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Deltakere Til stede Ikke til stede 
Dag Langfjæran, KS konsulent og Prosjektleder X  

Chriss Madsen, KS konsulent og Prosjektleder X   

Bente Tangen, rektor ved Herre skole X  

Trond Gausnes, rektor ved Grasmyr ungdomsskole X  

Inger-Lise Sikkeland, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet X  

Lehne-Kristin Rykkelid, politisk representant fra Høyre X   

Hallgeir Kjeldal, politisk representant fra Arbeiderpartiet X  

Hermod Håtveit, rektor ved Bamble videregående skole X  

Vegard Ervik, representant fra Ungdomsrådet  X 

Hannah Nymann Berg, representant fra Ungdomsrådet  X 
 

Sakliste: 
22/15. Godkjenning av referat fra forrige møte, den 22.4.15 
23/15. Gjennomgang av foreløpig KOSTRA-analyse 
24/15. Tidsplan for gruppeintervjuer 
25/15. Justering av framdriften i prosjektet 
26/15. Elevtallsutvikling 
27/15. Eventuelt 

 
Sak nr  Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak Ansvar Frist 

Sak 
22/15 

Godkjenning av referatet fra forrige møte, den 20.4.15 
 

a) Referatet ble godkjent  
 

  

Sak 
23/15 

Gjennomgang av foreløpig KOSTRA-analyse 
 
PL gjennomgikk KOSTRA-analysen som KS-Konsulent har 
utarbeidet. PG stilte spørsmål og drøftet kort enkelte momenter. 
Deler av det som ble presentert vil bli brukt i sluttrapporten i 
prosjektet. 
 
Hovedbildet fra KOSTRA: 

 Barnehage: Bamble har ca. 20% lavere objektivt 
utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og en ressursbruk 
som ligger 5% under landsgjennomsnittet 

 Skole: Bamble har ca. 4% høyere objektivt utgiftsbehov 
enn landsgjennomsnittet, og en ressursbruk på om lag 
som landsgjennomsnittet. 

 
b) KOSTRA-analysen ble tatt til orientering  

 

  

Sak 
24/15 

Tidsplan for gruppeintervjuer  
 
Det er behov for nytt tidspunkt for intervju av Ungdomsrådet, da 
innkallingen til intervjuet 27/4 ikke nådde fram til medlemmene i 

  

Referat fra prosjektgruppemøte i 
ungdomsskolestrukturprosjektet  
Onsdag 13. mai kl 12-15 
Møterom: Langen 
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Ungdomsrådet. Nytt tidspunkt er foreslått 15/6 kl 13:15 – ikke 
endelig bekreftet. 
 
Det er behov for nytt tidspunkt for intervjuet med Bamble vgs og 
Telemark fylkeskommune pga interne prosesser i 
fylkeskommunen som også involverer Bamble vgs. Nu tid er 
bekreftet til 22/5 kl 10:00. 
 
Gruppeintervjuene gjennomføres i samsvar med oversikten 
nedenfor (grå tekst på intervjuer som er fullført): 
 

Gruppe Dato Klokkeslett Sted 

Plasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet 27.04. 09:30-10:45 Formannskapssalen 

Rektorene 27.06. 11:30-13:00 Formannskapssalen 

Ungdomsrådet 15.06. 13:15-14:45 Formannskapssalen 

Økonomiavdelingen 13.05. 10:30-11:30 Gunn Ellen 

BKFU 13.05. 15:15-16:30 Hørsfjell 

Skoleadministrasjonen* 22.05. 12:30-14:30 Hørsfjell 

Enhet for teknisk drift og EIE 26.05. 11:30-13:00 Hørsfjell 

Bamble vgs & Telemark fk 22.05. 10:00-11:30 Hørsfjell 

Oppvekst- og kulturutvalget + Rødt 26.05 15:00-16:30 Hørsfjell 
 

 
a) Revidert plan for intervjuene tatt til etterretning 

 

  

Sak 
25/15 

Justering av framdriften i prosjektet 
 
PL redegjorde for endringene i forutsetningene for framdriften.  
Det er nødvendig å forskyve mye av arbeidet i prosjektet, dette 
pga: 

 Opprinnelig plan var å gjennomføre intervjuene tidlig i 
prosjektet (20. og 27. april) slik at vi kunne ha dette som 
en av hovedkildene i datainnsamlingen. Intervjuene er nå 
vesentlig forskjøvet ved at de sannsynligvis ikke kan 
fullføres før midten av juni. Se Gantt-diagram nedenfor, 
og revidert liste for gjenstående intervjuer i referat fra sak 
24/15 ovenfor. 

 PL fikk tilgang til kvalitetssikret elevtallstatistikk en uke ut i 
mai. 

 
Politisk er det kommet ønske om at sluttrapporten skal leveres 
uten anbefalinger fra KS-Konsulent i en foreløpig versjon og 
med anbefalinger i en påfølgende endeling versjon. Dette ønsket 
vil ikke bli etterkommet fordi:  

a) Dette representerer avvik fra anbudsforespørsel, tilbud 
og aksept.  

b) Det er heller ikke forenelig med hvordan KS-Konsulent 
utformer slike rapporter. Konklusjoner og anbefalinger 
«vokser fram» gjennom den faglige begrunnelsen, og 
kan vanskelig utelates fra en ‘foreløpig rapport’. Selv om 
et oppsummeringspunkt med konkret anbefaling skulle 
utelates, ville konklusjon/anbefaling allikevel være 
åpenbar ut fra hvordan hovedteksten er formulert.  

 
Sluttrapport kan derfor ikke ferdigstilles før til møte i PG 16. 
september 
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Oppsummert er revidert møteplan for de resterende møtene i 
PG slik:  

 15. juni kl 09:00-12:00 

 20. august kl. 12:00-15:00 

 2. september kl 12:00-15:00 

 16. september kl 12:00-15:00 
Følgende PG-møter har da fått ny dato:  

 22. mai 

 1. juni 

 7. august 
 
Dette innebærer at Styringsgruppemøtet som var berammet til 
26. august også må utsettes.  

 Forslag til ny dato er 24. september.  
 
Videre innebærer det at rapporten ikke kan legges fram for 
kommunestyret 10. september som opprinnelig planlagt. 
Kommuneledelsen må avklare nytt tidspunkt for dette med 
nyvalgt ordfører etter valget.  
 

a) PG slutter seg til at rapporten fra KS-Konsulent leveres i 
bare én versjon, med tydelige anbefalinger. 

b) PG slutter seg til revidert framdrift for prosjektet, med 
nytt leveransetidspunkt for sluttrapport, nye tidspunkter 
for PG-møter og utsettelse av styringsgruppemøte. 

c) Kommunalsjefen sender revidert innkalling til de møtene 
som har fått endret tidspunkt. 

d) Kommunalsjef avklarer tidspunkt for nytt møte i 
styringsgruppen. 

e) Kommuneledelsen avklarer nytt tidspunkt for når 
sluttrapporten skal legges fram for kommunestyret med 
nyvalgt ordfører etter valget. 

 
Gantt-diagrammet nedenfor illustrerer revidert samlet framdrift i 
prosjektet: 
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Sak 
26/15 

Elevtallsutvikling.  
 
PL viste noen eksempler på hvordan elevtallsframskrivingen vil 
bli presentert i sluttrapporten, og hovedtendensen i utviklingen 
av totalt elevtall i kommunen. PG hadde en kort drøfting av 
realitetene som ligger i elevtallsframskrivingen, og sluttet seg til 
arbeidsformen og grafikkutforming som KS-Konsulent har lagt 
opp til.  
 

a) Formelt vedtak ble ikke fattet 
 

  

Sak 
27/15 

Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 

  

 
 


