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OPPFØLGING ANALYSE AV RESSURSBRUK I LØTENSKOLEN 

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 

 

Mandat og struktur for oppfølging av Analyse av ressursbruk i Løtenskolen vedtas slik det framgår i 

saken. Arbeidet ses som en del av vedtatt virksomhetsgjennomgang og målene satt for denne. 

 

 

 

Utrykte vedlegg Sak 11/21 i kommunestyret, behandlet i møte 24.3 2021; Analyse ressursbruk 

i Løtenskolen 

 

Fakta 
Driftsutvalget behandlet sak 7/21; Analyse av ressursbruk i Løtenskolen i sitt møte 9.3 2021 med 

etterfølgende behandling i kommunestyret i møte 24.3 2021, sak 11/21. Det ble fattet flg. vedtak i 

saken: 

 

• Presentasjonen av Analyse ressursbruk i Løtenskolen av KS-konsulent tas til orientering. 

Informasjonen tas med videre som faktagrunnlag i det videre økonomiplanarbeidet og i 

arbeidet med rulleringen av Strategisk plan skole og barnehage 2017-2021.  

• Administrasjonen utarbeider mandat for ei arbeidsgruppe – bestående av politiske 

representanter fra Driftsutvalget, tillitsvalgte, aktuelle fag- og administrative ressurser - som 

skal utarbeide rammer og innhold for framtidas Løtenskole med bakgrunn i dybdeanalysen 

fra KS-konsulentene. Politisk sak med mandat og arbeidsgruppe legges fram til behandling 

før sommeren 2021.  

• Driftsutvalget ber kommunedirektør se skoleanalysen i sammenheng med vedtak gjort av 

Kommunestyret i budsjettbehandlingen i 2020 Ref. fullstendig gjennomgang av kommunens 

tjenesteproduksjon i 1. halvår 2021. En slik gjennomgang skal gi anbefalinger om tiltak som 

skal gi et samlet aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens inntekter og som sikrer 

nødvendig egenfinansiering av framtidige investeringer.  
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Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 



På bakgrunn av det nevnte vedtak i kommunestyre, sak 11/21, og tilrådingene gitt av KS-konsulent 

i rapporten Analyse av ressursbruk i Løtenskolen, forslår kommunedirektøren følgende mandat: 

 

- Vurdere konkrete forbedringspunkter i samhandlingen innenfor oppvekstsektoren 

o Kultur, struktur og innhold 

o Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene 

- Utrede og legge fram forslag om endringer i skolestrukturen med bakgrunn i vurderinger 

rundt framtidig økonomisk bærekraft og krav til kvalitet 

- Vurdere eventuelle endringer i ressurstildelingsmodellen 

- Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen 

- Se på tiltak for å øke inntekter 

o Innhenting av eksterne midler 

o Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere 

- Evaluere bruken av spesialundervisning, herunder  

o Modell for tildeling 

o Praksis tildeling til private skoler 

o Forsterket avdeling 

- Gjennomføre Skolekonferanse i løpet av høsten 2021 der både Analyse av ressursbruk i 

Løtenskolen, Oppfølgingsordningen, Tilstandsrapport for grunnskolen, og resultater fra 

Ungdata-undersøkelsen blir en del av innsiktsgrunnlaget for konferansen 

- Resultatene av arbeidet skal fremmes i egen sak i politiske organer i november 2021 

 

 

 

Kommunedirektøren foreslår følgende struktur for oppfølgingsarbeidet: 

 

Styringsgruppe: Driftsutvalget som organ er styringsgruppe for oppfølgingsarbeidet og 

innstiller til den formelle behandlingen i de politiske utvalgene. 

 

Arbeidsgruppe:  Medlemmene i Driftsutvalget, utvidet med 2 representanter fra 

kommunestyret; en representant fra posisjonen og en representant fra 

opposisjonen, samt hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet, utgjør sammen med administrasjonen arbeidsgruppa.  

 

Rollefordeling: Administrasjonen utreder og forbereder på de ulike saksområdene gjengitt i 

mandatet og legger fram til drøfting i arbeidsgruppas møter.  

 

Medvirkning: Medvirkningsprosesser med andre interessenter enn tillitsvalgte, foreslås lagt 

til allerede etablerte fora som i denne sammenhengen gis status som 

referansegrupper i arbeidet. Dette gjelder lederfora og 

personalmøter/klubbmøter innenfor Oppvekst, overordnet organ for FAU, 

Samarbeidsutvalg og de formelle styringsorganene for barn og unge. Dette 

muliggjør løpende innspill til arbeidet og også nærmere dialog med 

styringsgruppa i den grad det anses som ønskelig gjennom prosessen. 

Medvirkning kan også ivaretas i en Skolekonferanse i løpet av høsten 2021, 

der planlegging og gjennomføring i forslaget til mandat er lagt til 

Driftsutvalget som kommunens formelle skoleeier. 

 

 

Konsekvenser for klima og miljø  
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