
SEL AVD. 145. 

 

HØRINGSUTTALELSE - "UTREDNING AV OTTA SKOLE 1-7 PÅ NYHUSOM 

M/HALL OG BARNEHAGESTRUKTUR FOR SENTRUMSOMRÅDE." 

 

Innledning: 

Saksframlegget og rapportene er fyldig, saklig og grundig utarbeidet, det er godt 

lesbart og utfyllende argumentert i forhold til de økonomiske konsekvensene ved 

de ulike alternativene. Htv og leder i Fagforbundet Sel har vært involvert i 

styringsgruppen og har videre informert og involvert lokalstyret og 

plasstillitsvalgte i Fagforbundet Sel underveis i prosessen. Plasstillitsvalgte har 

fulgt opp med informasjon og involvering ute på den enkeltes arbeidsplass. 

Tillitsvalgte har hatt klubbmøter ute på arbeidsplassene og det har vært bred 

involvering i forhold til å utarbeide høringsuttalelser fra medlemmer og ansatte. 

Noen av klubbene i Fagforbundet Sel har sendt uttalelsen direkte til kommunen 

og andre har sendt det til meg som htv og leder, der de ønsker at innspillene 

skal komme frem i den samlede uttalelsen fra Fagforbundet Sel. Høringssvaret er 

en oppsummering av innspill fra styremedlemmer i lokalstyret, medlemmer og 

tillitsvalgte. Det er noe ulike meninger blant medlemmene, men svarer er gitt ut 

i fra hva flertallet sier. 

Vi har tillit til organiseringen med arbeidsgrupper/ansattrepresentanter, 

styringsgruppe, prosjektleder, kommuneledelsen, virksomhetsledere og fagfolk 

med spesialkompetanse fra Norkonsult. Vi oppfatter at det er en tverrfaglig 

enighet i utredningsrapporten og saksutredningen. 

Konklusjon: 

Lokalstyret i Fagforbundet Sel, går for kommunedirektørens forslag til innstilling 

med ny 1-7 skole på Elvebakken og sentrumsbarnehage på Nyhusom. 

Argumentasjon: 

Ny skole på Elvebakken: 

 Slipper ny gangbru til 24 millioner. 

 Lavere driftskostnad ved å bygge på Elvebakken. 

 Viktig å få samlet alt på en plass, skole, hall og svømmehall. Skoledagene 

vil bli mer effektive og en vil bruke mindre tid på forflytting. Det vil bli et 

tryggere læringsmiljø. 

 Alternativ Elvebakken er universell utformet og tilpasset dagens krav. Det 

vil bli et oversiktlig bygg som vil bidra til å kunne unngå mobbing i 

skoletiden. 

 Det er i henhold til rom og funksjonsprogram 1-7 og alle kan gå tørrskodd 

gjennom hele bygget. Arbeidsplassen for ansatte er samlet på ett område 



med korte avstander. Det er lett å ha oversikt i hele bygget, noe som 

bidrar til et trygt og godt læringsmiljø for barna. 

 Dette blir en skole som ivaretar elever, ansatte, ledelsen og foreldre. 

 Dette alternativet har vært i gjennom en grundig utredningsprosess 

tidligere og er godt gjennomtenkt. 

 Dette alternativet vil ivareta helhet i kommunen, bidra til at 

ungdomstrinnet ved Heidal får bestå, at det kan beholdes ulike valgfag og 

at vi får beholde barnehager i Heidal og på Sel. 

 Det vil bidra til å skape handlingsrom, slik at vi kan ivareta alle tjenestene 

i Sel kommune. Spesielt med tanke på eldreomsorgen, som vi vet vil 

kreve mye i fremtiden. Den samfunnsmessige demografien endrer seg, vi 

får mindre barn og det blir flere eldre som trenger bistand.  

 Fagforbundet Sel mener en fullverdig hall ville vært det beste alternativet, 

med tanke på skole, kulturskole og idretten i kommunen vår. 

 Ved alternativ 0, 1 og 2 blir vi nødt til å drifte i midlertidige lokaler, over 

lang tid. De utgiftene er ikke kalkulert og kommer i tillegg til de 

kostnadene som foreligger nå. Byggevirksomhet, midlertidige moduler til 

drift av skole, vil ikke være til barnas beste over lang tid. Disse 

alternativene krever tung ombygging og er de dyreste løsningene for 

kommunen. De vil ikke skape handlingsrom og bidra til en bærekraftig 

økonomi for kommunen vår! 

 Ved alternativ Elvebakken kan en drifte normal skole og barnehage, frem 

til nye bygg står ferdig. Barna og ansatte kan flytte rett inn og ta i bruk 

nye egnede lokaler. En fremtidsrettet skole, som ivaretar det faglige og 

pedagogiske læringsmiljøet. 

 Elvebakken vil ivareta helsetjenesten, arbeidsmiljøet og det tverrfaglige. 

Sentrumsbarnehage på Nyhusom: 

 Ivaretar den største barnehagen i sentrum – viktig med tanke på de 

minoritetsspråklige. Sentrum er knutepunktet og tyngden på 

barnehagesøknader er i de sentrumsnære barnehagene. Vi skal serve alle, 

også de som ikke kjører bil. Dette handler om integrering og inkludering til 

barnets beste. 

 Det haster med å få på plass ny barnehage, da tilstanden på de 

eksisterende kommunale barnehagene er så mangelfulle. Arbeidsvilkårene, 

de fysiske arbeidsforholdene pr i dag, er langt fra tilfredsstillende, se 

rapport om manglende areal og fasiliteter i Norconsult sine rapporter. Alle 

dagens barnehager mangler gode arbeidsforhold, store mangler når det 

gjelder arbeidsplasser/kontor/møterom/garderober/grupperom for 

spesialpedagogiske opplegg blant annet. Dette kommer veldig tydelig frem 

i rapporten fra Norkonsult og bør veie tungt i avgjørelsen! 

 Det blir det billigste alternativet. 

 En større barnehage har større muligheter for et tverrfaglig team. Ved å 

opprette grupper, vil ikke en stor barnehage virke stort for barna. De har 

sine områder og voksne å forholde seg til. Ved god organisering og 

inndeling av grupper, vil det skape trygge og gode rammer i oppdelte 

avdelinger, der en kan dele opp i mindre grupper. Det gjelder både i 

innemiljøet og utemiljøet. 



 Det er mye bruk av nærmiljøet og de gode tilbudene rundt sentrum med 

gangavstand. Eks. trafikkopplæring, biblioteket, ukentlig opplegg på 

treningssenteret, svømmehall der vi har bla vanntilvenning, besøk til 

Selsro med sang og hygge - deriblant den årlige rullatorfestival, 

gangavstand til skolen for jevnlig tilvenning for veteranbarna, 

gangavstand til gardsbesøk, bruene rundt mm. 

 Ved å ha en stor barnehage, der alle ansatte er samlet på en plass, blir det 

enklere å ivareta grunnbemanningen gjennom hele dagen. Det blir ikke så 

sårbart. Bemanningsnormen er et lovkrav og en plikter å sørge for 

grunnbemanningen gjennom hele dagen. Ved å drifte barnehagene i flere 

bygg, klarer en ikke å opprettholde grunnbemanningen gjennom hele 

dagen. Dette pga. pedagognormen og krav til møtetid og at det ikke er 

penger til å sette inn vikarer eller nok folk gjennom hele dagen, i 

planleggingstiden. 

 Barnehagen kan ha normal drift i barnehagene, frem til ny barnehage står 

ferdig. Da kan barna og de ansatte flytte inn i nye og egnede lokaler i 

2023.  

 De andre alternativene vil kreve tung ombygging, med drift i midlertidige 

brakker under byggeprosessen. Det er mye dyrere og ikke til det beste for 

barna og de ansatte. Det vil ikke skape handlingsrom for 

kommuneøkonomien og bidra til helheten! 

 Ingen ønsker å flikke på gamle bygg. De ansatte ønsker nye egnede 

lokaler, som er etter dagens krav og normer. 

 Veldig viktig at ansatte blir hørt og tatt med under hele prosessen uansett 

valg av alternativ. Dette med tanke på hva en barnehage skal bestå av og 

bruken av rom og areal  

 

 

Alle argumentasjonene peker mot at det beste alternativet til skole er 

Elvebakken, og Nyhusom til ny sentrumsbarnehage! 

Disse alternativene vil bidra til helheten i Sel kommune, at det er økonomisk 

bærekraftig og det vil sikre et langsiktig og fremtidsrettet samfunnsperspektiv! 

Det er uten tvil de beste alternativene for våre barn, ansatte og foreldre. Det vil 

sørge for gode og trygge rammer, et faglig og pedagogisk læringsmiljø og det vil 

ivareta et godt arbeidsmiljø. 

 

På vegne av Fagforbundet Sel, 

Nina Grindstuen 

Hovedtillitsvalgt og Leder. 

 

 


