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Oppvekstutredning - utlegging på høring
Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekstutredning med vedlegg legges ut på høring som forelagt. Høringsperioden settes fra
8. oktober til og med 30. oktober
Vedlegg
1 Skoleutredning fra 2016 - utarbeidet av PWC
2 Tilleggsnotat til skoleutredningen fra 2016
3 Mandat for oppvekstutredning 2018
4 Politisk sak om valg av utredningsalternativer
5 Skisse nye skolekretsgrenser
6 Utredningsrapport fra Norconsult

Bakgrunn
I løpet av 2018 har rådmannen jobbet med en ny oppvekstutredning. Bakgrunn for denne
utredningen er vedtak, fattet i følgende politiske saker:
 Kommunestyresak 49/17: Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021
 Formannskapssak 23/18: Oppstart av ny utredning innenfor oppvekstområdet –
godkjenning av mandat
 Formannskapssak 43/18: Oppvekstutredning: valg av antall utredningsalternativer
 Formannskapssak 96/18: Temasak – statusoppdatering oppvekstutredning
Det henvises også til tidligere gitte statusoppdateringer om det pågående utredningsarbeidet.
Formannskapet vedtok i sak 96/18 følgende framdriftsplan for den videre behandling av
utredningen:






Ekstra formannskapsmøte hvor høringsrapporten blir foreslått lagt ut på høring: 8.
oktober kl. 12.00
Høringsperiode på 3 uker fra og med 8. oktober
Formannskapsbehandling av rådmannens innstilling i oppvekstutredningen: 16.
november
Ekstra kommunestyrebehandling av oppvekstutredningen: 28. november

I tillegg ble det avtalt dato for et folkemøte: 16. oktober 2018.
Med utgangspunkt i denne framdriftsplanen, foreslår rådmannen at utredningsdokumentet
legges ut på høring fra og med den 8. oktober og til og med den 30. oktober.

Vurdering
Som det framkommer legges det opp til en forholdsmessig kort høringsperiode. Man kan sette
spørsmålstegn ved om man ved en såpass kort høringsperiode setter sentrale interessenter i
stand til å avgi et godt høringssvar.
I denne sammenhengen vil rådmannen imidlertid understreke at man i løpet av
utredningsprosessen har hatt fortløpende møtevirksomhet med de interessentgruppene som
på forhånd ble identifisert som mest sentrale. I møtene er det gitt oppdateringer om det
pågående utredningsarbeidet, og det er gitt anledning til å komme med innspill som
rådmannen har tatt med i det videre utredningsløpet. I denne sammenheng viser rådmannen
særlig til følgende:
- Gjennomførte møter med representanter fra alle FAU i kommunen, samt
foreldrerepresentanter fra alle kommunale barnehager
- Diverse informasjonsmøter for ansatte, ledergruppen inkludert: to informasjonsmøter
for alle ansatte i Lyngstad, Utøy og Mosvik krets, og ett felles informasjonsmøte for alle
ansatte innen oppvekstsektoren
- Informasjon som er gitt ovenfor forum for hovedtillitsvalgte
- Informasjon som er gitt ovenfor HU Folk, i kraft av deres rolle som referansegruppe for
utredningsarbeidet
- Informasjon som er gitt ovenfor Formannskapet, i kraft av deres rolle som politisk
styringsgruppe for utredningsarbeidet
Gjennom etablering av ovenstående møtearenaer har sentrale interessenter hatt god
anledning til å oppdatere seg om det pågående utredningsarbeidet, samt at man har hatt
mulighet til å påvirke. Rådmannen er kjent med at det har vært en god del møtevirksomhet
mellom nevnte interessenter og ulike politiske partier. Dette på bakgrunn av den
informasjonen som rådmannen har gitt i løpet av utredningsprosessen. Rådmannen er også
kjent med at representanter fra FAU/barnehageforeldrene har hatt møter i sine respektive
skole-/og barnehagekretser på bakgrunn av informasjon som er gitt av rådmannen.
Rådmannen konkluderer dermed at saken over tid har vært tilstrekkelig belyst og at
involveringsprosessen er ivaretatt på en tilfredsstillende måte ovenfor de mest sentrale
interessenter. En forholdsvis kort høringsperiode kan dermed forsvares.
Videre legges utredningen ut på høring uten at det foreligger et konkret forslag til ny struktur
innen oppvekstsektoren. Rådmannen begrunner dette med følgende:

Utredningsdokumentet gir et klart bilde av de strukturalternativer som er vurdert. Dermed vil
dokumentet være et godt grunnlag til å kunne avgi en høringsuttalelse på de
strukturalternativer som man anser som mest eller minst aktuelle. Dessuten vil man med
denne framgangsmåten sikre at alle høringsuttalelsene kan bli tatt i betraktning når
rådmannen skal formulere sin endelige anbefaling for ny struktur innen oppvekstsektoren.
Med utgangspunkt i dette anbefaler rådmannen at utredningsdokumentet legges ut på høring i
tre uker fra og med vedtaksdato.

Konklusjon
Se rådmannens innstilling

