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Spørsmål om skolenes samarbeidsutvalg

Er samarbeidsutvalgene for våre to 1-10 skoler operative og klar til å gi råd til
kommunestyret i henhold til deres mandat?
Begrunnelse: Det er viktig at alle høringsinstanser og utvalg blir hørt og gis muligheten til å gi
råd og innspill til kommunestyret. Dette er særdeles viktig i den tiden vi går i møte der
knappe ressurser skal fordeles. Utdanningsdirektoratet sier at:
«Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste
samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre
ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for
kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.»
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Spørsmål om kommunens effektiviseringsverktøy lean

Kommunestyret har vedtatt etter innspill fra administrasjonen at konseptet lean skal
benyttes kommunen. Har kommunen en strategi eller metodikk for hvordan kommunen skal
gevinst realisere effektene av lean?
Begrunnelse: lean er en filosofi og styringsverktøy som går ut på å kontinuerlig forbedre
organisasjonen. Hvordan toppledelsen operasjonaliserer lean som metode er helt
avgjørende for om organisasjonen vil lykkes med konseptet. Dersom det ikke rettes fokus
mot gevinstrealisering vil lean, som mange andre oppskrifter på forbedringer, havne i
skuffen over planer som ikke tas inn i organisasjonens «daglige liv» i form av å bli en del av
den institusjonelle kulturen.
Kommunen har behov for å utøve sin tjenesteyting med mindre ressurser. Lean må derfor
benyttes som et strategisk verktøy for å «gjøre mer med mindre ressurser».

Med vennlig hilsen
Yngve Laukslett
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