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PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR 

Skolestruktur er inngangsbilletten 

 

• Strukturtilpasningens mål er å: 

– øke kvaliteten på formålsbyggene og 
tjenesteytingen. 

– redusere driftsutgiftene. 

– optimalisere arealutnyttelsen. 

 

   ALT HENGER SAMMEN 
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SAMHANDLINGSOMRÅDET  

OPPVEKST OG KULTUR (218 MILL.) 
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Enhet  Årsverk  Budsjett 2015 

Kultur  24 Ca. 15  mill. 

Barne- og familie  38 Ca. 31 mill. 

Barnehage  
56,5 + (ca 60 ikke-
kommunale barnehager)  

Ca. 60 mill.  

Skole  161 Ca. 112  mill.  

Integrering  15,2  Ca. – 150 000,-  



UTFORDRINGER KULTUR 

• Gjenåpning Sulitjelma basseng  
– Finne økonomisk dekning for bemanning og utstyr til offentlig 

bad. 

• Kino 
– Ikke tidsmessig gode lokaler – scene og garderober som er 

delvis stengt. Varme- og ventilasjonsutfordringer. 

• Kulturskole 
– Flere år med påpeking i vernerunder om støyproblematikk for 

musikklærerne – ikke tilrettelagte lokaler for musikk og drama. 

• Idrettshall som kulturhus 

 -  Nytt hallgulv medfører at truck ikke kan brukes på gulvet. 

- Trenger utstyr som forenkler arbeidet ved arrangementer. Dusjer 
som pissoar? 

• Fotballhall.  
– Utgift leiekostnader 0,5 millioner. Finne økonomisk dekning. 
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UTFORDRINGER BARNE- OG FAMILIE  

• Enheten er i 3 forskjellige lokasjoner, alle i 
leide lokaler  

• Årlige leieutgifter på kr 1 390 000,- (2015) 

• Samlokalisering av enheten er vedtatt i 
oppvekstplanen 

– Felles fagmiljø 

– Økte synergieffekter 

• Sees opp mot eiendomsforetakets 
målsetning om å være i eide bygg  
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UTFORDRINGER BARNEHAGE  

• Ny barnehage Sulitjelma – under planlegging  

• Fleksibelt barnehageopptak – konsekvenser  

• Valnesfjord barnehage avdeling Kosmo  
– Må finne sin løsning, enten i form av flytting av avdeling eller opprettes som egen 

barnehage. Dagens ordning bryter med barnehagelov (stedlig leder).  

• Nye føringer på foreldrebetaling  
– Krav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt (til nå i år, vedtak for ca 

600 000,-)  

• Ny beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
– Fortsatt kommunal sats, økes fra 98 % til 100 % fra 1.januar 2016  

– Pensjon skal regnes som sjablongtillegg (endring) 

– Kapitaltilskudd ut fra byggeår (endring)  

• Styrket barnehagetilbud  
– Uforutsigbart, varierer . Utgjør ca. 10 % av totalt budsjett. 

• Barnehagestruktur vedtatt. Skal endret barnehagestruktur være 
lønnsom var det forutsatt samlokalisering med familiens hus på 
Erikstad, og integreringsenheten til Hauan.  
– Erikstad i brakkerigg, ment som en midlertidig løsning, årlig leiekostnad kr 750 000,-  

– Vestmyra barnehage hvit, ikke hensiktsmessig bygg er tilbakemeldingen fra ansatte  
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UTFORDRINGER SKOLE (1)   

• Hvis skolestrukturen gjennomføres som 
planlagt får vi en besparelse på ca. 400 
millioner (i et 40 års-perspektiv), kontra å 
opprettholde dagens struktur.  

• Besparelsen hentes inn i form av:  

– Reduksjon i areal  

– Reduksjon i FDVU 

– Lavere reinvestering etter 30 år  

– Innsparing drift  
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UTFORDRINGER SKOLE (2) 

• Vedtatt skolestruktur gir færre klasser som gir økt ressurstilgang i 

hver gjenværende klasse utfra dagen ressurstildeling. 

– Forslag til ny ressurstildelingsmodell fra 1.8.16 klar. 

– Denne gir styrking til alle skoler. Også Sulitjelma og Valnesfjord. 

• Vedtatt skolestruktur gir færre administrative og merkantile stillinger 

totalt. 
– Forslag til ny administrativ modell fra 1.8.2016 klar. 

– Gir også ressurs (70 %) til inspektørstilling på Finneid skole. 

• Personalprosesser gjennomført og personaloversikt fordelt. 
– Forslag til ny personalplan fra 1.8.16 gjennomført og bekjentgjort. 

– Også elever og foreldre innstilt på endringene. 

• Fortsatt drift på Hauan skole fordrer oppgraderinger innen kort tid. 
– Skolen fremstår ikke som tidsriktig i forhold til utforming, innhold og standard. 

– Fortsatte leiekostnader i tilknytning til grendehuset. 
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UTFORDRINGER SKOLE (3) 

• Tidsperspektiv? Nye endringer skaper frustrasjon og ny usikkerhet? 

 

• Finneid utbygd med 8 klasserom og 2 SFO-baser? Mangel på 

spesialrom? 

 

• Små enheter (Erikstad, Hauan) gir mindre fagmiljø. Dette går mot 

regjeringens krav om utvidet kompetanse for å undervise i enkelte 

fag? 

 

• Klassestørrelse og antall klasser må utredes på nytt. Økt inventar og 

utstyrsbehov? 
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UTFORDRINGER INTEGRERING  

• Tilhold i leide lokaler  

 

• Opplæringsplikt for mindreårige, enslige 
flyktninger (40 + 40). Gir mangel på personell 
og lokaler. 

 

• Boligmangel 

 

• Inventar og utstyr til opplæring   
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UTFORDRINGER ØKT 

FLYKTNINGETILSTRØMMING 

• Helsetjenesteutfordringer 

• Barnehageplasser 

• Opplæring grunnskole og 
voksenopplæring 

• Boligsituasjon 

• Fritid 

  

  Mottak versus integrering. 
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PLANLAGTE KONSEKVENSER FOR 

ØKONOMI UTFRA VEDTAK. 

• Organisatoriske driftstilpasninger personell 

utgjør reduksjon på ca.14 mill. (gjennomført). 

• Reduserte eksterne husleieutgifter på 5 mill. 

• FDVU reduseres med 3,7 mill. 

• Diverse (barnehage, basseng, hall-leie osv) 

utgjør merforbruk på 2,5 mill. 

   

  Samlet sum = 25 millioner 
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REELT 

HANDLINGSROM 

Det må utredes etter en ny bestilling fra 

kommunestyret 
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