
 

Utkast til protokoll SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  tirsdag 18.juni 2019 på kommunens møterom i 1.etg. 
Frammøte:   Ketil Pettersen, Bjørn Abrahamsen, Arild Hammeren, Trond Henriksen, 

Mirian Olsen, Ronald Wærnes, Maud Nesfeldt, Geir Knutsen, Øyvind 
Hauken og Ronny Isaksen. 

 
Forfall:  Bente Iversen, Britt Hansen og Isabelle Wesmajervi.   
 
Sak 1 – Veien videre – styringsgruppas rolle i forhold til KST-vedtak 6.mars 
Leder ønsker avklaring på styringsgruppas vei blir videre i forhold til KST-vedtak fra 6.mars. 
Har SG en rolle framover? Det er representanter som ønsker å forlate SG da en ikke ser at 
gruppa har en relevant rolle lengere.  
I forhold til de spørsmålene som ble stilt i forrige møte ligger det en hel del utfordringer som 
det ikke er noen avklaringer på. 
 
Med bakgrunn i dette vil det være interessant å vite hvilken menig som styringsgruppas 
medlemmer har:  
 

• I forhold til vedtaket klarer vi ikke å komme i mål på punkt 2 der vi skal levere et 
prosjekt til kr.160. mill. 

• Om vi skal komme videre må da den økonomiske rammen økes. 
• Stor usikkerhet blant de ansatte rundt hvordan vi skal komme videre. De vil vite om 

det er framdrift i prosjektet. 
• Glem navn på prosjektet – vi ønsker en funksjonell skole med de beskrivelser som vi 

allerede har jobbet fram. 
• Administrasjonen har utredet flere forslag uten å komme i mål i forhold til økonomi. 
• Vi sitter da igjen med noen alternativer: 

o Starte prosessen på nytt der økonomien (kr.160 mill.) setter grense for 
totalprosjektet. 

o Ta ut den frivillige kulturdelen. 
o Renovere eksisterende bygningsmasser. 
o Etablere en «profesjonell» styringsgruppe. 
o Vi må bruke det forarbeidet som ligger i prosjektet, hvis ikke vil det gå nye 2 

år før vi er klar til en evt. byggeprosess. 
• Styringsgruppa er for stor etter siste kommunestyrevedtak og det blir vanskelig å 

komme videre. 
• Prosess med eiendomsstrategi bør ferdigstilles – se synergier. 

 
Forslag til vedtak: Leder vil ta et møte med administrasjonen for å diskutere videre framdrift 
som kan fremmes for kommunestyret. Dette med bakgrunn av at styringsgruppa ikke kan 
forene seg rundt en felles løsning. Forslaget sendes til gruppa som informasjon før det 
sendes videre. 
 
Ronny Isaksen, referent.  


