
 
 

Side 1 av 3 

 

Høringssvar fra medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole: Formannskapets 

innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025. 

 

Medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole (Klubben) ønsker å komme med 

følgende innspill til formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Sel 

kommune. 

 

Ved Otta skole har vi de siste årene brukt mye tid på utredninger og nye vedtak rundt nye 

Otta skole 1-7. Ved siste års høring til Budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024, 

uttalte Klubben at vi var veldig overrasket over at det da ble foreslått utredning av felles 

virksomhetsleder og andre personalmessige ressurser mellom Otta skole 1-7 og Otta 

ungdomsskole. For det første hadde vi nettopp landet andre utredning av nye Otta skole 1-7, 

ikke Otta skole 1-10. Alle ansatte ved Otta skole har over lang tid sett fram til å omsider bli 

ett personale, samlet i ett bygg der ledelsen kan utnytte vår samlede kompetanse best 

mulig. For det andre fordi vi ikke så hvordan formannskapet kunne mene at dette ville være 

forsvarlig.  

 

Klubben ser derfor med forundring på formannskapets siterte endring i forhold til 

kommunedirektørens framlegg for Budsjett og økonomiplan 2022-2025 23.11.2021:  

«Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole Ny Otta skole 1-7 blir bygd på Elvebakken og 

skal vere ferdig seinast 1.1.2023. Kommunedirektøren blir bedt om å leggje fram sak 

til kommunestyret der det blir greia ut moglegheiter for felles verksemdsleiar/rektor 

og andre personalmessige ressursar mellom Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole. 

Driftseffekt må synleggjerast og med verknad frå seinast 1. august 2024.». (Budsjett 

og økonomiplan 2022-2025, s. 48).  
Vi mener det sier seg selv hvorfor dette ikke vil gi positiv driftseffekt, men vil nok en gang 

utdype dette videre i vårt høringssvar. 

 

Formannskap og kommunestyre har nylig vedtatt å bygge nye Otta skole 1-7, etter flere 

omganger med utredning av ny skole. Etter alle år med utredninger, finner vi det uforståelig 

at formannskapet etter å ha vedtatt å bygge skole for 1.-7.trinn, ønsker å se på mulighetene 

for felles virksomhetsleder/rektor og andre felles personalmessige ressurser mellom Otta 

skole og Otta ungdomsskole. Det er ikke gjort vedtak på å bygge Otta skole 1-10, og det blir 

derfor unaturlig å nå utrede felles ledelse og personalmessige ressurser bare fordi man 

bygger nye Otta skole 1-7 i nærheten av Otta ungdomsskole. 

 

Opplæringslova §9-1 sier at «Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og 

administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg 

fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda.» 

(Opplæringslova, 1998, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-

61/KAPITTEL_10#%C2%A79-1). Klubben vil minne formannskapet om at det allerede er gjort 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-1
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noen strukturendringer der Den norske fjellskolen Rondeheim er lagt under Otta skole 1-7, 

og Otta Læringssenter under Otta ungdomsskole. Vi stiller store spørsmål ved at 

formannskapet mener det kan finnes en mulighet for at en rektor kan oppfylle 

Opplæringslova §9-1, i sin rolle som virksomhetsleder/rektor for Otta skole 1-7, Otta 

ungomdsskole, Otta Læringssenter og Den norske fjellskolen Rondeheim. 

 

Opplæringslova §9-1 beskriver bare en av flere oppgaver en rektor har. I tillegg kommer alle 

andre lovpålagte oppgaver og annet arbeid som normalt tilkommer en rektorstilling. 

Klubben ved Otta skole ser hvor travelt vår virksomhetsleder og ledelse allerede har det –

dette uavhengig av koronasituasjonen og nye Otta skole 1-7, og til tross for at vi de siste to 

årene har økt ledelsesressursen fra en til to avdelingsledere. Klubben opplever at ledelsen 

ved Otta skole må bruke mye tid på ulike kommunale prosesser og andre oppgaver som blir 

lagt ned til og involverer de. Virksomhetsleder ved Otta skole, Bente Krogsæter, beskrev i 

målkortet for Otta skole bl.a. et forbedringspotensial i «mer systematisk oppfølging av 

medarbeidere fra skolens ledelse» (Budsjett og økonomiplan 2021-2024 s.77). Klubben ser 

ikke forsvarlighet i og ønsker ikke en ledelse med et enda større ansvarsområde enn i dag. Vi 

mener det er innlysende at en felles rektor vil kreve flere ledere under rektor, som igjen vil 

binde opp enda mer av rektors arbeidstid til samarbeid med disse –og man mister da 

driftseffekten formannskapet etterspør. Klubben ønsker en ledelse for Otta skole 1-7, og vi 

ønsker en ledelse med bedre tid til sine kjerneoppgaver og bedre tid til tilstedeværelse i 

ulike deler av vår yrkesutførelse og arbeidshverdag. 

  

Det er stadig oppslag i media og en økt bekymring angående få søkere og vansker med å få 

ansatt ledere i kommunal sektor.  

«Flere forskningsrapporter og undersøkelser fra de siste årene viser at det er få søkere 

til skolelederstillinger. I en Fafo-rapport fra 2019 oppgir bare fire prosent av 

skoleeierne at de har fått flere enn ti søkere til skolelederstillinger. Problemet er 

ekstra stort i små kommuner. Der svarer 89 prosent av skoleeierne at de har hatt 

færre enn fem søkere ved en utlysning. I en spørreundersøkelse Skolelederforbundet 

publiserte i sommer kommer det dessuten frem at bare tre av dagens mellomledere i 

skolen ser for seg at de vil søke seg til en rektorjobb.»  (Mejlbo, 2021). 

Klubben mener stillingen som virksomhetsleder/rektor for Otta skole 1-7, Otta 

ungomdsskole, Otta Læringssenter og Den norske fjellskolen Rondeheim vil være en lite 

attraktiv stilling. Vi mener formannskapet og kommunestyret må være sitt 

arbeidsgiveransvar bevisst og heller gjøre grep for å sikre at vi beholder lederne vi allerede 

har i Sel ved å gi de ro, tid og rom til å utføre sine oppgaver for sine skoleslag og skoler.  

 

Klubben er opptatt av at skolene i Sel skal ha et likeverdig og forsvarlig tilbud, for både 

elever og ansatte. Det er politikerne sitt ansvar å sikre likeverdighet og forsvarlighet i 

henhold til lovverket, gjennom å gi skolene de nødvendige rammene. Klubben ved Otta skole 

og ledelsen har ved flere anledninger gjennom siste års utredninger uttalt og begrunnet at vi 
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ser fram til å bli samlet i ett bygg. Kort fortalt handler dette både om arbeidsmiljø og 

arbeidsforhold for både ledelsen og ansatte, og muligheten for ledelsen til å utnytte 

personalets kompetanse og andre ressurser best mulig. Dette vil gi oss en økt 

driftseffektivitet og nå har vi omsider dette målet i sikte. Vi undrer oss over at 

formannskapet nok en gang synes å ikke ta hensyn til dette, men synes å ha et ønske om å 

opprettholde en arbeidssituasjon som hverken er holdbar for ledelse eller ansatte, eller 

effektiv for virksomheten. Vi stiller spørsmål ved om dette kan ha bakgrunn i manglende 

kunnskap om og forståelse for ulike sider ved arbeidsdagen i skolen, og i tillegg manglende 

kunnskap om og forståelse for ulike skoleslag. 

 

Sel kommune har i lengre tid stått i en krevende situasjon der blant annet demografi og ulike 

hendelser har ført til et redusert handlingsrom. Det har vært og er fortsatt viktig å se hvilke 

grep man kan og bør gjøre. Klubben ved Otta skole mener likevel det er unødvendig bruk av 

allerede presset arbeidstid og knappe ressurser å utrede for noe som ikke vil gi positiv 

driftseffekt, men snarere vil gjøre Sel kommune en mindre attraktiv arbeidsgiver for ledere 

og andre ansatte i skolen. I neste omgang vil dette handle om kvaliteten på skolen og 

elevenes opplæring. Klubben stiller seg derfor kritisk til omtalte endring i formannskapet sin 

innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022-2025 23.11.21, og mener at denne ikke bør 

vedtas i kommunestyret sin sluttbehandling 15.12.21. Nå må formannskap og 

kommunestyre vise at de er sitt arbeidsgiveransvar bevisst!  

 

 

Otta 09.12.2021 

Mvh  

Klubben, medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole  

v/ arbeidsplasstillitsvalgt Silje Byrløkken 
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