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Organisering 
  

POLITISK STYRINGSGRUPPE: Hovedutvalg Folk 

 

ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE for utredning skolestruktur:  

rådmann, assisterende rådmann, rådgiver økonomi, rådgiver personal, HTV 

Utdanningsforbundet, HTV Fagforbundet 

Ansvarlig for mandat og utredning skolestruktur: ass. rådmann 

  

ARBEIDSGRUPPE: ansatte innen oppvekstsektoren (enhetsledere, styrere), HTV 

Utdanningsforbundet, HTV Skolelederforbundet, hovedverneombud, PPT, 

helsestasjonen, rådgiver oppvekst 

  

REFERANSEGRUPPER: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte, rep. fra FAU og SU, 

rep fra frivilligheten. 

Tenkt organisert med en referansegruppe i hver skolekrets.  

  



Mandat 
Mandatet er gitt på bakgrunn av følgende politiske 
vedtak: 
 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. 

 



Mandat 
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. 

 
11.12.15: Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 
2016-2019 



Mandat 
Mandatet tilsier at man må se nærmere på følgende faktorer: 

• Befolkningsutvikling 

• Elevtallsutvikling 

• Psykososialt miljø 

• Fagmiljø og organisering 

• Resultat fra brukerundersøkelser, nasjonale prøver m.m. 

• Skolestørrelse og antall skoler 

• Oppfylling av skoler 

• Årsverk i Inderøyskolen, barnetrinnet 

• Behov for nybygg/renovering 

• Nye skolekretsgrenser 

• Behov for skoleskyss 

•   

 



Prosess 

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

 

 I tillegg vil det være ønskelig med 
innbyggerinvolvering i form av dialogmøter, 
folkemøter og/eller brukerundersøkelse.  

 



Prosess 
 Forankring ivaretas gjennom ansattes, 

tillitsvalgtes og foresattes deltakelse i 
arbeidsgruppen og referansegruppene. 

 Rapporten/høringsdokumentet sendes ut/ 
gjøres tilgjengelig for alle interessenter i mai 
med frist for tilbakemelding (alternativt 
innbyggerundersøkelse). 

 Saken behandles deretter politisk. 

 



Tidsplan 
 Strategisamling rådmannens stab 12.01.16  
 Hovedutvalg Folk og Formannskap 2. og 3. februar: 

Informasjon om utkast til mandat og prosess 
 Temamøte med hovedutvalg Folk, rektorgruppa og HTV 

Utdanningsforbundet 19.02.16 
 Dialogmøte med ordfører, leder for hovedutvalg Folk, 

rådmann og representanter fra alle skolene ved FAU, SU, 
tillitsvalgte 29.02.16 

 Ass. rådmann gjennomfører samtaler med 
enhetslederne/rektorene/styrerne om utredningen på skole- 
og barnehagebesøk i februar-mars  

 Innleie av ekstern kompetanse; forenklet anbudskonkurranse, 
01.03-04.05 2016 

 Møte med ekstern tilbyder (PwC/Telemarksforskning) uke 10  
 Jevnlige møter i adm.styringsgruppe 



Tidsplan 
 Møte 1 med arbeidsgruppa mars 
 Møte 2 med arbeidsgruppa april 
 Møte 3 med arbeidsgruppa april 
 Referansegruppene jobber i grendene i mars-april. 

Det vil konkretiseres noen problemstillinger/ 
spørsmål man kan ta utgangspunkt i. 

 Drøftingsmøte med tillitsvalgte? Tidspunkt? 
 Felles dialogmøte med alle referansegruppene/ 
    grendelagene (seks stykker) i slutten av april 
 Høringsrunde/innbyggerundersøkelse 09.05- 24.05 
 Ferdigstilling utredning 27.05.16 

 



Da har vi bare tiden og veien … 



Gruppeoppgaver 

1. Innspill til avgrensning av mandat og organisering av 
 prosessen 

 

2. Tar den skisserte prosessen og tidsplanen høyde for 
 involvering i tilstrekkelig grad? 

 

 3. Hvilke kvalitative faktorer bør vektlegges sterkest/er viktigst å 
 utrede? 

  

4. Andre innspill… 

 

 
 

 


