnader som marginer, reserver og spesielle kostnader. 

 
Rådmann Trond Henriksen gikk gjennom de forskjellige alternativene ved å endre 
sammensetningen på funksjoner i eksisterende prosjekt: 
 

 
 
 
Ingen potensielle tilskudd er tatt med i oppsettene. 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 5 - Veien videre 
Styringsgruppa bør komme med et forslag til kommunestyre. Følgende alternativer ble 
presentert: 

1. Fortsette med gjeldende prosjekt – «fullskala» 
2. Redusere funksjoner i eksisterende prosjekt 
3. Bruke gjeldende funksjonsprogram i «nytt» prosjekt 
4. Starte helt nytt prosjekt 

 
Andre momenter som kan være aktuelle å se på uansett hvordan en velger å videreføre 
prosjektet: 

• Se på alternativ plassering – samlokalisering med idrettshall 
• Legge inn nytt basseng 
• Gjenbruk av eksisterende skole 
• Bruk av jordvarme  

 
Følgende punkter kom fram i diskusjonen om veien videre: 

• Involveringen i prosjektet har vært bra for de fleste brukergrupper med unntak av 
det frivillige kulturliv. Innspill har blitt gitt men ikke tatt med i prosessen. 

• Det er skapt en stor usikkerhet etter vedtaket 6.mars rundt gjennomføringen av 
både skole og barnehage – hva vil skje om prosjektet ikke blir gjennomført? 

• Vi må tenke «framtidens skole»! Skolen skal brukes 24/7 der det er ønskelig å 
inkludere flere funksjoner inn i skolen (samordnet hjelpetjeneste, kultur etc.) – 
skolen som et flerbrukshus! 

• Uansett alternativ må prislappen ned. 
• Hva med et oppvekstsenter der en samler alle funksjonene inkludert barnehage? 
• Skal samarbeidet med WSP videreføres? Prosessen med å samle to skoler i en er 

allerede startet. 
• En kommunal eiendomsstrategi bør på plass og gå parallelt med denne prosessen. 

 
Oppsummering – representantene i styringsgruppa går tilbake til sine organisasjoner og 
diskuterer hvilke innspill/løsninger styringsgruppa skal gi til kommunestyret i sitt videre 
arbeid med «En skole – En barnehage». Styringsgruppa jobber for å framme en sak i 
kommunestyret 12.juni. Neste møte i gruppa er satt til mandag 27.mai kl.12.00 på 
kommunestyresalen. 
 
 
 
Båtsfjord 5.mai 2019. 
Ronny Isaksen, referent. 
 


