Vedtak i Kommunestyret - 25.01.2018
Sak om evaluering av grunnskoleteamet legges fram til politisk behandling før sommeren.
Med utgangspunkt i denne sluttevalueringen redegjøres det i samme sak for hvordan
grunnskoleteamets arbeid kan ivaretas innenfor rammen av de etablerte og ordinære
strukturer innenfor sektoren.
Behandling i Kommunestyret - 25.01.2018
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører, la meg før jeg kommenterer selve forslaget til vedtak også få legge på plass noen
formaliteter for ryddighetens skyld, da hensett mot momenter som interpellanten kommer inn på
i sin interpellasjon knyttet til dette med arbeidsforhold for enkeltansatte. Her er det viktig å vite
hva kommunestyrets vedtak både er- og ikke er.
Kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak er en oppstilling av påregnelige inntekter og
utgifter i budsjett- og økonomiplanperioden - som er bindende for rådmannen i budsjettåret, og
førende for resten av perioden. Det vil si at rådmannen skal søke å iverksette de nødvendige
løsninger for å oppnå de besparelser som er angitt på netto etatsrammenivå, og på den måten
føringen angir.
Hva de politiske vedtakene betyr for de enkeltansattes arbeidsforhold er en annen side av saken,
som kommer i forlengelsen av dette. Her kjenner kommunestyret og jeg som ordfører kun
rådmannen. Uten å kommentere denne saken spesifikt så kan jeg på generelt grunnlag si at
Stjørdal har en turnover på omlag 50-60 ansatte, og at endringer i en organisasjon slettes ikke
automatisk trenger å bety noen oppsigelse som sådan. Tvert i mot så hører dette med til de
ytterste sjeldenheter. I en organisasjon med 1700 ansatte så vil det imidlertid like naturlig også
kunne forekomme endringer i arbeidsmetodikk, arbeidsmåter og tilsettingsforhold for øvrig.
Med utgangspunkt i den føringen som kommunestyrets budsjettvedtak som referert
representerer så er det imidlertid rådmannen som sørger for at disse underlegges den prosess
som både lov- og avtaleverk angir.
Med det lagt på plass så ønsker jeg også å kommentere selve saken. Ordføreren er enig med
interpellantens i at grunnskoleteamets arbeid på mange områder har vært positivt. Det var da
også grunnen til at ordføreren i sin tid støttet og fremmet det politiske initiativet som førte til
opprettelsen av teamet. Ordføreren opplever at det over tid har eksistert en bred enighet om at
det ordinære tjenesteapparatet må lykkes bedre i å drive forebyggende og konkret slik
virksomhet på bekostning av gjøremål av mer administrativ karakter. Opprettelsen av teamet i
sin tid må derfor også etter ordførerens syn sees i lys av at man ikke opplever å lyktes godt nok
med dette.
Samtidig er det slik at vi må unngå at flere dører å gå til kan bidra til å skape uklarhet i
saksbehandling og rutiner om det som også av og til er svært alvorlige enkeltsaker, og som
derfor fordrer en saksbehandling som uten tvil og uten opphold er i tråd med de føringer som
eksisterer for dette også fra overordnet myndighet. For å sikre dette ønsker ordføreren derfor
primært at de arbeidsoppgaver som er blitt utført av teamet blir ivaretatt innenfor rammene avog i linjen til det etablerte og ordinære tjenestetilbudet som er opprettet for dette. Og erfaringene
fra det teamet som altså ordføreren også fullt ut har støttet iverksettelsen av- og sågar funnet
penger til i sin tid gjennom budsjettvedtak, bør derfor løftes inn i denne ordinære linjen.
Det må skje, samtidig som innsparingskravet som er pålagt på netto etatsrammenivå blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte opp mot den føringen som da altså er gitt for dette. Her har

ordføreren allerede bedt rådmannen om å starte arbeidet med å finne ut hvordan dette skal kunne
skje på en best mulig måte, samtidig som det da blir presentert for politisk behandling sammen
med den evaluering som allerede er varslet, og som kan danne et godt utgangspunkt for å finne
ut konkret hvordan dette skal skje. Det er allikevel av stor betydning at netto ramme holdes
uendret og følges, da det er denne som igjen er utgangspunkt for også alle øvrige tiltak som
iverksettes for bedre og økt forebygging i kommunen, da eksemplifisert gjennom eksempelvis
en betydelig økning til barnehagesektoren og et innholdsmessig løft i skolen som en følge av
årets budsjettvedtak.
Ordføreren ser i ettertid at budsjettvedtaket kunne vært klarere på dette punkt, og vil derfor få
komme med et alternativt forslag til representantens forslag til vedtak i sakens anledning, og
som også følger opp de linjer som ordføreren i dette tilsvaret angir for den videre behandling.
Forslaget lyder som følger:
Sak om evaluering av grunnskoleteamet legges fram til politisk behandling før sommeren.
Med utgangspunkt i denne sluttevalueringen redegjøres det i samme sak for hvordan
grunnskoleteamets arbeid kan ivaretas innenfor rammen av de etablerte og ordinære
strukturer innenfor sektoren.
Takk
Ristads (SV) forslag pkt. 1 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Ristads (SV) forslag pkt 2 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Ordførerens (SP) forslag vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer.
Anja E. Ristad (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV 1 rep., AP 16 rep., Venstre 2 rep.,
og Rødt 1 rep.:
Kommunestyret ønsker at rådmannen fremmet sak ang. videre drift av grunnskoleteamet i
kommunestyret våre 2018.
Ristads (SV) forslag om sak vedlagt protokollen.

