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Saksframlegg 

 

Barnehage- og skolebruksplan - Høring 

 

Kommunedirektørens/Rådmannens innstilling: 

Oppvekst- og omsorgsutvalget godkjenner vedlagte høringsdokumenter og forslag til 
høringsprosess. 

 

Saksopplysninger 

Arbeidet med barnehage- og skolebruksplan har fått sitt mandat i vedtak fattet av Sunndal 
kommunestyre september 2017 sak 56/17 og fra oppvekst- og omsorgsutvalget sak 31/17. Videre 
har Sunndal kommunestyre vedtatt en utredning av flere alternativ som tillegg til det opprinnelige 
høringsdokumentet i sak 72/20. 

Sunndal kommune har ikke barnehage- og skolebruksplan fra før. Planbehovet er et resultat av 
prognoser for befolkningsutvikling, mangelfulle barnehagefasiliteter, nødvendig reduksjon i 
driftskostnader og som grunnlag for politisk behandling av framtidig barnehage- og skolestruktur. 

Høringsdokumentene legges fram til godkjenning og følgende framdrift for høringsprosessen 
foreslås: 

• 9. mars – behandling av høringsdokumenter og godkjenning av høringsprosess 

• 10. mars til 31. mai – høringsperiode 

• Ultimo april 2021 – åpent informasjonsmøte 

• September 2021 – politisk behandling av barnehage- og skolebruksplan 

 

Vurdering 

KS-Konsulent har utarbeidet grunnlagsdokumentet Barnehage- og skolebruksplan (2018), som ble 
presentert for Kommunestyremøtet 18.10.2018. I tillegg kommer utredning av flere ulike 



 

 

 
2 

alternativ til strukturendring i tråd med vedtak i Kommunestyret sak 72/20. Høringsgrunnlaget 
består derfor av to dokumenter. 

Endringer i barnehage- og skolestruktur har stor betydning for kommunens innbyggere. Det er 
viktig å legge til rette for en høringsprosess som sikrere at alle grupper i befolkningen får mulighet 
til å komme med innspill.  

Høringer har som formål å belyse en sak, slik at beslutninger fattes på best mulig grunnlag. Åpne 
høringer inviterer alle brukere, ansatte, lag- og organisasjoner, så vel som privatpersoner til å 
svare på eller kommentere en sak i forkant av videre behandling. I tillegg til å bidra til bredde i 
saksopplysninger er dette en påvirkningskanal for allmennheten i tråd med prinsipper for utvidet 
partssamarbeid. 

Det tas sikte på å avholde et åpent informasjonsmøte i saken, der innbyggerne kan komme med 
innspill til saken. Et slikt møte kan bli gjennomført digitalt dersom restriksjoner i forbindelse med 
Covid-19-pandemien krever dette. Målet med informasjons- og dialogmøte er å få helhetlige 
drøftinger og dialoger rundt utviklingen av barnehage- og grunnskoletjenestens struktur. Det 
legges derfor vekt på at møtet gjennomføres felles for hele kommunen. 

Høringsinnspillene vil være offentlige og følge saken videre. 

En arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, hovedtillitsvalgt 
Fagforbundet, hovedtillitsvalgt Skolenes landsforbund, hovedverneombud, kommunens 
barnerepresentant, økonomisjef, teknisk sjef, skolesjef og barnehagesjef vil med bakgrunn i 
høringsdokumentet og innkomne høringssvar legge fram en anbefaling til kommunedirektøren.  

 

Vedlegg 

Barnehage- og skolebruksplan - grunnlagsdokument 
NY utredning barnehage- og skolestruktur 
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