TYSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FORMANNSKAPET
Drag/Helland samfunnshus
26.04.2018
Tid: 09:00 - 00:00

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
38/18

Arkivsaksnr.
Tittel
16/672
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

Kjøpsvik, 25.04.2018

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Adresse:
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Tlf: 75 77 55 00
Fax: 75 77 55 55

Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318

Sak 38/18
STORJORD OG OMEGN MONTESSORI FORENING - AVTALE

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
16/672
Saksnr.: Utvalg
/
Kommunestyret
38/18
Formannskapet

Arkiv: U03
Møtedato
26.04.2018
26.04.2018

Innstilling:
1. Storjord skole legges ned fra skoleåret 2018/2019.
2. Vedlagte avtale mellom Storjord og omegn montessoriforening (org.nr. 918096647) og
Tysfjord kommune godkjennes.
3. Overdragelse av Storjord oppvekstsenter med tilhørende grunn, inventar og
bygningsmasse gjennomføres iht. vedlagte avtale. Unntatt folkebiblioteket sitt
innhold/utstyr.
4. Dette er en virksomhetsoverdragelse. Det forutsettes at virksomhetsoverdragelsen
gjennomføres i hht. gjeldende lov- og avtale verk.
5. Virksomhetsoverdragelsen gjelder ikke for barnehagen og deres ansatte. Storjord
barnehage fortsetter i kommunal regi.

Saksutredning:
Tysfjord kommune og Storjord og omegn montessoriforening inngikk 23.1.2017 en
intensjonsavtale om overdragelse av Storjord oppvekstsenter med tilhørende grunn og
bygningsmasse.
Storjord Montessoriskole ble den 9.11.2017 godkjent av undervisningsdirektoratet som ny
grunnskole etter friskolelovens §2.1.
Skolen har frist på seg til 15.juni 2018 til å få driftstillatelse. I en slik driftstillatelse ligger
bl.a. dokumentasjon av lærernes kompetanse, godkjenning fra branntilsyn, godkjenning fra
helsemyndigheter og driftsgodkjenning av bygget fra kommunens side.
I Tysfjord kommunes budsjett for 2018, er denne avtalen hensyntatt, og det forutsettes at
Storjord skole legges ned fra høsten 2018. Videre har kommunestyret i tidligere vedtak i sak
33/17, gitt sin anbefaling til at Storjord Montessoriskole ble etablert.
Formannskapet ønsker også en avtale på drift av folkebiblioteket som er lokalisert på skolen
samt en avtale om kjøp av tjenesten pedagogisk leder ved Storjord barnehage Begge avtaler er
å betrakte som rene driftsavtaler, og kan forhandles administrativt mellom henholdsvis med
Storjord og omegn montessoriforening og Tysfjord kommune. Avtalene legges frem for
godkjenning av formannskap/kommunestyre på et senere tidspunkt.
Biblioteket sin boksamling med mer kan ikke overføres til montesorriforeningen, men kan
brukes av skolen.
Dette er å regne som en virksomhetsoverdragelse. De ansatte ved skolen får som følge av
dette ny arbeidsgiver i Montessori skolen. Det forutsettes at prosessen gjennomføres i hht
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gjeldende lov- og avtale verk. Hvis det er uenighet om at dette er en virksomhetsoverdragelse,
så bør det innledes forhandlinger med montesorriskolen om leie/kjøp av renholdstjenester.

Vedlegg:
Signert intensjonsavtale

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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