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HAMARØY SKOLEKANTINE - OVERDRAGELSE TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE/KNUT
HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE
Rådmannens innstilling:
1. Hamarøy kommune inngår utleieavtale av kantinelokaler til Nordland
fylkeskommune
2. Det inngås avtale om levering av kantinetjenester fra Knut Hamsun vg. skole til
Hamarøy kommune
3. Det inngås avtale om virksomhetsoverdragelse for ansatt i 85 % stilling, fra
kommunen til Knut Hamsun vg.skole.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ovennevnte avtaler.

Saksutredning:
Hamarøy kommune har drevet skolekantine for Knut Hamsun videregående skole i en
årrekke. Kantinen drives i et kommunalt bygg «Høyborgen 1 etg.». Hamarøy kommune
har ansatt kantinemedarbeider i 85 % stilling, samt renholder i 15 %. Renholderen er kun
tilsatt ut dette skoleåret.
Når nå driften av kantinen skal overføres til videregående skole må det tegnes hele tre
nye avtaler:
1. Avtale av leie av kantinelokalene
2. Avtale om levering av kantinetjenester til Hamarøy kommune
3. Virksomhetsoverdragelse av ansatt kantinemedarbeider.
Det har nå vært ført forhandlinger med Nordland fylkekommune, eiendomsavdelingen og
med Knut Hamsun vg. skole. Avtalene som nå framlegges gjelder fra 20.08.10 –
01.07.21. Videre er det muligheter for forlengelse av disse med 1 år av gangen.
Leiesummen for kantinebygget 1 etg. beløper seg til 162.350 inkl. mva. Kantinetjenester
skal leveres til Hamarøy kommune for kr. 120.000 inkl. mva.
Det spares inn 1/1 stilling på tiltaket. Videre vil selvsagt utgifter til drift av bygg og
inventar løpe. Noe av dette vil være uforutsigbart og knyttet til inventar.
Innsparingen vil beløpe seg til om lag kr. 80.000 for 2019, med en effekt på om lag
300.000 for 2020.
Det er foretatt drøfting med tillitsvalgte i saken i hht. bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
Bakgrunn:
Det vises til utredning av tiltak 12 Skolekantine Videregående i forpliktende plan 20182021 framlagt i sak til Kst 08/18 og til Fmsk. sak 40/18 den 13.04.18.

Det var da kalkulert til en besparelse på kr. 200.000 for 2019 og tilsvarende i årene 2020
og 2021.
Vurdering:
Tiltaket vurderes som effektivt og hensiktsmessig. Kantinetjenester blir produsert for
dem som benytter tilbudet mest. Videre får ungdomskolen på Oppeid opprettholdt sitt
tilbud om å kunne benytte kantinen. Tiltaket vil bidra til innsparing på kort og lang sikt.
Vedlegg som følger saken:
Utkast til leieavtale for kantinelokaler til Nordland fylkeskommune
Utkast til avtale for levering av kantinetjenester til Hamarøy kommune.
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