
 
                    Sel 

Vår dato 
16.06.2020 
 
 
 
 

 

 
 
Adresse:                                        E-post                                                                Telefon: 
Rådhuset                                                                       post@Sel.utdanningsforbundet.no                      612 30593 Tirsd og fred       
2670 OTTA                                                                                                                                                95941950

 
 
Til Sel kommune 
 
 
 
HØRINGSSVAR FRA UTDANNINGSFORBUNDET SEL/LOKALLAGSSTYRET: 
«Utredning av Otta skole 1-7 på Nyhusom m/ hall og barnehagestruktur for 
sentrumsområdet» 
 
Innledning: 
Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening som skal ivareta 
medlemmenes interesser når det gjelder blant annet arbeidsvilkår og profesjonsfaglige 
spørsmål. Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn og unge får et kvalitativt godt og 
forsvarlig opplæringstilbud. Det er disse punktene i formålsparagrafen til 
Utdanningsforbundet vår høringsuttalelse er basert på.  
 
Høringssvaret er en oppsummering av innspill fra styremedlemmer i lokallaget. 
Saksframlegget og rapportene framstår som godt lesbare, og vi opplever at det er gjennomført 
et meget grundig utredningsarbeid. Vi merker oss at det er tverrfaglig bred enighet i 
kommuneledelsen om hvilket alternativ som er til barnets, de ansattes og Sel kommunes 
beste. Vi har stor tillit til organiseringen av utredningsarbeidet der både 
arbeidstakerrepresentanter/tillitsvalgte, virksomhetsledere, prosjektleder og kommuneledelsen 
har vært involvert. Norconsult som ekstern bidragsyter har svart ut for bestillingen og levert 
omfattende rapporter i tråd med punktene i mandatet.  
 
Konklusjon: 
Utdanningsforbundet Sel, ved lokallagsstyret, støtter kommunedirektørens forslag til vedtak 
der ny Otta skole blir bygd på Elvebakken, ny barnehage blir etablert på Nyhusom og hall 
anlegges i tilknytning til eksisterende Ottahall. Vi mener at dette er det eneste bærekraftige 
alternativet sett ut fra Sel kommune sin helhetlige situasjon og de demografiske utfordringene 
kommunen står overfor. Det er dette alternativet vi mener vil være til barnets beste, gi ledere 
og ansatte de beste arbeidsvilkårene og læring og utvikling det beste handlingsrommet. Altså 
er vår konklusjon tuftet på vår formålsparagraf som jeg viste til i innledningen. 
 
Argumentasjon: 

 Strukturendring gjennom å skape større enheter kan gi andre og bedre muligheter for 
ressursutnyttelse og minske sårbarheten, samt skape større fagmiljø. Den største 
barnehagen må ligge i Otta sentrum der en av erfaring vet at etterspørsel er størst. 

 En sentrumsbarnehage på Nyhusom vil tilfredsstille kravet til fasiliteter både ute og 
inne og på den måten gagne både ansatte og barn. Barnehage på Nyhusom vil også ha 
mulighet for å «vokse» dersom det skulle bli behov for flere barnehageplasser i 
framtiden. 
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 Det er enighet om at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med dagens 
bygningsmasse pga det vil kreve tung ombygging og evt. riving og nybygg, jfr. 
rapporter fra Norconsult. Ut fra det vi vet om dårlig standard og manglende 
rammebetingelser i barnehagene i dag, er tidsfaktoren kritisk. Det haster med å få på 
plass en hensiktsmessig barnehagestruktur, og det er ikke ønskelig med midlertidige 
og kostbare mellomløsninger og skaper vesentlige utfordringer for barn, foreldre og 
ansatte. Det stor forskjell i tidslinje for de ulike alternativene, noe vi mener må veie 
tungt.  

 Vi har stor tro på at en sentrumsbarnehage på Nyhusom kan bli et meget godt 
alternativ og vi har full tillit til at våre dyktige ledere og ansatte i barnehagene evner å 
organisere og tilrettelegge barnehagetilbudet på en måte som tjener barnets beste.  

 Vi ønsker en NY skolebygning som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet, jfr. 
areal- og kapasitetsanalyser fra Norconsult. Vi ønsker ikke ombygging/påbygg på 
Nyhusom der det uansett løsning (alternativ 0 og 1) vil gi store utfordringer for ansatte 
og barn, jfr. saksutredning. 

 Vi ønsker kroppsøvingslokaler som ligger i umiddelbar nærhet til skolen. I og med at 
kroppsøvingslokaler på Nyhusom ikke var en del av mandatet i utredningen, vil eneste 
alternativ være skole på Elvebakken med kort avstand til ny hall. Det kan ikke 
understrekes nok hvor viktig det er å begrense overgangs-situasjoner i stå stor grad 
som mulig. For oss handler dette om å skape trygge og forsvarlige rammer for barna 
og gode arbeidsvilkår for pedagoger og ledelse. 

 Vi vet at gjeldende strukturer er kostbare, og driftsutgiftene er høye.  
Tidsforskyvningene på grunn av reverserende vedtak om skole- og 
barnehageutbygging gir økonomiske utfordringer da vedtatte nedskjæringer må 
gjennomføres uten effekt av strukturendringer. Det er vesentlig at driftsutgiftene blir 
så lave som mulig når strukturene er på plass. Rapportene viser at det å gå videre med 
eksisterende bygningsmasse vil gi høyere driftsutgifter i all framtid. 

 Utdanningsforbundet Sel vil også denne gangen uttrykke bekymring for 
konsekvensene for Heidal skule som i dag sliter med å komme inn i trange rammer. 
Dersom det gjøres vedtak som koster mer enn det som tidligere lå inne i 
økonomiplanen, vet vi at det vil få konsekvenser for hele oppvekstområdet/alle 
skolene og barnehagene. 

 Vi ønsker å unngå å bruke store summer på en midlertidig plassering av elevene mens 
utbygging pågår. En midlertidig plassering er utfordrende for barn, ledelse og ansatte. 

 
 
Utdanningsforbundet Sel 
Styremøte 9. juni 2020 
Hildegunn Belle, lokallagsleder 
Anne Saghaugen, nestleder 
Turid F. Brobakken, styremedlem barnehage 
Anne- Gina Holen, styremedlem faglig- og administrativt støttesystem 
Hilde Bjørklund, styremedlem, lederrepresentant barnehage 
Sjur Lindby, styremedlem, lederrepresentant skole
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