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 Deres referanse 

  
  Fra Tidligere dato Vår referanse/saksnr 

FAU Setermoen Skole v/ Kristiansen, Frode 
Fagertun  

  

Til Kopi til 

Bardu Kommune Gruppeledere (SV, V, SP, AP, H, FrP) 
Formannskapet 

  

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Setermoen skole sine innspill til 
økonomi og skolesaken 

1 Innledning 

FAU ved Setermoen skole gjennomførte møte 14.11.2016 og sakene økonomi og Setermoen 

skole ble diskutert. Det ble besluttet at Foreldrenes Arbeidsutvalg skulle fremme et omforent syn 

til kommunen på disse sakene: 

1. Økonomi 

2. Skolen 

1.1 Referanser 

 Økonomiplan 2017-2020 

 Sintef Molab miljøsaneringsbeskrivelse: Setermoen Barneskole 

 Rapport fra utvidet vernerunde 09.11.15 og tilsyn ved Setermoen skole 22.09.16 

1.2 Bakgrunn 

FAU ser at kommunen har åpenbare og store økonomiske utfordringer med en uhensiktsmessig 

stor gjeldsbyrde pr. innbygger. Befolkningens sammensetning i kommunen har en relativt tydelig 

tendens i reduksjon innenfor de aldersgrupper som gir tilskudd og inntekter til kommunekassen, 

og en vekst av pleietrengende og eldre. De nedadgående befolkningstallene for personer i 

skolepliktig alder synes å være benyttet som et rasjonale for å kutte i bevilgningene til skole og 

kultur for denne gruppen. 

FAU ser det naturlig at kommunens manglende evne og vilje til å beslutte noe i skolesaken er 

sterkt knyttet til økonomi og en politisk agenda hva gjelder grendeskolene i kommunen. FAU 

anser dette som særlig bekymringsverdig sett i lys av de store miljøtruslene dagens skoleordning 

innebærer for de skolebarna og ansatte som oppholder seg der daglig. Barns helse og miljø bør 

være langt mer tungtveiende en grendepolitikk. Dette blir også uunngåelig dersom man skal føre 

en forsvarlig økonomisk linje som er fremtidsrettet. Økonomirapporten belyser at det pr i dag er 

22 klasser fordelt på 3 skoler, men at dette kan reduseres til 15 klasser på 1 skole dersom man 

bygget en infrastruktur som er tilrettelagt for dette. Dette er eneste plausible måten dersom man 

skal fortsette å spare inn på antallet rammetimer som har gått ned fra 49551 i 2010 til 34592 i 

2015, en reduksjon på ca. 21 lærerstillinger på 5 år hvor det også er skissert ca. 8 nye reduserte 

til neste år med en innsparing på ytterligere 5 mill. Barneskolen slik den fremstår i dag, er 

beskrevet som en liten miljøkatastrofe for elever og ansatte. Dersom den skal saneres eller 

renoveres er det hevet over enhver tvil at det må særskilte sikkerhetshensyn og miljømessige 

tiltak til for å få bukt med alt fra asbest til tungmetaller som er beskrevet i rapporten og er 

kategorisert fra «lett forurenset» til «farlig avfall» med flere verdier på ulike prøver som 

overskrider grensene for farlig avfall. Dette gjelder stort sett alle gulv, vinduer, fasade, maling og 

rør innvendig. FAU er svært bekymret for barnas helse og miljø ved lang tids eksponering fra 

alle disse miljøgiftene. 
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2 Drøfting 

FAU leser økonomiplanen og ser at det er en sammenheng med reduksjonen i skoletilbudet og 

antallet personer i skolepliktig alder som faller i takt med dette. Følgende blir også at personer i 

arbeidsfør alder, som skulle bidratt til inntekter for kommunen reduseres. FAU leser dette slik at 

kommunen søker en kontrollert avvikling av kommunen ved å redusere ressurstilgangen til 

kommunens fremtidige viktigste resurser, skolebarn, og med dette også den fremtidige 

inntektskilden fra arbeidstakere og potensielle fremtidige arbeidsgivere i kommunen.  

Det må tilrettelegges for at personer som er viktige resurser for kommunen ønsker å være her og 

bære frem barn og bidra til en positiv befolkningsvekst. Der befolkningssammensetningen blir i 

balanse.  

Det fremkommer av økonomiplanen at kommunen i sin kraft av å være vertskommune for blant 

annet Forsvaret, at tilflyttere ikke ser seg tjent med å slå seg ned fast i kommunen. FAU anser at 

dårlige fasiliteter og dårlig og til dels farlig miljø for barn i skolen kan være en svært viktig 

faktor i dette perspektivet.  

FAU anser at kommunen ikke kan garantere for helsen og miljø til våre barn på en god måte, og 

ser det svært bekymringsfullt at kommunen ikke snarest får på plass en permanent løsning. FAU 

anser det også meget sannsynlig at dersom en ny skole hadde vert bygget så ville behovet for 

grendeskolene og rasjonale for å beholde disse falle helt bort, med et betydelig potensiale for 

innsparinger. FAU har grunn til å tro at det også i Bardu Øvre og Nedre vil bli konsensus for at 

også de vil være tjent med å ha sine barn på en ny skole bygget etter dagens standard og krav til 

infrastruktur og at dette vil overveie de negative sidene med en evt. lengre busstransport for noen 

elever. Dette vil trolig også bidra til å skape et bedre samhold og nettverk i hele kommunen blant 

fremtidens innbyggere. Et viktig punkt er også at skolen må vedlikeholdes så lenge den er i bruk, 

dette forholdet understreker kommuneoverlege Arne Holm i sin tilsynsrapport. Det vil altså koste 

betydelige beløp over tid å ikke iverksette byggeprosess umiddelbart. Enhver forsinkelse koster 

ytterligere store summer og må innebære betydelig risiko for elver og ansattes helse, samt 

muligens også fremtidsplanene for innflyttere og andre potensielle fremtidige innbyggere. 

Hva gjelder løsning til ny skole er det FAU sin mening at vi ønsker EN NY skole for trinnene 1-

10. 

Dersom dette ikke er mulig å realisere under noen omstendighet, er FAU sin mening at da må 

barneskole trinn 1 til 7 settes opp på ny plass og ungdomsskolen renoveres. Barn i klasse 1 til 7 

kan ikke under noen omstendighet eksponeres for en byggeplass med stor mengder miljøgifter i 

en langvarig byggeperiode. Dersom kommunen mot formodning velger en løsning ved å 

renovere barneskolen og gjenbruke denne, mens barna fortsatt bruker fasilitetene under en 

trinnvis prosess, vil FAU vurdere akutte tiltak for å få lovligheten i dette vurdert, hvor FAU 

anser at man da går på en betydelig risiko i forhold til barnas sikkerhet både på kort sikt, men 

også evt. langtidsvirkninger av en slik eksponering. 

3 Konklusjon 
FAU imøteser snarest kommunens avgjørelse, å bygge en ny skole nord for Barduhallen for 

minimum klassetrinnene 1-7, da dette er eneste løsningen som har et tilstrekkelig fremtidsrettet 

fokus, og hvor barnas helse og miljø blir tilstrekkelig prioritert. FAU forventer at kommunen 

fører en ansvarlig økonomisk politikk for å få dette til å gå i orden uavhengig av evt. valgløfter. 

FAU mener dette er å investere i fremtiden for en kommune som har livets rett og skal vokse, det 

må bare legges til rette for det, alternativet kan være en gradvis kontrollert avvikling. FAU 

minner om at dersom forsinkelsen fortsetter vil det innebære betydelige utgifter til vedlikehold 

for å kunne fortsette driften av den gamle bygningsmassen til skolen. 
 

Merit Ulrika Øistad 
FAU Leder 

 Linda Bjørnsund 

FAU nestleder 


