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MØTEREFERAT 
 

 
Dato: 10.01.2018 
Saknr: 17/411-42 

 
Fellesmøte 12.12.17 Skolestruktur 
 

Til stede:  
Erlend Eriksen, rådmann  
Ronny Dorp, oppvekstutvalget (Frp)  
Ronny Urheim, Fagforbundet  
Sissel Nilsskog Aufles, enhetsleder 
barnehage  
Cato Johnsen, bygg- og eiendom  
Anniken Dale, styrer Krinkelkroken b.h  
Asle Gammelli, økonomisjef  
Trond Kaggerud, kommunalsjef 
John-Arvid Heggen, kommunalsjef 
Kari Bjørnli, personalsjef 
Christina Sørensen, repr KFU 
Thomas Odiin, konsulent WSP (via nett) 
Beate Aske Løtveit, konsulent WSP (via 
nett) 
Trine Fåkvam, kommunalsjef oppvekst  

  

 

 
 
  

Forfall / ikke 
til stede: 

Jann Arne Løvdahl, ordfører 
Karin Tverå Juvik, enhetsleder 
Espen Isaksen, oppvekstutvalget (AP) 
Tor Gunnar Nordhøy, Utd.forbundet 
Arnfinn Olsen, Utd.forb 

 
 
Dagens møte ble gjennomført via nett. Det var store problem med gjennomføring, da 
forbindelsen var svært dårlig. Dette førte til at det ble telefon med høgtalerfunksjon 
som ble løsningen. 
 
Rådmannen innledet med kort referanse til møtets bakgrunn.  
 

1. Endring av struktur i Mosjøen krets. 
I felles møte mellom arbeidsgruppe og styringsgruppe 23.11.17 framkom det et 
nytt forslag som WSP ble bedt om å se nærmere på. Forslaget gikk ut på å endre 
strukturen i Mosjøen krets fra 3 til 2 skoler. Dette har arbeidsgruppa tidligere ikke 



sett som noe aktuelt alternativ, da det vil medføre utvidelse av kapasiteten ved en 
eller flere andre skoler, noe som igjen vil medføre en økonomisk kostnad. 
 
WSP har sett nærmere på dette og foreslår for kommunen at følgende 3 alternativ 
utredes nærmere: 

 Avvikle Mosjøen skole og utvide kapasiteten ved Kulstad skole. 
 Avvikle Mosjøen skole og utvide kapasiteten ved Olderskog skole. 
 Avvikle Mosjøen skole og utvide kapasiteten ved Kulstad og Olderskog 

skoler. 
 

Ved å avvikle Olderskog skole eller Kulstad skole vil ikke det gi den samme 
økonomiske effekten som avvikling av Mosjøen skole, da disse alternativene 
ikke eliminerer byggetrinn 2 ved Mosjøen skole.  
 
Det ble i møtet enighet om at WSP utreder videre de 3 alternativene som 
framkommer over. Alternativ om å gjøre Mosjøen skole om til en-parallell skole 
tas ut av videre utredning. 
 
Andre momenter som framkom i møtet var: 

 Det er nå undervegs i strukturarbeidet vedtatt en nasjonal norm for 
lærertetthet. Hvordan dette vil slå ut i kommunene er pr i dag usikkert, 
men når det foreligger nærmere avklaring fra statlig hold må dette 
legges inn i vurderingene. 

 Ved en strukturendring må det ligge inn en buffer i forhold til framtidige 
elevtallsendringer. 

 Dersom man tar Mosjøen skole ut av drift, så vil det likevel påløpe noen 
driftsmessige kostnader. Dette må tas med i beregningen. 

 Vil grunnforholdene ved Kulstad skole kunne medføre utfordringer ved 
en eventuell utbygging av skolen? 

 Dersom det skal foretas utbygging ved Olderskog skole er det behov for 
noe tilleggsareal.  

 
2.  Involvering av elevene. 
Det ble diskutert hvordan elevene på en god måte kan involveres i arbeidet med 
organisering i oppvekst. Det ble foreslått at vi ber Ungdomsrådet om hjelp til å 
avklare dette. Arbeidsgruppens leder tar kontakt med Ungdomsrådet. 

 
Konklusjon i møtet: 

 WSP arbeider videre med å vurdere de tre alternativene for endring i Mosjøen 
krets. På bakgrunn av dette tas alternativet med en-parallell skole i sentrum ut. 

 Arbeidsgruppens leder jobber videre med elevinvolvering. Vi tar kontakt med 
Ungdomsrådet for å få hjelp til dette. 

 WSP sender over utkast til endelig rapport en uke før neste møte som er satt til 
17.01.18. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 



Trine Fåkvam 
kommunalsjef 
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