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Rådmannen
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Hovedtillitsvalgte (e-post)
Her
7600 LEVANGER
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Dato: 17.11.2003

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell
I f.b.m. Forny 2001 ble det vedtatt at gjeldende organisasjonsmodell skulle
evalueres. Rådmannen har foretatt en vurdering av gjeldende modell. Det er
gjennomført 2 spørreundersøkelser. En blant ledere, tillitsvalgte og politikere. Og
en hvor alle ansatte minus lederne ble spurt. Den siste undersøkelsen var mer
omfattende og var ikke direkte retta mot Forny 2001. En konklusjon kan vi dra.
To nivåsmodellen / flat struktur står fast.
I denne runden har rådmannen hatt spesielt fokus på skole/oppvekstsentra og
barnehage. Når det gjelder pleie- og omsorg så krever denne en annen
tilnærming, så den vil rådmannen komme tilbake til.
Det har vært nedsatt et eget utvalg som har bistått rådmannen i dette arbeidet.
Utvalget har bestått av Hilde Føll (utdanningsforbundet), Berit Kristine Lyngen
(fagforbundet), Hege Valstad (barnehage), John Grønli (skole), Hartvik Eliasson
(barnehage, sekretær) og Ingvar Rolstad (rådmann)
Gruppen mener at følgende kriterier bør vektlegges ved valg av
modell/justeringer:
•
•
•
•

Avstand
Størrelse-fleksibilitet.(Øvre/nedre grense)
Informasjonsflyt
Ledelse

Foreløpig forslag til endring legges ut til alminnelig ettersyn til (28.11.2003) 05.12.03.
Forslaget til endring sendes ut på høring til berørte parter, jmf opplæringsloven
§8-1.
Følgende enheter foreslås endret / opprettet:
Hegle barneskole og Frol barnehage inngår i ny enhet sammen med Frol
ungdomsskole.
Begrunnelse: Geografisk ligger disse enhetene vegg i vegg. En sammenslåing vil
gi barna og foreldre et tilknyttingspunkt fra barnehage til elevene går ut av
ungdomsskolen. Enheten vil kunne dra veksler på personalets ulike kompetanse
og øke graden av fleksibilitet. Rådmannen ser ingen umiddelbare ulemper med en
slik løsning.
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Okkenhaug barneskole og Okkenhaug barnehage inngår i ny enhet sammen
med Mule oppvekstsenter.
Begrunnelse:
Hovedbegrunnelsen for å samorganisere Okkenhaug barneskole og barnehage
sammen med Mule oppvekstsenter er knytta til størrelse. Okkenhaug barneskole
og barnehage er etter rådmannens vurderinger i minste laget for å utgjøre en
egen resultatenhet. En enhet som den som nå foreslås vil ha større mulighet til å
finne fleksible løsninger og vil ha en større totalressurs tilgjengelig. Ulempen er
etter rådmannens vurderinger avstanden mellom skolene.
Levanger barneskole opprettes som egen resultatenhet.
Begrunnelse: En resultatenhet bør være av en viss størrelse. Slik sett er Levanger
barneskole i minste laget. Men det vil være unaturlig å legge skole opp til en
annen resultatenhet, eks. Nesheim eller nye Frol/Hegle. Med oppheving av
trinndelingsvedtaket, vil skolen kunne ”vokse”. Ulempene er etter rådmannens
vurderinger størrelsen.
Momarka barnehage inngår i ny enhet sammen med Halsan.
Begrunnelse: Momarka barnehage ble som den eneste barnehagen egen
resultatenhet etter FORNY 2001. En av grunnene til dette var at en
familiebarnehage var knyttet til barnehagen. Denne er nå nedlagt. Erfaringene
med barnehagene koblet til skole som oppvekstsenter synes positive. Det vil
derfor være unaturlig å la Momarka fortsette som egen resultatenhet. Alternativ
kunne en tenke seg alle barnehagene som egne resultatenheter. Med bakgrunn i
våre erfaringer med oppvekstsenter så langt, så er dette uaktuelt på nåværende
tidspunkt. Rådmannen ser ingen umiddelbare ulemper.
Stillingen som resultatenhetsleder for de respektive resultatenhetene lyses ut
internt i Levanger kommune.
Frist for høringen settes til 28.11.2003. Og sendes rådmannen. Gjerne
som e-post. Frist utsatt til 05.12.03.

Med hilsen
Ingvar Rolstad
Ass. rådmann
Kopi: Resultatenhetsledere, skolefaglig ansvarlig, barnehageansvarlig andre berørte (e-post)
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