
 

Utkast til referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  mandag 27.mai 2019 på kommunestyresalen 
Frammøte:   Ketil Pettersen, Bjørn Abrahamsen, Isabelle Wesmajervi, Arild 

Hammeren, Trond Henriksen, Britt M Hansen, Mirian Olsen, Ronald 
Wærnes, Maud Nesfeldt, Geir Knutsen, Øyvind Hauken, Bente Iversen 
og Ronny Isaksen. 

 
Forfall:    
 
 
Sak 1 – Veien videre 

I møte 3.mai ble prosjektets videre prosess diskutert: 
 
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. 

 
 
Gruppas representanter ble oppfordret til å ta saken tilbake til sine respektive 
organisasjoner for å komme med innspill til hvordan prosessen kan tas videre. 
 



Styreleder for styringsgruppa åpnet møte med å rask gjøre en gjennomgang av vedtaket fra 
forrige møte og den «hjemmeleksa» som ble gitt i sak-5. 
 
Videre fikk administrasjonen i oppgave til å se på forskjellige alternativer som diskutert i 
forrige møte. Rådmannen gikk gjennom de forskjellige alternativene: 
 

1. Opprinnelig prosjekt   kr.254 329 mill. 
2. Idrettshall erstatter basishall , 

med basseng    kr.277 146 mill. 
3. Uten kultur og VGS, med basseng kr.213 248 mill. 
4. Uten kultur, forsterket avdeling, 

basishall, kultur og helse, 
med basseng    kr.190 792 mill. 

5. Uten VGS, forsterket avdeling, 
basishall, kultur, helse, basseng/ 
garderober.    Kr.158 057 mill. 

 
Dette er kun kostnader for skole. 
 
Styringsgruppas leder åpnet så for kommentarer og innspill rundt bordet. Alle innspill er tatt 
med men navn er utelatt. Opplisting i tilfeldig rekkefølge: 

 Kostnad på husleie for VGS må ses på i et «totalregnskap» om det ikke avsettes plass 
for disse elevene i en ny skole. 

 Ønsker ny skole lokalisert der den ligger i dag. 

 Konseptet som det ligger nå (Storstua) vil være det beste alternativet. 

 Fullskala prosjekt som behandlet i KST 6.mars er pr. dags dato ikke aktuelt. 

 Det er mange alternative lokaliteter i Båtsfjord. 

 Om prosjektet skal omgjøres må vi være klar over at tidsperspektivet. Det vil ta 
lengere tid. 

o Ved ny lokasjon vil en prosess ta minimum 6-10 mnd. 

 Vi må ta vare på det arbeidet som allerede er gjennomført. 

 Blir enklere med eksisterende tomt. 

 Om det skal gjøres endringer – hva skal bygget inneholde? 

 Best egnet på gjeldende tomt. 

 Samordnet vil være naturlig å ha samlokalisert i den nye skolen. 

 Hva gjøres med eksisterende kulturhus (Skansen)? 
o Skal alt (kino, etc.) flyttes. 

 Ny tomt kan vurderes. 

 Alt bør være på en plass slik det er planlagt i dag. 

 Om en endrer på det forslaget (Storstua) vil effektene av de øvrige endringene i drifta 
ikke slå til – blir vi da effektive nok? 

 Vi står på det som er framlagt i kommunestyret – STORSTUA der lokasjonen er i dag. 

 Skolen må ligge der den er i dag. 

 Vi må bygge en skole for framtiden både for elevene og lærerne. 

 Samordnet og kultur må være i en ny skole. 

 Klarer vi å engasjere alle for en ny runde med utredninger? 



 Skal WSP være med videre i prosjektet? 

 Lærerne er mett på utredninger. 

 Gjeldende prospekt bør videreføres. 

 Et alternativ er å ta bort det frivillige kulturliv men beholde kulturskolen og nytt 
basseng. 

 Tett samarbeid med samordnet er viktig. 

 Fortsette med skoleutviklingsprosessen med WSP. 

 VGS bør være i nyskolen. 

 Kostnader til skoleskyss ved flytting av tomt. 

 Helsesøster og PPT må være inne i skolen. 

 160 mill. vil vel ikke holde til både skole og barnehage. 

 Bygg skole og barnehage parallelt. 

 Ikke skole og barnehage i samme bygg. 

 Vi må ikke glemme at prosjektet også skal bygge ny barnehage. 

 Lokasjon der det er planlagt. 
 
Oppsummering: 

 Flertallet i styringsgruppa ønsker ikke å endre tomt for nyskolen. 

 Hva blir styringsgruppas rolle i den videre prosess? 

 Rammen til prosjektet er for liten (kr.160 mill.) 
 
Styringsgruppa ønsker at kommunestyret må ta stilling til følgende: 

1. Skal ny tomt utredes? 
2. Skal deler av eksisterende prosjekt brukes, eller skal prosessen startes på nytt? 
3. Skal WSP fortsatt være en del av prosjektet? 
4. Skal økonomisk ramme for prosjektet (160 mill.) utvides? 

 
 
Ronny Isaksen, referent.  
 
Tilføyelse til referatet etter innspill fra styringsgruppemedlem. 
 
Det er store uenigheter innad i styringsgruppen. Meningene til representantene er mange og 
spriker i alle retninger og det er store uenigheter om hvor mye prosjektet vil bli forsinket ved 
eventuell valg av ny lokasjon. Noen mente 6-10 måneder mens andre mente år.  
 
 
 


