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Svar på forespørsel om innsyn 

 

Vi viser til deres forespørsel datert 06.01.2020 der det etterspørres svar på følgende 3 spørsmål 

knyttet til omorganiseringen av kulturskolen: 

 
1) når omorganiseringen ble vedtatt (en dato?)  2) hvem som var med på vedtaket, og 3) 
hvilke vurderinger som ble gjort i forhold til å ivareta den faglige kvaliteten i 
opplæringen og hva slags kompetanse som anses nødvendig for å utføre de ulike 
arbeidsoppgavene  

 

Ad spørsmål 1 

 

Omorganiseringen ble vedtatt 19.06.2018. 

 

Ad spørsmål 2 

 

Vedtaket ble fattet av kommunestyret i møte 19.06.2018 (PS 39/18). Protokoll fra møtet vedlegges. 

 

Ad spørsmål 3 

 

Målsettingen med omorganiseringen var økonomisk innsparing, potensiale for samordning og 

helhetlig ressursbruk, effektivisering og organisasjonsmessig justering av overordna organisering. I 

den politiske behandlingen av saken ble det understreket at rådmannen skulle vektlegge det faglige 

ansvaret og vurdere fordeling av ledelsesressurs. Man skulle med andre ord både sørge for 

økonomisk innsparing og samtidig ivareta den faglige kvaliteten gjennom omorganiseringen. Da vi 

i Sentraladministrasjonen hadde en rådgiver (Torgunn Østbø) som både hadde ledig kapasitet og 

som tidligere hadde innehatt funksjonen som rektor ved Frosta skole, var det naturlig å spørre henne 

om hun kunne påta seg det faglige ansvaret for kulturskolen. Denne løsningen som vi endte opp 

med, tok både hensyn til politikernes ønske om å redusere kostnader og samtidig ivareta det faglige 

tilbudet i kulturskolen og er således så nærme den optimale løsning det var mulig å komme. 

 

 



 Side 2 av 2 

 

Det er også betimelig å understreke at kulturskolen ikke har fått redusert sine budsjetter og er en av 

få sektorer i Frosta kommune som ikke er berørt av de siste årenes effektiviseringsprosesser. Nå 

handler det om å bidra til å gi Frostas barn og unge et best mulig kulturskoletilbud. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ståle Opsal 

Økonomisjef 

 

 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll kommunestyret 19.06.2018 

 

 

Kopi til: 

Anders Reitan    

Paul Ivar Stenstuen    

Hans Ole Rian    

Sindre Fredrik Strøm    

Jan Inge Moksnes    

Tove Rolseth Bratsvedal    

Torgunn Østbø    

Andreas Trefjord    

Astrid Småland    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 
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