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  UTREDNINGER –  RÅDMANNENS FORSLAG 

1 Utredninger 

Plan for utredninger bestilt av Kommunestyret i sak 40/18, 21.6.18 

Kommunestyret har ifm. omstilling av kommunen bestilt en rekke utredninger. Disse har kommet i form 
av vedtak i Kommunestyret i sak 40/18, 21.6.18. I tillegg har det kommet et oversendelsesforslag om 
arealbruk i kommunestyresak 18/18, 3.5.18. Rådmannen har også besluttet en ekstern analyse og 
evaluering av Omsorgstjenesten. Enkelte av utredningene er avhengig av hverandre for å kunne 
sluttføres. I tillegg krever utredningene store ressurser fra administrasjonen, noe som gjør at det er behov 
for å utføre de ulike utredningene over tid. Utredningene (og bestillinger for øvrig) er derfor planlagt etter 
følgende plan:  
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1.1 Omstilling skole 

“Hemnes må ha skolestruktur som kan møte den demografiske utviklingen på en forsvarlig måte. 

Rådmannen gis i oppdrag å utrede en skolestruktur bestående av flere alternativer inkludert den 

nåværende med 5 grunnskoler, samt en felles ungdomsskole for Hemnesberget-Korgen, evt. også 

Bleikvassli. Forslag til vedtak legges fram i junimøtet 2019 med sikte på gjennomføring høsten 2020. 

Organisering av SFO og konsekvensene av en evt. oppretting av privatskoler må også tas med i 

utredningen” (bestilling fra Kommunestyret 21.06.18) 

Finansiering for utredning vedtatt i Kommunestyret 27.09.18. Det arbeides nå med å få ut et 
anbudsgrunnlag (nov. 2018) som vil bli sendt ut til minst tre tilbydere. Vi ønsker å få komme i gang med 
høringer og prosesser så raskt som utredning er ferdigstilt.  
 
Det er viktig at det ligger gode prosesser i bunnen, som igjen gir et godt grunnlag for eventuelle politiske 
vedtak. Involverte vil bl.a. være FAU`er ved skolene, elevråd, tillitsvalgte, samarbeidsutvalg, 
ansattgrupper m.m. Det jobbes mot å nå politisk behandling i juni 2019. 

1.2 Omstilling Barnehage 

«Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide en plan for iverksetting av samlokalisering av alle barnehager i 

Korgen. I tillegg til alternativene som er fremlagt utredes en lokalisering i Gullblokka. En viktig årsak er å 

unngå å øke kommunens arealer.» 

I prosessen med samlokalisering av barnehagetilbudet i Korgen, foreligger det to ulike alternativer til 
lokalisering av felles barnehage i Korgen, som er politisk behandlet som reelle alternativer. Disse to er ny 
barnehage på Steintippen, og ny barnehage på Markusmoen. Disse to alternativene ble utredet våren 
2017.  

I kommunestyremøtet den 21.06.18. ble det bestilt utredning på samlokalisert barnehage i Gullblokka. 
Denne jobben har vært ute på anbud, og Tanken Arkitektur (ARK) fikk tilslaget. Det har vært avholdt 
oppstartsmøte med ARK, og prosessen er i gang.  

Fremdriftsplan:  

• Saken fremlegges personalgruppen i begge barnehager i januar, til gjennomgang og drøfting og 
mulighet for å gi uttalelse i saken 

• Saken fremlegges foreldregruppen i begge barnehagene i januar, til gjennomgang og drøfting og 
mulighet for å gi uttalelse i saken  

• Saken klar til politisk behandling i møterunde februar/mars. Saken vil presentere de tre ulike 
alternativene, med kostnadskalkyle, og de ulike høringsinnspillene. Det vil foreligge en 
barnehagefaglig vurdering til saken. Det tas sikte på at det fattes et politisk vedtak som det kan 
fortsettes en planprosess på i forhold til samlokalisering av barnehagene i Korgen.   
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1.3 Omstilling Teknisk 

«Rådmannen gis i oppdrag å utrede energieffektiviserende tiltak. I første omgang prioriteres de mest 

energikrevende byggene» 

Teknisk enhet har ikke kapasitet eller kunnskap til å utrede energitiltak på byggene, og har gjennom 
investeringstiltak bedt om 500 000 til å utrede dette i 2019. Utredningen skal brukes til å fremme de 
prosjektene som gir best nåverdi, for finansiering senere i økonomiplanen. Det tas sikte på å få vurdert de 
mest energikrevende byggene som for 2017 var: 

Bygg Kostnad for strøm 2017 

D2030000KOM  Kr.                    1 222 962  

D5010000HEMNES SENTRALSKOLE  Kr.                      840 708  

D5040000HOM  Kr.                       791 388  

D2010000RÅDHUSET KORGEN  Kr.                       680 825  

D2080000KORGEN SENTRALSKOLE  Kr.                       474 525  

 

1.4 Omstilling Helse  

«Helsetjenester skal produseres nærmest mulig brukerne.  

Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av Korgen legekontor og Korgen helsestasjon til rådhusbygget. 

Dette som en del av oppdraget med å utrede barnehage i Korgen.  

Det foreslås å utrede mulighet for plassering av helsestasjonene og legekontorene på sykehjemmene 

henholdsvis til Hemnesberget og Korgen. Eventuelt andre steder. Helsesøster skal være tilgjengelig på 

alle skoler daglig.» 

Utredningen er avhengig av en eventuell beslutning om ombygging av Gullblokka til barnehageformål. 
Hvorvidt dette skal realiseres har stor betydning for en utredning om alternative lokasjoner for 
helsestasjon(-er) og legekontor(-er). Utredningen vil også betinge eksterne ressurser og ha behov for 
finansiering. Rådmann har derfor valgt å forskyve utredningen til etter politisk beslutning om lokalisering 
av barnehage i Korgen. 

1.5 Omstilling Omsorg  

«Hemnes kommune skal organisere omsorgstjenesten slik at kommunen kan møte den demografiske 

utviklingen på en forsvarlig måte, både faglig og økonomisk. 

Kommunen skal prioritere tiltak som er fleksible og gir muligheten for å bo så lenge som mulig i eget 

hjem. 

Kommunen skal ta i bruk moderne teknologi i omsorgstjenesten. 

Kommunen skal ha ledere og medarbeidere som er utviklingsorienterte.» 

Det er i denne forbindelse foretatt en ekstern analyse av omsorgsenheten.  
Se beskrivelse i kapittel 2 Mål og rammer. 
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1.6 Ad. oversendelsesforslag fra Kommunestyresak 18/18, 3.5.18 

«Oversendelsesforslag: Administrasjonen flytter ut av statskraftbygget. Teknisk legger frem hvilke 

konsekvenser det vil ha. Rådmannens stab beholdes på kommunehuset. Alle andre ledere flyttes til de 

ulike enhetene. Alternativt flyttes enhetslederne også ut på enhetene» 

I forbindelse med omstillingsprosessen, har det vært ønskelig å se på arealbruk i rådhuset og andre 
bygg. Noe er knyttet til konkrete bestillinger på utredninger, mens annet er knyttet til ønske om mer 
effektiv arealbruk. Det er også slik at når kommunen er under omstilling og stillinger tas ned, endres eller 
flyttes så vil det være gunstig både utfra faglige hensyn og arbeidsmiljø å se på hvordan ansatte er 
plassert i forhold til hverandre.  

Dette er en oppgave som Rådmann og teknisk sjef har tatt hovedansvaret for. I skrivende stund så finnes 
det en del konkret tanker om hvordan dette kan gjøres avhengig av hvordan de ulike prosessene 
beskrevet i dette dokumentet lander. Planen er også avhengig av resultatet av omstilling i enhetene, slik 
at det avventes å gjennomføre større endringer før vi kjenner resultatet av det pågående arbeidet. Dette 
fordi det er både ressurs- og tidkrevende å flytte flere ganger. Trolig vil flytteplaner utføres i flere 
omganger og det vil ta tid før vi ser den endelige disponeringen av rådhusets arealer. Pt. er det gjort 
justeringer i Servicekontor og IKT for å gjøre plass for lensmann.  
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