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Saker til behandling  

ADM-20/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00583-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/18 29.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 13/18 30.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 10/18 06.06.2018 
4 Formannskapet 47/18 06.06.2018 
5 Administrasjonsutvalget 16/18 13.06.2018 
6 Ungdomsrådet 14/18 21.08.2018 
7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/18 22.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 20/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 61/18 29.08.2018 
10 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg i augustbehandlingen publiseres på nettbrett og 
på Ås kommunes hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens svar på HOK’s spørsmål fremgår av nye vedlegg:  
26.  Notat - Oppfølging av Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 
 30.05.2018, HOK-sak 13/18 
26.1  Vedlegg 1 - Oversikt prosjekter 2013-2017 
26.2  Vedlegg 2 - Vedlikeholdsbehov 2018-23 

 
 

Innstillinger/vedtak i mai 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018.  
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 

skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 
o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader.  
 
 

Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
 

Rådmannens innstilling 15.05.2018: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Utvalgsbehandlinger i mai/juni: 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om at saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 06.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 

_____ 
  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Saken ble drøftet. Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken utsettes til 
innstilling fra HOK foreligger. 
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Administrasjonsutvalgets utsettelsesvedtak 13.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018: 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at saken 
følges opp i møtet 22.08.2018.  
 

Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende punkter, som de ønsker mer informasjon 
om: 

o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av 

Kroer skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært 
usikker. 

o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader.  
 

Votering: Ap’s forslag om å drøfte saken i to møter ble enstemmig tiltrådt.  
       Hovedutvalgets tilleggspunkter om mer informasjon ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
Ungdomsrådets behandling 29.05.2018: 
Ungdomsrådet har allerede diskutert saken og avgitt sitt svar i forbindelse med 
høringsrunden. Et av medlemmene ønsket å tilføye at prognosegrunnlaget ikke virket 
troverdig. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt, mot en stemme. 
 

Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Se øverst i dokumentet.  

_____ 



Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 29.08.2018  Side 5 av 22 

 

 

Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Ellen Benestad 
fungerende Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
1 - Høringsbrev - Kroer skole 
2 - Høringsnotat - Kroer skole 
3 - Befolkningsutvikling og prognoser 
4 -Kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø 
5 - Sammendrag høringssvar 
6 - Høringsuttalelse privatpersoner 
7 - Høringsuttalelse privatpersoner 
8 - Høringsuttalelse personalet ved Kroer skole 
9 - Høringsuttalelse Utdanningsforbudet ved Kroer skole 
10 - Høirngsuttalelse Kroerbarnehagen DA 
11 - Høringsuttalelse Elevrådet ved Kroer skole 
12 - Høringsuttalelse Ungdomsrådet 
13 - Høringsuttalelse Ås senterparti ved Ellen Syrstad 
14 - Høringsuttalelse Knerten barnehage 
15 - Høringsuttalelse Kroer SMU-SU 
16 - Høringsuttalelse privatperson 
17 - Foreldregruppa ved Kroer barnehage 
18 - Høringsuttalelse Kroer skole FAU 
19 - Høringsuttalelse privatpersoner 
20 - Høringsuttalelse privatperson 
21 - Høringsuttalelse Kroer Menighetsråd 
22 - Kroer Vel 
23 - Høringsuttalelse lokallagsstyret i Utdanningsforundet i Ås 
24 - Høringsuttalelse Fagforbudet Ås 
25 - Høringsuttalelse Utdanningsforbundet ved Ås ungdomsskole 
26. Notat - Oppfølging av Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 
30.05.2018, HOK-sak 13/18 
26.1 Vedlegg 1 - Oversikt prosjekter 2013-2017 
26.2 Vedlegg 2 - Vedlikeholdsbehov 2018-23 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HOK-sak 7/18: Høringssak – Kroer skole 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor Kroer skole 
Rektor Rustad skole 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Februar 2018 ble det fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019. I henhold til 
vedtak i HOK-sak 7/18 har 3 alternativer for videre struktur og drift av Kroer skole 
vært ute på høring. Rådmannen har gjort en helhetlig vurdering på bakgrunn av 
høringssvarene som har kommet inn og dagens situasjon med tanke på 
elevtallsutvikling og rekruttering av lærere med godkjent kompetanse. I henhold til 
kommunens ansvar som skoleeier og en rettferdig fordeling av ressurser til det beste 
for alle barn og unge i kommunen, mener rådmannen at nedleggelse av Kroer skole 
er nødvendig.   
 
Fakta i saken: 
Befolkningsprognoser utarbeidet av Rambøll i 2017 viser en betydelig nedgang i 
elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030. Se prognoser for Kroer og 
Rustad skolekrets vedlagt i saksfremlegget. I lys av befolkningsprognoser av 2017 og 
ferdigstillelse av nye Rustad skole i 2019, mener rådmannen det er nødvendig at det 
fattes beslutninger som gir retning og styringsmuligheter i et helhetlig og 
fremtidsrettet perspektiv.  
 
Februar 2018 ble det derfor fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019.  
  
Høring 
I henhold til vedtak i HOK-sak 7/18 har følgende 3 alternativer vært ute på høring, 
med høringsperiode 05.03-05.05.2018:  

 
o Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad 

skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til 
Rustad skole. 

o Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når 
den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad 
skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole 
fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på 
småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom 
antall elever på småtrinnet går under 50. 

o Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole. 
 
Vurderingskriterier som er lagt til grunn i høringen er: kapasitet og elevtallsutvikling, 
pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer og skolevei.  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-28-02-2018.350480.MD1I546947o33fb.pts.html
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I løpet av høringsperioden har det kommet inn totalt 20 høringssvar. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. Det har ikke kommet inn høringssvar som 
støtter alternativ 2. Høringssvarene er oppsummert i eget vedlegg med rådmannens 
kommentarer. Alle høringssvarene er også vedlagt i sin helhet. Det har imidlertid 
kommet inn flere høringssvar som stiller spørsmål ved prognoser og tallmateriale 
som er brukt i høringen. Prognoser og tallmateriale vil bli redegjort for i eget 
dokument som følger dette saksfremlegget. Vedlagt saken følger også et utdypende 
dokument som tar for seg kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø. 
Skolebyggets fremtid vil avhenge av kommunestyrets endelige vedtak i saken. 
Rådmannen vil derfor komme tilbake med anbefalinger for videre bruk av 
bygningsmasse.  
 
Vurdering: 
Kapasitet og elevtallsutvikling 
Befolkningsprognoser er beheftet med usikkerhet. Men selv om prognoser ikke gir en 
fasit, gir de den beste forutsigelsen av hvordan en utvikling vil arte seg. I 
skoleplanlegging er det mest interessant å se på hvordan de yngste aldersgruppene 
utvikler seg. Statistikken viser en tydelig tendens til at antallet barn og unge i Kroer 
skolekrets har gått ned i perioden år 2000-2017. Selv om prognosene utarbeidet i 
2017 viser en betydelig nedgang i elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030 
betyr det imidlertid ikke at rådmannen er sikker på at prognosene umiddelbart vil slå 
til, men at rådmannen tror på konklusjonen i prognosene – at antall barn i alderen 6-
12 år vil gå betydelig ned i Kroer skolekrets i løpet av de neste 10-15 årene. Dette 
som en konsekvens av at det blant annet ikke er vedtatt mer utbygging innenfor 
Kroer skolekrets.  
 
Det er i dag ressurskrevende å drifte de mindre skolene. Dersom elevtallet faller 
under 100, fungerer ikke finansieringsmodellen (skolemodellen) godt nok lenger. 
Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for elevtall<100, og driften blir svært 
krevende. En slik utvikling vil ikke være bærekraftig innenfor gitte rammer, ei heller 
økonomisk forsvarlig i et helhetlig perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste 
for alle barn og unge i kommunen.  
 
God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens 
skolebygg er nøkkelfaktorer for effektiv skoledrift. For skoler som ligger i områder 
med lav og nedadgående elevtallsutvikling impliserer dette dårlig utnyttelse av 
ressurser. Nye Rustad skole er dimensjonert for vel 700 elever. Elevtallet ved Rustad 
skole vil anslagsvis være 500 elever ved oppstart august 2019, og øke til rundt 600 
elever mot 2030. Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i 
Kommunestyret 21.6.2017.   
 
Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved nye 
Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. Økt 
ressursinnsats mot tilpasset opplæring, for å få ned omfanget av 
spesialundervisning, er bare ett av flere presserende områder det er behov for 
styrking. Skolevegring og barn og unges psykiske helse er andre områder 
rådmannen ser behov for økt fokus og styrking i tiden fremover.  
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Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer 
Kompetansekrav for tilsetting og betydningen av lærernes fagkompetanse 
Det er vanskelig å rekruttere lærere med godkjent kompetanse. Dette er ikke unikt for 
Ås kommune. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) bekrefter at dette er 
utfordrende i hele kommune-Norge. GSI-tallene viser at Kroer skole skiller seg ut 
sammenliknet med sentrumsskolene i Ås. Siste GSI-rapportering per 1.10.2017 viser 
at kun 1 av 7 lærere som underviser i engelsk ved Kroer skole, oppfyller 
kompetansekravene for undervisning. Videre viser rapporteringen at kun halvparten 
av lærerne som underviser i norsk og matematikk, oppfyller kompetansekravene for 
undervisning.  
 
Flere skoler i Norge benytter nå i økende grad lærere med fordypning i de aktuelle 
fagene til å undervise flere grupper. Dette er tiltak som de større skolene i Ås har 
fleksibilitet og kompetanse til å gjennomføre for å imøtese lovkravene parallelt med at 
lærerstaben videreutdannes i balanse med skolens tålegrense.  
 
I følge nyere forskning Utdanningsdirektoratet viser til, har lærerens fagspesialisering 
positiv betydning for elevenes prestasjoner. «Studier hvor man både har informasjon 
om lærernes formelle utdanning og spesialisering/fordypning, viser at lærernes 
fagspesialisering er sterkere knyttet til elevenes læring enn den formelle utdanningen 
alene (Bergem m.fl. (red.) 2016, Blömeke m.fl. 2012)» (Utdanningsspeilet).    
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon, vurderer rådmannen at videreføring av dagens 
drift hverken er pedagogisk forsvarlig eller holdbar i henhold til regler og lovkrav. 
Dersom det ikke skjer endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven § 10-2, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.    
 
Skolestørrelse og skolemiljø 
Erfaringsmessig kan ikke rådmannen se at skolestørrelse og faglige prestasjoner 
korrelerer negativt for skolene i Ås. Resultater over tid, fra nasjonale prøver for 5. 
trinn, bekrefter dette.  
 
Aldersblanding av klasser/grupper kan være en konsekvens av lavt elevtall. Tidligere 
har Brønnerud og Solberg skole hatt aldersblandede grupper/klasser. Etter 
tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte ved de respektive skolene ble 
organiseringen med aldersblandede grupper/klasser avviklet. Tilbakemeldinger fra 
elevene gjennom Elevundersøkelsen, samt resultater på nasjonale prøver har vist en 
positiv utvikling etter at trinnene igjen ble fulldelt1.  
 
Lærerens relasjoner til elevene har stor betydning for elevenes sosiale og faglige 
læringsutbytte (Eriksen og Lyng 20152, Hansen 20133, Bjerrum – Nielsen 20094).  
Gjennom den årlige Elevundersøkelsen, som gjennomføres på 5.-7. trinn i 
barneskolen, sier elevene at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i 

                                            
1 I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn undervist i samme klasse/gruppe.  
2  Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo.  
3 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser I: J.Kofoed og D.M. Søndergaard (red). 
Mobning gentænkt.Hans Reitzles Forlag, København.  

4 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo.  

http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/
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skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem. Resultater fra 
Elevundersøkelsen over tid, viser at de aller fleste elevene i Ås-skolen opplever god 
støtte fra lærerne, uavhengig av skolestørrelse. De fleste elevene sier også at de 
trives godt og at det stort sett er trygt på skolen, og at de har noen å snakke med 
hvis det er noe som plager dem.  
 
Tilbakemeldingene fra elevene gjennom Elevundersøkelsen er samstemte – barnas 
tilbakemeldinger er de samme uavhengig av skolestørrelse og beliggenhet. Dette 
tyder på at alle elevene er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole. 
Kommunen har også god oversikt over mobbetallene ved alle skolene. I kommunens 
oversikt er det ingen indikasjoner som tilsier at antall mobbesaker øker proporsjonalt 
med skolestørrelse. Det er ikke flere som melder om mobbing på de store skolene 
enn de små skolene.   
 
Rådmannen er trygg på at personalet ved alle skolene i Ås jobber systematisk for å 
fremme trivsel og motivasjon blant elevene, og at elever ved de store skolene også 
opplever at skolemiljøet er trygt og godt.  
 
Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem, jf. 
artikkel 12. Ungdomsrådet i kommunen, og Elevrådet ved Kroer skole er 
høringsinstanser i denne saken. Flertallet i Ungdomsrådet mener det er flere gode 
argumenter for nedleggelse av Kroer skole. Blant annet argumenterer de med at: 
 
«Et større skolemiljø vil øke mulighetene for at alle blir inkludert.» 
 
«Overgangen til ungdomsskolen vil bli enklere for elever på Kroer skole dersom de 
allerede på barneskolen blir en del av et større miljø.» 
 
Ut i fra høringssvaret fra Elevrådet ved Kroer skole, synes det som en del av de 
eldste elevene deler det samme synet på at en større skole åpner opp for at de kan 
få flere venner, samt at det kan bli letter å begynne på ungdomsskolen når den tid 
kommer. «Det er en oppfatning om de eldste elevene tenker på dette på en annen 
måte enn de yngre elevene. De gleder seg til å begynne på ny skole når de er 
ferdige med 7. trinn». Det er likevel slik at det er et fåtall av elevene ved Kroer skole 
som mener at nedleggelse er en god løsning.  
 
Andre pedagogiske utfordringer/fordeler - «Ny lærernorm» 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har stortinget gjort et 
vedtak om ny lærernorm. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Det er ikke snakk om å innføre 
nye klassedelingstall, eller tall for hvor mange lærere som skal være til stede i hver 
enkelt undervisningstime. Det er ennå uvisst når og om myndighetene vil pålegge 
kommuner å omfordele ressurser gjennom tiltak ved å flytte årsverk mellom trinn 
og/eller skoler for at kommunen skal oppfylle lærernormen, før en kommune 
eventuelt vil innvilges statlig støtte. I det reviderte statsbudsjettet for 2018 tilføres 
kommunen ressurser for at kommunen ikke skal flytte lærere mellom skoler i 2018. 
Hva som skjer fra høsten 2019 hvor det gjennomsnittlige elevtallet skal gå ned til 15 
elever på 1.-4. trinn og til 20 elever på 5.- 10 .trinn, er uvisst.     
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Skolevei 
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten 
hensyn til veilengden. I Retningslinjer for skoleskyss har Ås kommune definert 
strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli, og strekningen mellom Teigen og 
Rød som særlig farlig/ vanskelig. 
 
Nedleggelse av Kroer skole medfører at de som er bosatt i nærheten av Kroer skole 
vil få lengre skolevei. Det presiseres at hele 65-70 % av elevene innunder Kroer 
skolekrets er bosatt på Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport vedlagt i 
saksfremlegget. Det er tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra 
Danskerud til Rustad skole. Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 
km til Kroer skole og 2,5 km til Rustad skole. Det er også tilnærmet like trafikale 
forhold til begge enhetene, med hensyn til gangvei. 
 
Rådmannens helhetlige vurdering 
Det har kommet inn høringssvar fra høringsinstanser og privatpersoner. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. I det videre nevnes noen av høringssvarene 
som har kommet inn. Flertallet i lokallagsstyret i Utdanningsforbundet i Ås støtter full 
nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019. Personalet ved Kroer skole og 
Utdanningsforbundet ved Kroer skole (klubben) er samstemte om at de ønsker å 
opprettholde Kroer skole som en 1-7 skole. Foreldregruppen og personalet ved Kroer 
barnehage støtter også opprettholdelse av Kroer skole. Blant foreldregruppen ved 
Kroer (FAU) er det litt ulike meninger blant foreldrene. Det samme gjelder for 
foreldregruppen ved Knerten barnehagen. Denne todelingen kan skyldes at hele 65-
70 % av elevene ved Kroer skole, er bosatt på Danskerud.  
 
Det har kommet inn gode argumenter for opprettholdelse av Kroer skole, som blant 
annet omhandler skolens unike uteområder og viktige posisjon i bygda som bygdas 
«bindeledd». Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.  
Kommunens ansvar for at barns rettigheter blir ivaretatt er overordnet. Det betyr at 
lovlig drift av skoler ikke kan gå på bekostning av kvalitative faktorer. Kommunens 
ansvar for å sikre barnas rettigheter tydeliggjøres ytterligere gjennom 
Barnekonvensjonen artikkel 4.   
 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 forplikter kommunene til å legge barnets beste 
som det grunnleggende hensyn. I denne sammenheng omhandler dette elevenes 
skolemiljø, herunder lærings- og psykososiale miljø, samt fag- og arbeidsmiljøet til de 
ansatte som igjen har betydning for elevenes skolemiljø. Elevundersøkelsen viser at 
alle elever er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole i Ås. Det 
springende punkt i rådmannens helhelhetlige vurdering av barnets beste er lovlig drift 
av skoletilbudet som gis.   
 
Skolepolitikk kan innebære kryssende interesser, og gode argumenter blir stående 
mot hverandre. Men til syvende og sist er kjernen i en kommunes samfunnsoppdrag 
god økonomisk forvaltning av samfunnets ressurser og felles kapital og god 
ressursutnyttelse. I henhold til kommunens samfunnsoppdrag mener rådmannen at 
nedleggelse av Kroer skole er nødvendig for god kapasitetsutnyttelse og 
hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg for effektiv skoledrift. 

http://www.as.kommune.no/retningslinjer-for-skoleskyss-i-as.5961578-355358.html
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Dette for en rettferdig fordeling av ressursene til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  
 
Alternativer: 
Selv om det ikke har kommet inn høringssvar som støtter alternativ 2, er rådmannens 
alternative innstilling likevel alternativ 2: 
 
Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når den står ferdig 
høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad skole. Småtrinnet 
(1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole fortsetter som grendeskole, 
forutsatt elevtall på minimum 50 elever på småtrinnet. Alternativet innebærer full 
nedleggelse av Kroer skole dersom antall elever på småtrinnet går under 50.  
 
Rådmannen kan ikke se at full opprettholdelse av Kroer skole er bærekraftig, 
hverken faglig eller økonomisk.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det opereres med to finansieringsmodeller for skole (skolemodellen).  

 Finansiering av små skoler: 3 millioner i grunnbeløp til administrasjon, og kr 
57 000 i tilskudd per elev.  

 Finansiering av mellomstore og store skoler (forutsetter minimum 140 elever): 
9,5 millioner i grunnbeløp til administrasjon og lærerressurser for de første 140 
elevene, og kr 57 000 i tilskudd per i elev utover de første 140 elevene. 

 
Utregningene i alternativ 1 og 2 tar utgangspunkt i et overslag på 100 elever, som 
gjenspeiler omtrent elevtallsituasjonen på Kroer ved skolestart august 2018.  
 
Full nedleggelse av Kroer skole 
Per i dag er snittkostnad per elev for de små skolene omtrent kr 20 000 høyere enn 
snittkostnad per elev for de øvrige skolene. Skolemodellen for små skoler fungerer 
greit når antall elever er mellom 100 og 140. Kommer elevtallet under 100 fungerer 
ikke modellen godt nok lenger. Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for 
elevtall<100, og driften blir svært krevende. Driften blir veldig krevende dersom 
skolen skal være fulldelt.  
 
Dersom 100 elever overflyttes fra Kroer til Rustad skole, vil det administrative 
grunnbeløpet på kr 3 millioner falle bort. Det vil ikke bli behov for ytterligere 
administrative ressurser ved Rustad skole.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) kommer i tillegg. 
Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 507 
kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
 
Bedre kapasitetsutnyttelse av nye Rustad skole vil også medføre større slitasje. Det 
er vanskelig å gi et overslag over økte kostnader knyttet til større slitasje.  
 
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 1, vil være for elever fra 2.-7. trinn 
som er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, og som i dag har færre enn 4 km fra 
Kroer skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har 
en egenandel knyttet til busskortet. Dette gjelder også for 1. trinn som har rett til 
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gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer fra skolen, jf. opplæringsloven § 
7-1. 
  
Alternativ  
Dersom Kroer skole blir en grendeskole, vil det være behov for et grunnbeløp til 
administrasjon på omtrent kr 1,5 millioner. Kr 1,5 millioner til administrasjon vil da 
falle bort.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) av skolebygget i Kroer kommer i 
tillegg. Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 
507 kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
Antall elever ved skolen likegyldig med tanke på FDV-kostnader.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Dersom Kroer skole legges ned, vil alle skolene i Ås være tilknyttet offentlige 
transportforbindelser. Elever som bor i gangavstand til Kroer skole i dag, vil bli kjørt til 
SFO ved Rustad skole. Ettersom det ikke er arbeidsplasser av betydelig grad i Kroer, 
er det rimelig å anta at mange av de som vil bli nødt til å kjøre sitt barn til SFO, er 
likevel avhengig av og benytter bil i det daglige til og fra jobb. Det er rimelig å anta at 
for mange av de som er bosatt på Danskerud, er levering og henting på SFO i Kroer 
en omvei.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved 
nye Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. 

 Opprettholdelse av Kroer skole er ikke økonomisk forsvarlig i et helhetlig 
perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  

 Kommunen er skoleeier, og har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Nyere lovkrav har 
i senere tid ført til store inngripen i den daglige skoledrift. Dette påvirker Ås-
skolens handlingsrom, og som igjen fordrer nye strukturelle rammer. 

 Med utgangspunkt i dagens situasjon vil det være vanskelig å opprettholde 
lovlig drift av Kroer skole sett i forhold til regler og lovkrav. Dersom det ikke 
skjer betydelige endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.   
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1. august 2019 
  

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
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Vedlegg – Befolkning og prognoser 
 
Befolkningsrapporten viser hvor elevene som sogner til Kroer skole, er bosatt per 
12.2.2018.  

 
                
               = Kroer skole, Vollholen 39 
               = Rustad skole, Drottveien 20 
 
Befolkningsprognoser for Kroer skole 2017-2030 
Elevkapasitet: 150 
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Befolkningsprognoser for Rustad skole 
Elevkapasitet fra 2019: 700 
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Befolkningsprognose for Kroer skolekrets 
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Befolkningsprognose for Rustad skolekrets (Det er tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i Kommunestyret 
21.6.2017)  
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ADM-21/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  16/02227-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 10/18 21.08.2018 
2 Ungdomsrådet 13/18 21.08.2018 
3 Eldrerådet 8/18 21.08.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/18 21.08.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/18 22.08.2018 
6 Hovedutvalg for helse og sosial 18/18 22.08.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/18 23.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 21/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 62/18 29.08.2018 
10 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Ås, 13.08.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
  
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til organisasjonskart  
 
 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har hatt samme administrative organisering i 15 år, med unntak av 
utvidelse av antall enheter. Kommunen har i disse årene fått svært mange nye 
oppgaver, det har vært flere reformer, lovendringer og nye planer. Organisasjonen er 
kommet til et punkt der flere stillinger ute ikke nødvendigvis gir optimal effektivitet. 
Det er behov for flere som kan koordinere, se helhet og de store grepene som må tas 
i en stadig mer krevende økonomisk hverdag. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune driver godt, Ås kommune driver billig og scorer bra på statistikker og 
ulike målinger. Hvorfor endre? Ås kommunes forrige organisasjonsgjennomgang var 
i 2003. Den gang hadde kommunen 6000 færre innbyggere enn i dag.  Kommunen 
hadde 816 årsverk mot 1172 i 2018. Oppgaveporteføljen til kommunen har økt langt 
utover befolkningsvekst på de fleste store tjenesteområder disse årene. 
 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tverrfaglig samarbeide 
og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et etatsområde eller 
enhetsområde. Alt henger i større grad sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som tenker slik. Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å 
kunne løse oppgavene. Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de 
store samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og 
endringskrevende arbeidsliv er det på tide å se på hvilket potensiale kommunen har 
for utvikling, forbedring og kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette 
må speiles i administrativ organiseringen.  
 
De fleste tjenesteområdene har hatt store reformer med nye og krevende oppgaver 
samt svært mange nye lover og forskrifter å forholde seg til. Kommunen har vokst til 
en kommune med over 20 000 innbyggere og vil vokse videre. Den er kommet over i 
en ny størrelseskategori hvor det ikke holder med bare å fortsette og fylle på flere og 
flere stillinger ute i enhetene, en må se på hele strukturen for å kunne vurdere 
oppgavenivå til beste for innbyggerne.  
 
Eierstyring er et annet område kommunen har svakheter. Kommunen har lagt store 
innbyggeroppgaver og mye ressurser ut i interkommunale selskaper. Eierstyring kan 
bedres blant annet ved at det produseres saker til kommunestyret slik at de kan gi 
retning for ordfører i representantskapet i selskapene. Den kapasiteten er ikke i 
organisasjonen i dag. 
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Store investeringer, tunge anskaffelsesprosesser, stadige reformer som er mer eller 
mindre finansiert og stadig knappere kommuneøkonomi krever at en sikrer god 
kontroll og styring. Dagens organisasjon er svært nær et brekkpunkt på mange 
områder. Rådmannen hevder det er nødvendig å stoppe opp for å sikre hvordan en 
skal ta vare på alt det som er bra og gjøres bra i Ås kommune og samtidig bygge en 
kommune for framtiden. Kommunen er helt avhengig av vekst i forhold til å finansiere 
de investeringer som gjøres. Med åpning av Follobanen og flere studenter til 
universitetet vil veksten komme, men kanskje ikke like linjært framover som de 
seneste årene.  
 
Prosessen fram til rådmannens forslag til ny administrativ organisasjonsmodell har 
vært lang. Fra tidlige innspill om opplevde utfordringer i enhetslederforum til - 
sammen med tillitsvalgte og enhetsledere i 2017 mer direkte vurdere hva kommunen 
trenger og hva som må tas vare på av dagens gode løsninger. Deretter flere 
drøftingsrunder i rådmannens ledergruppe på hvilke utfordringer dagens 
organisasjon har, hvilke rapporteringsspenn og oppgavedetaljer den strategiske 
ledergruppen er inne i, i forhold til de viktige langsiktige og strategiske oppgavene 
som stadig skyves på. En har også sett til andre kommuner på omtrent samme 
størrelse. 
 
Våren 2018 sendte rådmannen ut et forslag til ny organisering, på bakgrunn av alle 
drøftinger, med det for øye å gi organisasjonen mulighet for innspill. Det var enkelte 
områder en vurderte kunne ha ulike løsningsalternativer.  
 
Det kom inn 54 høringsinnspill, noe som viser et stort engasjement å være stolte av. 
Engasjerte medarbeidere er bra. Det har vært enkeltmedarbeider, klubber, 
tillitsvalgte, arbeidskolleger, personalgrupper og ledergrupper i noen enheter som har 
svart. Noen har tatt det mer helhetlige blikket, andre har fokusert på det som er i dag 
og atter andre igjen har fokusert på enkeltstillinger og grupper. 
 
Det kan konkluderes med at hovedvekten ser behov for hovedgrepet, men med noe 
ulike begrunnelse. Alle som har ytret seg, er enige i at kommunen har utfordringer i 
samhandling på tvers av tjenester og etater. Mange har kommet med innspill til hvilke 
tjenester som bør samles sammen. Noen vil heller styrke stabene enn å få et 
virksomhetsledd, andre ser det vil øke profesjonalitet og mer enhetlig retning. Noen 
er redd for avstand til sin kommunalsjef og andre vil heller styrke egne områder med 
flere stillinger. Rådmannen vurderer det slik at skal vi jobbe smartere, er ikke flere 
stillinger av det samme, det grepet som bør gjøres nå. 
 
Alle ser det fra sitt nivå og det er klart at rådmannens ledergruppe som har fokus på 
helheten, ser flere utfordringer med dagens organisering enn de som har et 
begrenset ansvars-/ arbeidsområde. Høringsinnspillene vil kunne brukes videre i 
etableringen av ny organisasjon da det er kommet mange forslag til endringer som er 
viktig å løfte opp i det videre arbeidet. 
 
Vurdering: 
Rådmannens ledergruppe har tung kompetanse og mye erfaring både faglig og i 
endringsprosesser.  Dagens administrative organisering, der en i årevis bare har økt 
antall ansatte ute i tjenestene og etablert noen flere enheter (samhandlingsreformen) 
begynner å miste sin hensiktsmessige form.  
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Det må lages et klart bruddpunkt både i arkivsystem og økonomisystem, derfor er 
startpunkt for ny organisasjon årsskiftet 2018/2019. Ut over det må det glidende 
overganger til. Mange oppgaver skal på plass før ny organisasjon setter seg, men på 
andre områder vil ikke arbeidet starte opp før ny organisasjon er satt. Noen stillinger 
tilsettes på ulike tider i 2019 ut fra økonomien. 
 
Hva er nytt?  
Administrativ toppledelse med rådmann og kommunalsjefer. 
En kommune som tipper 20 000 krever en ny type organisasjon. Slik rådmannen ser 
Ås kommune er det nødvendig med en mer strategisk administrativ toppledelse med 
rådmann og 4 kommunalsjefer, samt oppdeling i større virksomheter eller 
resultatområder.  Sirkelen kan for enkelte ansatte oppleves som sluttet. For 16 år 
siden hadde kommunen 5 av de 8 stillingene en nå ønsker å gjeninnføre. Behovet for 
å samle flere av dagens enheter under større virksomhetsområder er igjen tilstede. 
 
Virksomheter. 
Tjenesteproduksjonen organiseres i åtte formålstjenlige virksomheter med vekt på 
sammenheng i tjenestene.  Det opprettes et nytt ledelsesnivå i organisasjonen som 
ledere av virksomhetene.  Disse rekrutteres til å tenke brukeren og helhet først 
deretter virksomheten. Det er nødvendig å løse opp organisasjonen for å bruke de 
økonomiske ressursene best framover. I omstillingsprosjektet, der det er øremerket 
midler til endring og utvikling, drives det godt, men det synliggjør også nye behov. I 
dag er kommunen delt i for mange fragmenterte enheter med tilsvarende ansvar og 
myndighet. Trange økonomiske tider med streng budsjettstyring har gjort at 
mulighetene til å løfte blikket, se helhet og eventuelt gi noe for å finne løsninger, har 
gått på bekostning av å holde budsjetter og sikre de tjenestene en har ansvar for.  
Helt forståelig, men vanskelig å komme ut av.  
 
Sentrale stab/støttefunksjoner. 
Et annet grep er dagens sentrale stab/støttefunksjoner.  Rådmannens ledergruppe er 
for dypt nede i praktiske løsninger og mye felles tid går til stabsavklaringer og detaljer 
i drift istedenfor mer helhetlig, strategisk og langsiktig tenkning. Stabslederne vil 
fortsatt være hyppige tilstede i rådmannens ledergruppe, men enkeltvis på saker. Det 
er behov for en egen kommunalsjef for hele det sentrale stabsområdet. Denne deltar 
i rådmannens ledergruppe, men med fullmakter til en del avklaringer underveis med 
stabene. Økt sentralt fokus på beredskap, informasjonssikkerhet, digitalisering av 
tjenester, anskaffelser, samt utvikling, styring og kontroll av organisasjonen tilsier en 
person til å koordinere stabenes arbeids-/ansvarsområde. De sentrale stabene er i 
dag små fagstaber og det er behov for å koordinere ressursene både mellom dem og 
mellom dem og tjenestene. Samtidig vil rådmannens ledergruppe få frigjort tid til en 
mer helhetlig gjennomdrøfting av sentrale og strategiske saker. 
 
Forvaltning og enkeltpersoner. 
Når det gjelder forvaltning og vedtak er dette i dag skilt i ulike etater. Ved å dele dem 
i barn/ unge og voksne vil en sikre at vedtak fattes for mer enn skole og barnehage, 
men hele døgnet om behovet er der. De ulike forvaltningene bør samlokaliseres for å 
ta ut ytterligere synergi. 
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Oppsummert. 
Rådmannens ledergruppe er foreslått redusert fra 8 til 5 slik at den består av 
rådmann og 4 kommunalsjefer. 
Ås kommune kanaliserer i dag det meste av ressursene til tjenesteytende 
virksomhet. De sentrale stabene er redusert fra 59 til 57 årsverk i den perioden 
kommunen har vokst med 6000 innbyggere. Samtidig har de sentrale stabene store 
oppgaver knyttet til hver nye innbygger og hver nye ansatte. Resultatet blir at flere 
oppgaver skyves ut i tjenesteenhetene. Det har utviklet seg en ulikhet i forhold til 
hvilke enheter som har klart å etablere merkantil hjelp selv i ledige stillinger og hvem 
som ikke har hatt anledning til dette. Det foregår et eget delprosjekt i 
omstillingsprosjektet vedrørende sentrale staber og forholdet sentral stab/støtte – 
tjenesteenheter. I tillegg jobber en arbeidsgruppe med kartlegging av merkantile 
ressurser i hele organisasjonen. Derfor er stabene i kartet foreslått som de er p.t. Her 
kan det muligens komme noen endringer når prosjektet er ferdig. 
 
Virksomhetene ledes av en virksomhetsleder. Kommunen har i dag 38 enheter og 4 
sentrale staber. I tillegg er det en del stabsfunksjoner ute i etatene.  Antall enheter vil 
variere, men det vil bli endringer i forhold til dagens antall. Minimumsstørrelse på en 
enhet vurderes ut fra hva er effektiv ledelsesressurs. Enhetslederne har i dag fullt 
ansvar delegert fra etatsjefene. Enhetene varierer i størrelse og er like ulike i 
kompleksitet og oppgaver som i størrelse. De er likevel såpass store at det ikke er 
noe alternativ bare å slå sammen et par tre stykker til en ny enhet jevnt utover og 
opprettholde dagens struktur som et par høringsforslag fremmer.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Ressursbehovet gjennomgås og innarbeides i handlingsprogrammet. 
Stillingene lyses ut utover interne. 
 
Blant virksomhetsleders arbeidsoppgaver kan nevnes: 

 Budsjett og rapportering for virksomheten 

 Politiske saker 

 Personalansvar enhetslederne/ eventuelt andre som rapporterer direkte  

 Koordinere arbeidet i virksomheten med kommunens styringsdokumenter og 
planer 

 Delta i virksomhetslederforum for å sikre og bidra til god samhandling på tvers  

 Ansvarlig for å sikre resultater og kvalitet i drifts- og utviklingsoppgaver på tvers 
som digitalisering, klima, internkontroll, beredskap, miljø…… 

 Virksomhetsleder skal tenke samskapingskommune i utvikling av tjenestene 

 Oppfølging av kontrakter og anskaffelser 
Virksomhetsleder skal bidra til tillit til tjenestene gjennom aktiv omdømmebygging og 
samfunnskontakt 
 
Det vil være en trinnvis rekruttering.  Der det vurderes viktig å komme på plass med 
en virksomhetsleder i løpet av høsten 2018 er barn, unge og familier,( en helt ny og 
viktig virksomhet bygd av mange ulike enheter), skole, barnehage, tjenester i 
hjemmet og kultur.  
Teknikk kommer i løpet av 2019 og Sykehjem og boliger fra 2020 når utvidet Moer 
kommer. Dette for ikke å ta for store økonomiske løft med en gang. 
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Kommunalsjefene vil ivareta virksomhetsansvaret i overgangen der disse ikke er på 
plass.  
Det vil alltid være pukkelkostnader knyttet til større organisasjonsendringer. 
Rådmannen vurderer disse merutgiftene som moderate i forhold til behovet for en ny 
måte å jobbe på. Dette vil organisasjonen tjene på i det lange løp. 
Omstillingsprosjektet har et årlig omstillingskrav. For å finansiere opp stillinger må 
dette skyves noe på. Rådmannen vil konkretisere dette i handlingsprogrammet. 
 
Alternativer: 
Rådmannen legger fram saken da det vurderes som formålstjenlig å endre struktur 
nå, når organisasjonen er i en omstillingsprosess. Ås kommune kan fortsette med 
samme hovedstruktur som i dag, men vil måtte gjøre flere organisatoriske grep for å 
sikre bedre samhandling på tvers mellom tjenesteområdene.  Det vil etter 
rådmannens syn ikke nødvendigvis bli en økonomisk bedre løsning. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tid til strategisk ledelse, 
tverrfaglig samarbeide og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et 
etatsområde eller tjenesteområde. Alt henger sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som har en kostnadseffektiv organisasjon og strategisk ledelse. 
Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å kunne løse oppgavene. 
Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de store 
samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og endringskrevende 
arbeidsliv er det viktig å utnytte kommunens potensiale for utvikling, forbedring og 
kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette må speiles i administrativ 
organiseringen.  
 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Etatsjeftittel endres til kommunalsjef da etatene løses opp og det ikke 
skal være samme sektorvise inndeling som tidligere. 
 
Det er viktig å ha realistiske ambisjoner m.h.t. hvor raskt organisasjonen kan endre 
og utvikle seg. Dette er ikke en organisasjonsendring som vil påvirke brorparten av 
de ansattes daglige arbeid i stor grad fra start, men kravet til omstilling øker i hele 
organisasjonen og i en ny organisasjon vil det også tydeliggjøres etterhvert. Det vil 
derfor gjennomføres en evaluering i 2021 for eventuelt å justere kursen. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2019 
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