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Møte i  Formannskapet den 13.02.2018 - Sak: 17/18 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Formannskapet er positive til ordningen, men trenger nærmere utredning av enkelte 

usikkerhetsfaktorer. Saken sendes tilbake til administrasjon for videre utredning.  

Disse punktene bes utredet og vurdert nærmere:  

Investeringer i utstyr-  

Spørsmål: Kan det være mulig å anskaffe brukt utstyr, hvilke kostnader vil da påløpe? Vil det 

være noe til hinder for at en kjøper brukt utstyr.  

Det er usikkerhet om kostnadene knyttet til installering av utstyret på hver skole (elektriker, 

rørlegger, ventilasjon, m.v. )-  Ligger dette inne i summer som er beregnet eller hva vil dette 

koste? 

Vil det være samme kostnad om en kjøper nytt eller brukt? 

Vurder bruk av skolene til andre formål, vil slik utstyr bidra til økt bruk? 

Gjennomføring av måltid i skolen 

- Det utredes videre hvordan Måltid i skolen kan innføres og gjennomføres innen gitte 

økonomiske ramme. Vi bør starte i det små for å høste erfaringer, samt være villige til å 

justeringer når erfaringer er høstet.  Dette er en type utviklingsprosjekt der den videre 

utredningen bør angi nærmere hvordan vi kan bygge ut ordningen etter hvert. Og mer 

konkret hvordan ordningen skal fungere ved den enkelte skole.  

- Vi legger følgende forutsetninger til grunn: Tillaging og servering av mat skal være i tråd 

med Mattilsynets krav og regler. Det skal lages et opplegg for de som har allergier eller 

andre hensyn som skal ivaretas.  

- Ressursbruken av tilsatt arbeidskraft på hver skole er tenkt å være grunnbemanningen i 

ordningen, men vi skal vurdere bruk av de som trenger arbeidstrening i samarbeid med 

NAV, bruk av de som trenger arbeidstrening i forbindelse med integrering, samarbeid med 

voksenopplæringen, samarbeid med frivilligheten, samarbeid med pensjonister og andre 

grupper som trenger sosial kontakt og noen å dele et måltid mat med m.v.  Frivilligheten, 

arbeidstrening mm skal ikke erstatte arbeidskraften på hver skole, men komme i tillegg til. 

Det utredes og avklares på hvem som kan bidra, hva de kan bidra med og når. Det bør 

synligjøres en type arbeids-/vaktplan på hver skole.  

- På Øyer ungdomskole er det i gang et prosjekt på utvidet skoledag, der serveres det 

måltid før utvidet skoledag begynner. Erfaringer herfra vil være veldig nyttig å få frem. 

Det må og vurderes hva og hvordan dette kan samordnes.   

- Forankring og informasjon før iverksetting, det utredes og arbeides videre med forankring 

av forslaget bla. På skolene, hos foreldrene og andre grupper.   

 

I vår første bestilling la vi et varmt måltid til grunn. Vi mener ikke med måltid i skolen at det 

må være varm mat hver dag, men det skal fremgå av en ukes-/ eller månedsmeny hvilke 
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måltider som serveres den enkelte dag. Målet er at alle barn skal ha muligheten til hver dag å 

få servert et måltid som de blir mette av».  

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

Vedtak: 
Formannskapet er positive til ordningen, men trenger nærmere utredning av enkelte 

usikkerhetsfaktorer. Saken sendes tilbake til administrasjon for videre utredning.  

Disse punktene bes utredet og vurdert nærmere:  

Investeringer i utstyr-  

Spørsmål: Kan det være mulig å anskaffe brukt utstyr, hvilke kostnader vil da påløpe? Vil det 

være noe til hinder for at en kjøper brukt utstyr.  

Det er usikkerhet om kostnadene knyttet til installering av utstyret på hver skole (elektriker, 

rørlegger, ventilasjon, m.v. )-  Ligger dette inne i summer som er beregnet eller hva vil dette 

koste? 

Vil det være samme kostnad om en kjøper nytt eller brukt? 

Vurder bruk av skolene til andre formål, vil slik utstyr bidra til økt bruk? 

Gjennomføring av måltid i skolen 

- Det utredes videre hvordan Måltid i skolen kan innføres og gjennomføres innen gitte 

økonomiske ramme. Vi bør starte i det små for å høste erfaringer, samt være villige til å 

justeringer når erfaringer er høstet.  Dette er en type utviklingsprosjekt der den videre 

utredningen bør angi nærmere hvordan vi kan bygge ut ordningen etter hvert. Og mer 

konkret hvordan ordningen skal fungere ved den enkelte skole.  

- Vi legger følgende forutsetninger til grunn: Tillaging og servering av mat skal være i tråd 

med Mattilsynets krav og regler. Det skal lages et opplegg for de som har allergier eller 

andre hensyn som skal ivaretas.  

- Ressursbruken av tilsatt arbeidskraft på hver skole er tenkt å være grunnbemanningen i 

ordningen, men vi skal vurdere bruk av de som trenger arbeidstrening i samarbeid med 

NAV, bruk av de som trenger arbeidstrening i forbindelse med integrering, samarbeid med 

voksenopplæringen, samarbeid med frivilligheten, samarbeid med pensjonister og andre 

grupper som trenger sosial kontakt og noen å dele et måltid mat med m.v.  Frivilligheten, 

arbeidstrening mm skal ikke erstatte arbeidskraften på hver skole, men komme i tillegg til. 

Det utredes og avklares på hvem som kan bidra, hva de kan bidra med og når. Det bør 

synligjøres en type arbeids-/vaktplan på hver skole.  

- På Øyer ungdomskole er det i gang et prosjekt på utvidet skoledag, der serveres det 

måltid før utvidet skoledag begynner. Erfaringer herfra vil være veldig nyttig å få frem. 

Det må og vurderes hva og hvordan dette kan samordnes.   

- Forankring og informasjon før iverksetting, det utredes og arbeides videre med forankring 

av forslaget bla. På skolene, hos foreldrene og andre grupper.   
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I vår første bestilling la vi et varmt måltid til grunn. Vi mener ikke med måltid i skolen at det 

må være varm mat hver dag, men det skal fremgå av en ukes-/ eller månedsmeny hvilke 

måltider som serveres den enkelte dag. Målet er at alle barn skal ha muligheten til hver dag å 

få servert et måltid som de blir mette av.  
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