
Notat 25.01.16 

UTREDNING SKOLESTRUKTUR I INDERØY KOMMUNE 

 

ORGANISERING 

 
POLITISK STYRINGSGRUPPE: Formannskap og/eller hovedutvalg Folk 
ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE for utredning skolestruktur: rådmann, assisterende rådmann, 
rådgiver økonomi, rådgiver personal, HTV Utdanningsforbundet 

 Ansvarlig for mandat og utredning skolestruktur: ass. rådmann 

 
ARBEIDSGRUPPE(R): ansatte innen oppvekstsektoren (enhetsledere, fagledere, lærere, 
fagarbeidere)  
REFERANSEGRUPPER: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte, elever, IKFU, PPT, familiesenteret 
 

   

MANDAT  

Mandatet er gitt på bakgrunn av følgende politiske vedtak: 

 

1. Innstilling i hovedutvalg Folk 28.08.14 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2013 tas til orientering. 

Hovedutvalg folk er godt fornøgd med læringsmiljøet i grunnskolen er vi skårer likt eller bedre 

med landsgjennomsnittet på alle områdene. Samtidig er vi bekymret for resultatene på de 

nasjonale prøvene, spesielt ved enkelte av barneskolene. 

Rådmannen bes legge fram en helhetlig gjennomgang av fremtidig skoledrift, spesielt med 

tanke kvalitetsforbedring, i løpet av 2015. Da må en også se på kultur, organisering, og 

skolestruktur. 

2. Vedtak i formannskapet 21.10.15 

Punkt 1:  

Rådmannen bes om at aktuelle tiltak fra økonomi- og kvalitetsutredningen innarbeidet i 

forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019. Tiltakene konsekvensbeskrives. 

 

Punkt 2: 

Rådmannen bes om å organisere et temamøte i første kvartal av 2016 hvor kvalitet og 

framtidas skole står på dagsorden. Videre utredningsprosess og innbyggerdialog bør være 

sentrale tema. 

 

Punkt 3: 

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres, i den forbindelse vurderes og 

Konsekvensbeskrives struktur innen skole - og bistand og omsorg. 



Det planlegges med beslutning i 2016, slik at dette får konsekvens for budsjett 2017. 

Det gjennomføres innbyggerundersøkelse, og videre dialog med innbyggere og berørte skal 

vektlegges. 

Rådmannen har et utredningsoppdrag; å se på framtidens skolestruktur i Inderøy kommune.  

Inderøy kommune har organisert oppvekstområdet slik at man i fem av seks kretser, har skole og 

barnehage i en felles enhet. Det vil derfor være naturlig å utrede barnehagestruktur parallelt med 

skolestruktur. 

Mandatet tilsier at man må se nærmere på følgende faktorer: 

 Befolkningsutvikling 

 Psykososialt miljø 

 Fagmiljø og organisering 

 Resultat fra brukerundersøkelser, nasjonale prøver m.m. 

 Skolestørrelse og antall skoler 

 Oppfylling av skoler 

 Behov for nybygg/renovering 

 Nye skolekretsgrenser og behov for skoleskyss 

  

 

PROSESS 

Utredningen bør kunne danne et beslutningsgrunnlag for budsjett 2017. Dette vil si at man må ta 

utgangspunkt i at utredningen er klar til politisk behandling, senest august/september 2016. I 

budsjett og økonomiplan for perioden 2016-2019, er det lagt inn økonomiske konsekvenser av en 

evt. strukturendring innenfor skoleområdet fra og med høsten 2017. Det betyr at man må få 

utredningen ferdig i forkant av budsjettbehandling for 2017. Dette blant annet på grunn av 

eventuelle investeringsbehov som må ivaretas i budsjettår 2017 (og ev. 2018). 

 

Det vil være behov for ekstern bistand i dette arbeidet. Et alternativ er å leie rådgivingskompetanse 

og/eller tid til prosjektledelse og skriving av rapport/høringsdokument. 

Involvering underveis i prosessen tilsier temasaker på politiske møter og møter med arbeidsgruppen 

og referansegruppene jevnlig. I tillegg vil det være ønskelig med innbyggerinvolvering i form av 

dialogmøter, folkemøter og brukerundersøkelser.  

Forankring ivaretas gjennom ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i arbeidsgruppen og 

referansegruppene. 

Rapporten/høringsdokumentet sendes ut til alle interessenter med frist for tilbakemelding. 

Saken behandles deretter politisk. 

 

INNHOLD/OPPBYGGING AV UTREDNINGEN 



1. Innledning med bl.a. mandat/oppdraget, avgrensninger, styring av prosjektet, framdriftsplan, 

forankring, informasjon etc. 

 

2. Datakilder og kvalitet 

 

3. Lov og forskrifter (kretsgrenser, skoleskyss, skolestørrelse/gruppestørrelser, ansattes 

rettigheter m.m.) 

 

 

4. Tidsplan/framdriftsplan (tidsplan: januar 2016 →) 

- Møteplan inkl. plan for informasjon og involvering (folkemøter/temamøter) 

- Høringsbrev (jf. utredning Steinkjer kommune 2011) – til innbyggere/interessenter. 

Skolenes betydning for lokalsamfunnet, ev. framtidig bruk av skoler/etterbruk 

 

5. Faktainnsamling/faktagrunnlag  

- Administrasjonen 

- Framsikt Analyse 

- Innkjøp av ekstern kompetanse/tjeneste  

 

6. Vurdering av foreslåtte tiltak med tanke på økonomi og kvalitet 

 

7. Rådmannens forslag til vedtak til kommunestyret juni ev. september 2016 

 

 

Kilder/grunnlagsmateriale (ikke uttømmende): 

- Kvalitet- og økonomiutredningen juni 2015 (Mulighetsstudiet) 

- Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019  

- Rapport kommunalteknikk vedr. status bygg og behov for renovering fra vår 2015 

- Byggefelt og boligtomter (kom.teknikk) jf. kommunedelplaner og plan for 

arealforvaltning 

- Befolkningsutvikling (SSB) - statistikk 

- Statistikk og prognoser for innvandring/flyktninger (flyktningetjenesten) 

- Statistikk fra familiesenteret/helsestasjonen 

- KOSTRA 

-  

 


