
Svar pa  spørsma l/bestilte tiltak 

 

Høyre: 
1. Nedleggelse av ungdomstrinn Søvik: Ungdomsskoleelever fra Austbø sendes til Herøy. Øvrige sendes 

til Stamnes (eller Tjøtta). Ønsker beregnet innsparing ved begge alt. (elever til Stamnes eller Tjøtta).  

 
 

Flytting av ungdomstrinnet ved Søvik til byen er beregnet å gi en innsparing på 2,6 mill. 

Austbø får skoletilbud i Herøy:  Kostnad kr 100 000 *6= kr 666 000 

Elever som ønsker det får tilbud ved Herøy skole. Minimum innsparing 2 mill. 

Ut fra dagens tall kan Tjøtta ta inn på ungdomstrinnet maks 4-5 elever fra Søvik, uten at det gir økning 

i antall klasser på Tjøtta.  

 I tallene i arena er det lagt inn 2,4 mill i innsparing for å ta med usikkerheten i 

forutsetningene. 

Lagt i Arena 

 

 

2.  Nedleggelse av ungdomstrinn på Tjøtta: Ungdomsskoleelever fra Mindland og Tro sendes til Forvik. 

Båtrute må da koordineres. Øvrige sendes til Stamnes (eller Søvik - eller Forvik?). Ønsker beregnet 

innsparing ved begge alt. Forvik ikke nødv. 

Flytting av ungdomstrinnet ved Tjøtta skole til byen er beregnet å gi en innsparing på 1,9 mill. 

 

Bofellesskapet på Tjøtta bidrar til at elevtallet i ungdomsskolen er høyere enn elevtallet i barneskolen 

skulle tilsi. Forutsatt fortsatt bofellesskap på Tjøtta med samme antall barn er det ikke inntjening i å 

flytte disse til Søvik. De må flyttes til byen for å få innsparing. 

 

Mindland og Lauvøylandet får skoletilbud i Vevelstad:   

Kostnad kr 130 000 *3= kr 390  000 

Ungdomsskoleelever ved Tjøtta får tilbudet sitt i byen. Elever som ønsker det får tilbud ved Vevelstad 

skole. Minimum innsparing 1,5 mill. 

Lagt i Arena 

 

  

 

 

 

 

Ungdomstrinn felles

Økte skyssutgifter Netto innsparing

Kun Søvik 2*1,33 mill 2,66 mill 0,11 mill 2,6 mill

Kun Tjøtta 1,5 *1,33 mill 2 mill 0,12 mill 1,9 mill

Alle felles 3*1,33 mill 4 mill 0,23 mill 3,8 mill

Innsparing skole drift



3.  Nedleggelse av barnehage Tjøtta / overføring til privat/fam.barnehage om mulig. (er dette mulig å 

gjennomføre?) 

 

Kommunal drift koster i dag 1,7 mill.  Hvis noen skulle ønske å drive familiebarnehager(er) med tilbud 

til samme barnegruppe vil dette koste 1,4 mill.  En mindre kostnad på 300 000. Den største effekten 

med et slik situasjon er redusert tilskudd med  1,1 mill . Effekten av dette vil komme først to år etter at 

tiltaket er iverksatt.  Til sammen en innsparing på 1,4 mill. 

Tilskudd sats 
familiebarnehager 

Små 
barn 

Store 
barn 4 stk 8 stk SUM 

Sone IV 143 
000 

108 400 
572000 867200 1439200 

 

Lagt i Arena 

 

 

4.  Nedleggelse av Sandnes skole : Elever overføres til Bjarnetjønna. "Skolegrense" mot Ura flyttes 

nordover slik at også Ura skole fylles opp. Nye klasse rom bygges evt i Ura og som modulbygg.  

 

Dette tiltaket er ikke utredet på en tilstrekkelig kvalitativ måte. Dette er tilnærmet alternativ E, som 

det er gitt tall på.  

Kostnadene vil være som i alternativ E, minus 26,6 mill (nybygg av 760 m2), som omgjøres til 

modulbygg ved Ura skole. Leie av modulbygg over 15 år har vi fått en pris på 1640 kr/m2 

nettoareal , totalt ca 12,5 mill. I tillegg til leie/kjøp av moduler kommer den en del kostnader 

som modulbygg-leverandørene ikke har med i sin leveranse, det gjelder blant annet 

grunnarbeid og fundamentering, rigging, opparbeiding av vei, uteområder og infrastruktur.  

Den største usikkerheten i alternativet er kostnadene i tilrettelegging av spesialrom ved Ura.  

Tiltaket er en del av videre detaljplanlegging ved valg av alternativ E 

 

 

Senterpartiet: 
 

5. Fra Senterpartiet v/Peter Talseth : Utrede kostnad for Alstahaug kommune ved opprettelse av privat 

skole:  

a. a) Tjøtta 

b.  b) Søvik  

TREKKSATS:  kr. 85 800 pr. elev. 

 

Tjøtta 38 x 85 800 =  3 260 400 Dagens kostnad, eks spesialundervisning; 5 385 000= redusert 

kostnad 2,1 mill 

 

Søvik  82 x 85 800 = 7 035 600 Dagens kostnad, eks spesialundervisning; 8 141 000= redusert kostnad 

1,1 mill 

 

Erfaringer fra andre kommuner med (små) privat skoler, er at disse produserer prosentvis mer 

spesialundervisning enn kommunale skoler. Denne undervisningen må kommunen betale.  



 

 

6. SFO har en åpningstid mellom 0645 og 1615. Primært innenfor dagens budsjettrammer. 

a. Øke foreldrebet.  

 

En økning av fast åpningstid forutsetter økt bemanning. Selv om dette kan reguleres 

ut fra behov, må virksomhetene ha tilstrekkelig bemanning for å møte en ny 

rettighet i tilbudet. 1 time *4 SFO = 20 timer = ca 55% stilling = 220 000 

 Forutsatt 175 barn i SFO betyr dette en økning i brukerbetalingen på kr 1260 pr år, 

eller kr 114,50 pr mnd. Fra 2199 til 2314 pr mnd i 11 mnd.  

 

Lagt i Arena 

 

7. Fra Senterpartiet v/Trond Dimmeldal: Ura skole , ved gjennomføring av vedtak av alt . B skoledri ft, 

brukes som ny barnehage enten alene eller i sambruk med Sandnes barnehage.  

Ny stor barnehage på Ura skole: 

8.  

Arealbehovet for ny stor barnehage er på 2780 m2 BTA, altså mer enn hva man har på Ura i dag. 

Dersom Ura skole skal benyttes som eneste kommunale barnehage i sentrum, vil det være behov 

for noe nybygg. Samlet gir dette en nybyggkostnad på 67 millioner. Den midlertidige paviljongen 

er forutsatt revet. 

Dersom Sandnes barnehage beholdes i sambruk med barnehage i Ura skole, vil det ikke være 

behov for nybygg. Ombyggingskostnaden for å omgjøre Ura skole til barnehage er estimert til 51 

millioner, da beholdes Sandnes barnehage slik den er i dag. I begge alternativene bygges hele 

skolearealet (hovedbygget og ny paviljong) på Ura om til barnehageavdelinger. Den midlertidige 

paviljongen er forutsatt revet.  

Til sammenligning er ny stor barnehage for 216 barn på Sandnes kostnadsberegnet til 74 

millioner. Differansen mellom ombygging av Ura og nybygg på Sandnes er 23 millioner. I 

vurdering av skolealternativ er det lagt inn en antatt salgsinntekt på Ura skole på 21 millioner. 

Ved bruk av Ura skole som barnehage vil denne salgsinntekten utgå.  

Alternativ

Dimensjo

nerende 

barnetall

Areal 

eksist. 

bygg

Areal-

behov 

iht RFP

Ombygging 

nivå 2

Nybygg/ 

tilbygg/ 

påbygg

Utomhus-

arbeid

Ombygging 

nivå 2

Nybygg/ 

tilbygg/ 

påbygg

Utomhus-

arbeid

Investerings-

kostnad

A) Ombygging og 

nybygging på Ura, 12 

barnegrupper, 216 barn 216           2 334  2 780  2 334         446        6 000     46 680 000 15 610 000 4 200 000   66 490 000 

B) Ombygging på Ura for 

10 barnegrupper, 

Sandnes 2 barnegrupper, 

216 barn 216           3 159  2 780  2 334         -         6 000     46 680 000 -                4 200 000   50 880 000 

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)



 

Den reelle besparelsen ved å bygge om skolebygget på Ura til barnehage er avhengig 

skolestrukturen. Dersom ferdigstillelse av barnehage blir utsatt i påvente av at skolestrukturen 

skal avklares eller at skolebygg tømmes, vil det ha direkte innvirkning på lønnsomheten til 

prosjektet. Det er forutsatt at barnehagen kan tas i bruk fra 2019, og en slik fremdrift kan være 

vanskelig å oppnå ved ombygging av Ura skole som fortsatt er i drift.   



SV: 
 

9. Gjenopprette Austbø oppvekstsenter. Flytte mellomtrinn Søvik til byen/Tjøtta 

Høsten 2019 er det ut fra dagens situasjon 6 grunnskoleelever som bor på Austbø. Året etter 

er de 4 stykker, og året der etter, høsten 2021 kun 2 stykker.   

Hvis Austbø skole skulle opprettes høsten 2019 ville de bli udelt, det vil si kun en gruppe. 

Elvene vil være fordelt på 4.- 10 trinn, med flest elver på ungdomsskoletrinnet.  

Snitt driftskostnad pr klasse etter at spesialundervisning er tatt ut, er kroner 1, 3 mill.  

Kostnaden vil være høyere med kun en klasse/gruppe ved skolen. Med utgangspunkt i 

driftskostnaden pr klasse ved Tjøtta skole på 1,8 mill er dette en mer realistisk utgangspunkt. 

I tillegg kommer drift av skolebygget. Beregnet kostnad; 2,5 mill . Dette er estimat og ikke 

detaljert beregnet.  

 

Hvis 5-10 trinn ved Søvik skole flyttes til skolen vil det gi en reduksjon på 3 klasser., 1,33 mill 

*3 eller 4 mill. Hvis dette tiltaket kombineres med å etablere skoletilbud ved Austbø skole 

blir netto innsparing; 1,5 mill.  

 

  Søvik 1-4   

Antall  Elever Klasser 

Skoleåret 
19/20 22 2 

Skoleåret 
20/21 16 2 

Skoleåret 
21/22 16 2 

 

 

Fødselsår Søvik  Tjøtta Samlet Starter 

2017 2 2   2023 

2016 7 1 8 2022 

2015 6 2 8 2021 

2014 1 4 5 2020 

2013 4 2 6 2019 

2012 5 4 9 2018 

2011 6 4 10 2017 

2010 7 0 7 2016 

2009 5 1 6 2015 

2008 14 2 16 2014 

 

 

 

Lagt i Arena som to separate tiltak. 

 

 



 

Knut Nilsen: 
10. Nytt bygg i tilknytning til ungdomsskolen som har som formål å plassere klasse 5 – 7 trinn bes 

det om å kontakte leverandører for leie av modulbygg for en tidsperiode på 6 – 8 år. Her kan 

nevnes leverandører som Malthus og Expandia som leverer førsteklasses bygg til flere 

kommuner i Norge.  

 

Det er innhentet informasjon fra to andre kommuner og en modulbygg-leverandør. 

Kommunene som leier moduler som midlertidige skolelokaler, oppgir en leiepris på 4350 

kr/m2 nettoareal pr år, med en leietid på 5 år.  

Fra modulbygg-leverandør er det oppgitt en leiepris på 1575 kr/m2 nettoareal pr år, forutsatt 

en langtidsleie på 15 år. Tilleggspris for opp og nedrigging oppgis å være 3800 kr/m2 eks 

mva. Dette kommer i tillegg tilleieprisen, uavhengig av leietid. Videre oppgir de en salgspris 

på 16 400 kr/ m2 nettoareal. I tillegg til leie/kjøp av moduler kommer den en del kostnader 

som modulbygg-leverandørene ikke har med i sin leveranse, det gjelder blant annet 

grunnarbeid og fundamentering, rigging og nedrigging, opparbeiding av vei, uteområder og 

infrastruktur.  

Netto arealbehov for 5-10 på Stamnes er 2000 m2, som tilsvarer 2800 m2 BTA. I tabellen 

under er leiepriser og byggekostnader oppsummert, basert på opplysningen innhentet fra 

referansekommuner, modulbygg-leverandør og Norconsult. Det presiseres at de to ulike 

leieprisene gjenspeiler forskjellen på langtidsleie og korttidsleie. Opp og nedrigginskostnad er 

inkludert i totalkostnad for kjøp av modulbygg.  

 

 
Kort oppsummert er det et innsparingspotensiale ved valg av modulbygg fremfor plassbygd 

skolebygg. Det innebærer imidlertid kortere levetid på bygget, samt høyere drifts- og 

vedlikeholdskostnader.  

 

  

 

11. 2. Det legges til rette for å gjennomføre det samme tiltaket når det gjelder utvidelse av 1- 4 

skole og SFO ved Bjarnetjønna Skole. 

Bjarnetjønna skole er i dag stort nok til å romme både 1.-4. klasse med 3 paralleller og SFO. 

Brutto er arealbehovet for en samlet 1-4 skole bare 4540 m2, og faktisk areal på 

Bjarnetjønna er 5450 m2. Det er altså ikke nødvendig med utvidelse av Bjarnetjønna. 

Bjarnetjønna har tilstrekkelig læringsareal og areal til SFO. I tillegg har de spesialiserte 

læringsareal utover det som er påkrevd. Det må gjøres noe ombygging for å få 

Antall 

år

Netto 

areal 

Brutto-

areal

Leie pr m2 

nettoareal 

pr år (inkl 

mva)

Byggekostn 

pr 

nettoareal

Byggekostn 

pr 

bruttoareal

Leie pr år 

inkl mva

Huskostnad 

(Konto 1-6)

Total kostnad 

eks mva 

Total kostnad 

inkl mva 

Langtidsleie 

moduler 15 2 000 2 800 1 575          3 150 000  

Kortidsleie 

moduler 5 2 000 2 800 4 350          8 700 000  

Kjøp av 

modulbygg 15 2 000 2 800 16 400        32 800 000      56 920 000      71 150 000      

Tradisjonelt 

bygg 40 2 000 2 800 17 500        49 000 000      73 120 000 91 400 000      



tilfredsstillende lærerarbeidsplasser i tilknytning til trinnarealene, men det er tilstrekkelig 

areal til dette uten å utvide bygningsmassen.   

Dersom en likevel ønsker å rive deler av skolebygget og erstatte det med modulbygg, vil en 

kunne tallene fra Stamnes. Arealet i fløy B utgjør 2350 m2, og Bjarnetjønna har et 

«arealoverskudd» på 910 m2. Forutsetter at når fløy B rives så erstattes den av et bygg med 

mindre areal for å ivareta behov for generelle læringsarealer, og unngå «arealoverskudd». 

Dette medfører da at spesialiserte læringsarealer utgår.  

  
I tillegg kommer kostnadene ved bygging av ny gymsal, som beløper seg til 32-51 millioner, 

se eget svar på dette spørsmålet. I tillegg kommer også rivekostnadene, som beløper seg til 

4-5 millioner, se eget svar på dette spørsmålet. 

 

12. Det gjennomføres riving av bygget som i dag inneholder gymsal – kjemi – fysikk samt mat og 

helse.  

Før en eventuell riving må det gjennomføres en miljøkartlegging for å avdekke om det er 

materialer som må deponeres som spesialavfall. Det er ikke gjort en slik kartlegging og det 

forutsettes dermed rene masser som kan deponeres som vanlig avfall. Basert på Prisbok 

2017 og beregninger fra Norconsult er rivekostnad anslått til 2000 kr /m2. Fløyen som er 

foreslått revet har et bruttoareal på 2340 m2 fordelt på tre plan. Et forsiktig estimat for riving 

beregnes til 4-5 millioner. Da er ikke eventuelle tilleggskostnader for deponering av 

spesialavfall medregnet.  

  

 
 

Antall 

år

Netto 

areal 

Brutto-

areal

Byggekostn 

pr 

nettoareal

Byggekostn 

pr 

bruttoareal

Huskostnad 

(Konto 1-6)

Total kostnad 

eks mva 

Total kostnad 

inkl mva 

Kjøp av 

modulbygg 15 1 022 1 440 16 400        16 767 360    31 887 360    39 859 200      

Tradisjonelt 

bygg 40 1 022 1 440 17 500        25 200 000    40 320 000 50 400 000      



 

13. Ny gymsal beregnes kostnadsinvestert gjennom ordinært tiltak. 

For etablering av ny gymsal er det lagt til grunn en håndballflate (20x40), samt 

garderobeanlegg. Gjennomsnittlig brutto arealbehov for en slik hall tilpasset skolebruk og 

med garderobefasiliteter er 2142 m2 (Drammen bystyre, 2014). Det er likevel mulig å bygge 

en veldig nøktern med et areal ned mot 1.350 m2 BTA. Prisboken 2017 oppgir 

gjennomsnittlig pris på enkel flerbrukshall til å være i størrelsesorden 23.-24.000 kr/m2 BTA. 

Et kostnadsestimat for ny gymsal med garderober vil være i størrelsesorden 46-51 millioner. 

Kostnadsestimat for en mer nøktern hall er ca 32 millioner. Lagt i Arena 

 

 

 

 



 

 

Venstre: 
 

14. Flytte PPT inn i skolene (si opp leieavtale i dagens bygg og fordele de ansatte på skolene ut 

fra trinnet de arbeider på). 

PPT drives for Alstahaug kommune og 5 andre kommuner. Tiltaket er faglig omstridt. En slik 

omfattende strukturendring krever en utredning med langt mer forarbeid. 

 

15. Utleie av ledig lokale i kulturbadet (private aktører på det åpne markedet)  

Mulig innsparing ved å etablere Newtonrom i deler av det ledige arealet. Fylkeskommunen 

leier. 

 

16. Mobbeombud, interkommunal ordning  

Anbefales ikke. En prøveordning med mobbeombud betyr å øke kommunens utgifter med 

minimum kr 500 000 fordelt over to år. Det er ikke forespeilet økonomiske gevinster ved 

tiltaket, siden det ikke erstatter andre tiltak.   

Fylkesmannens nye iverksettingsorgan er et uavhengig  lavterskeltilbud som overlapper 

begrunnelsene for mobbeombud. Det er stor usikkerhet om utbytte av en slik ordning i en 

kortere i prøveperiode. Det er grunn til å tro at disse midlene vil gi bedre virkning ved å 

opprettholde eksisterende innsats eller øke skoleeiers oppfølging av skolene. 

Lagt i Arena 

 

 

Arbeiderpartiet: 
 

17. Skolestruktur Alternativ D i sentrum med virkning fra høsten 2019, med minimale 
investeringer 50 mill ala Ap’s forslag i k.styret 11.oktober. 
 
Administrasjonen må forholde seg til de takserte vedlikeholdsutgifter på 73 mill i 
skolebyggene og 47 mill i Stamneshallen. I tillegg kommer nødvendig ombygging for å 
tilrettelegge for store klasser.  
Hvorvidt det er mulig å «skyve på» noe vedlikehold i perioden fremover kan fortløpende 
vurderes. 
 

18. Voksenopplæringen inn i kommunalt bygg, spare leiekostnaden: 2 mill / år (fra 2020?) 
Dette ligger inne i de tiltakene der et skolebygg er frigjort. Hvis annet bygg skal brukes krever 

dette investeringer i tilrettelegging /ombygging for skoledrift 

 
19. Søvik skole som 1 – 7, dvs flytte 8-10 til ungdomsskolen i S.sjøen (2,2 mill/ år, fra høst 2019) 

Flytting av ungdomstrinnet ved Søvik til byen er beregnet å gi en innsparing på 2,6 mill. 



Ut fra dagens tall kan Tjøtta ta inn på ungdomstrinnet maks 4-5 elever fra Søvik, uten at det gir 

økning i antall klasser på Tjøtta. 

 

Lagt i Arena 

 

 

20. Søvik skole som 1 – 4, dvs flytte 5-10 til skolene i Sandnessjøen (4 mill/år, fra høst 2019) 

5-10 trinn ved Søvik skole flyttes til sentrum vil gi en reduksjon på 3 klasser.  Kostnad pr 

klasse 1,33 mill *3 eller 4 mill. Økt skoleskyss vil kunne utgjøre ca 100 000. Netto 3,8 mill 

 

  Søvik 1-4   

Antall  Elever Klasser 

Skoleåret 
19/20 22 2 

Skoleåret 
20/21 16 2 

Skoleåret 
21/22 16 2 

 

 

 

Fødselsår Søvik  Tjøtta Samlet Starter 

2017 2 2   2023 

2016 7 1 8 2022 

2015 6 2 8 2021 

2014 1 4 5 2020 

2013 4 2 6 2019 

2012 5 4 9 2018 

2011 6 4 10 2017 

2010 7 0 7 2016 

2009 5 1 6 2015 

2008 14 2 16 2014 

 

 

Lagt i Arena 

 

21. Prosjekt felles ledelse av Barnehager og skoler. Kjøre et prosjekt / prosess der ledelse er i 
fokus. Mål: felles rektor for barneskolene i byen, felles rektor for Tjøtta og Søvik skole, felles 
ledelse av barnehagene i byen før den nye barnehagen er ferdig. Andre kommuner har felles 

Ungdomstrinn felles

Økte skyssutgifter Netto innsparing

Kun Søvik 2*1,33 mill 2,66 mill 0,11 mill 2,6 mill

Kun Tjøtta 1,5 *1,33 mill 2 mill 0,12 mill 1,9 mill

Alle felles 3*1,33 mill 4 mill 0,23 mill 3,8 mill

Innsparing skole drift



rektor for flere enheter, det bør vi også søke å få til. Anslått innsparing til 2019: kr 0,5 mill, 
2020; 1 mill og 2021 1,5 mill. 
 

Ideen om å lage områderektorer ble utprøvd i flere kommuner i perioden 2004-2015. Forsøkene har bygd på en 
begrenset forståelse av rektorene og styrernes lederrolle. Felles for forsøkene er at de fleste er avsluttet eller i 
ferd med å bli avsluttet pga av manglende økonomisk uttelling og uheldig faglig utvikling 
 
Det er viktig å forstå at en rektor eller en styrer ikke bare har ansvar for personalet, men et direkte ansvar 
overfor barna. 
 
En felles rektor for barneskolene vil bety 70 – 80 ansatte som skal følges opp etter IA avtalen, lærernes 
kompetanseutvikling i fellestid. I praksis har slike tiltak betydd at en har etablert «avdelingsledere» som 
«minirektorer» på den enkelte enhet og en har dermed fått et nytt ledd i linjeledelsen. Blant annet p.g.a 
bestemmelsen om avlønning av ledere i avtaleverket vil ikke tiltaket gi vesentlige besparelser så lenge det ikke 
er praktisk mulig å erstatte lederne på den enkelte skole med kun en ny.  
Sagt kort er erfaringen at en enhetsleder/områderektor vil bli lønnet høyere samtidig som det bygges ut med 
flere og bedre betalte avdelingsleder. 
 
Uten å vite hvordan innsparingen er beregnet, ser det ut til at det er innlagt urealistiske forutsetninger.   

8.2 Rektor 

Opplæringsloven har krav om at Opplæringen i skolen skal ledes av rektorer 

Denne ordlyden skal forstås utvidende fordi det klart fremgår av lovforarbeidene at rektor skal være øverste leder av skolen 
dersom departementet ikke har gitt dispensasjon fra kravet om rektor. Kravet om en rektor som øverste leder av skolen må 
forstås slik at detIkke er anledning til å ha rektor i deltidsstilling 

En uttalelse fra det tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet sier at dette også skal forstås slik at rektorer heller ikke 
kan gå av med delvis AFP (avtalefestet pensjon). For å kunne tilsettes som rektor må man ha 

 Pedagogisk kompetanse 

 Nødvendige lederegenskaper 

Disse kravene bygger på realkompetanse, slik at søkere til rektorstillinger ikke lenger må oppfylle de formelle 
kompetansekravene for undervisningsstillinger for å kunne tilsettes som rektor. Dette gjelder vel og merke bare hvis rektor har 
en ren administrativ stilling. Dersom rektorstillingen inneholder undervisning, må også kompetansekravene for 
undervisningsstillinger oppfylles. 

En person kan være rektor ved flere skoler under forutsetning av at vilkåret om en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ 
ledelse er oppfylt og at rektor kan følge opp og videreutvikle den daglige driften ved den enkelte skole. 

  
22. Prosjekt Tjøtta Barnehage. MÅL; få ned kostnaden på enheten. Antatt potensiale; 2018; 

200 000, 2019; 300 000, 2020 300 000 og 2021 400 000 
 
Mulige tiltak: 
felles styrer m Søvik b.h à Tjøtta b.h blir en avdeling under Søvik 

 redusert plasser i b.h: tilpasset kravet til antall pedagoger, max 14 barn over 3 år 
 foreldre som jobber i sørdelen av kommunen prioriteres til Tjøtta bh, (foreldre som jobber i 

byen kan ta m barna til Søvik/s.sjøen hvis Tjøtta blir full). Denne prioriteringen må inn i 
vedtektene for barnehage! 

 kjernetid, redusere fleksibiliteten, korter åpningstid 
 drifte sammen m sfo på Tjøtta 
 samlokalisere med skolen, og avhende bygget b.h er i i dag. 
 innsparing i kommunen gir på sikt mindre i overføringer til private b.h 



 

 Administrasjonen: 
 

23. SFO  Ny sats pr mnd endres fra 2199 til 2200 pr mnd. Samtidig endres det fra 11 til 10 
betalingsmnd i året.  Dette gir en reduksjon på 1639 kr pr år for et barn i full plass.  
 
Halv plass, inntil 10 timer,  kr 1800. 
 

 10 betalingsmåneder forutsetter at skolefridager tas ut av basistilbudet.  
 Fulldagstilbud på skolefridager i skoleåret gir ut fra et tillegg på kr 375 pr mnd i 10 mnd.for 

fridager i skoleåret. 
 For fulldagstilbud på fridager i skoleåret og i sommerferien 750 pr mnd i 10 mnd. 
 Ny forutsetning for kjøp av SFO-tjeneste er at kjøp av tjenesten gjøres pr skoleår(10mnd).  

 
Forventet effekt av tiltaket er netto kr 800 000 i helårseffekt.  

 


