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INNSPILL TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR 2019 

Utdanningsforbundet vil i hovedsak kommentere budsjettforslaget for oppvekst, men vil ikke 

kommentere de enkelte enheter foruten en liten kommentar gjeldende Straumen barnehage. 

Det er bra at rådmannen er kjent med utfordringene knyttet barn med spesielle behov i 

skolene og barnehagene. Det er bra å være løsningsorientert, men samtidig vet vi at ved 

vedtak er det lovene som bestemmer, ikke kommunens økonomi. Det vil bli en stor utfordring 

å gi barn lovfestete rettigheter med de nåværende ressurser. 

KOSTRA-tallene kan være et sammenligningsgrunnlag. Det er imidlertid nødvendig å 

korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. Spredt bosetting og små 

enheter gjør at skole og barnehage blir driftsmessig både økonomisk og pedagogisk 

utfordrende. Politiske vedtak får konsekvenser for økonomien.  

Skolene skal nå gjennom store utfordringer med innføring av nye fagplaner, Fagfornyelsen, 

med både ny overordnet del og nye fagplaner i de gjennomgående fagene. Store pedagogiske 

utfordringer som vi må ta høyde for i planleggingen. Dette er ikke nevnt i 

budsjettdokumentet. 

I barnehagene vil det bli igangsatt kompetanseutvikling med statlige midler via 

Fylkesmannen. Her er det antydet et mulig krav på 30 % egenandel for kommunene til 

kompetansetiltak for å realisere krav i rammeplanen. Kvalitet i barnehagene tilsier at Sørfold 

deltar. 



Oppvekst trenger å øke rådgiver stillingen til min 100% med hensyn til alle nye utfordringer i 

skole og barnehage. Rektorene og styrene trenger avlastning til å jobbe med de overordnede 

oppgaver slik at de kan ha større fokus på pedagogisk ledelse og personalledelse. Både 

skolene og barnehagene har store utfordringer i å implementere nye planer. Og, i dette ligger 

også organisasjonsutvikling.  

Det er bra med kurs for lærere i programmering som del av skolens nye fagplan.  

Rådmannen refererer til en forventet reduksjon i utgifter knyttet til funksjonstillegg i 

fellesposter oppvekst. Hvilke funksjonstillegg? Ser ikke posten i budsjettet for grunnskole 

fellesposter. Funksjonstilleggene i skolene og barnehagene er avtalefestet både lokalt og 

sentralt. Størrelsen er fastsatt både som sentrale minstenormer og ved lokale forhandlinger. 

Konsekvenser av å fjerne ikke avtalefestede funksjoner må vurderes nøye i både et økonomisk 

perspektiv, og ikke minst i et perspektiv på oppgavene og kvaliteten i arbeidet. 

Straumen barnehage har utfordringer som har resultert i et vedtak om bygging av en ny 

barnehage. Barnehagen må ivaretas i driften frem til nybygg mht utfordringene. Konkret må 

budsjettet ta høyde for økte driftskostnader på grunn av leie av brakke og brannvarsling for 5. 

avdeling. Å drifte en 5. avdeling medfører også andre driftskostnader enn økning i lønn. Det 

har vært et poeng for både dette og forrige kommunestyre at tilbudet i de ulike kretsene skal 

være lik, med tanke på ressurser. Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel, men vi kan ikke se at 

den er brukt i budsjettforslaget for 2019. Barnehagen har i dag 8 søknader (15 plasser) til 

neste opptak og 6,5 plasser ledige. 

Generelle kommentarer: 

Sykefraværet i Sørfold kommune var på 6,5 % ved siste rapportering, dvs at vi ligger på et 

gjennomsnitt. Redusert sykefravær bør etterstrebes ved å følge opp intensjonene i IA-avtalen. 

Både økonomiske og menneskelige gevinster. 

Utdanningsforbundet er enig i Rådmannens perspektiver fremover - styring og ledelse. Vi har 
kun behov for å kommentere saksbehandlingsrutiner. I saksbehandlingen av politiske saker 
må intensjonen i Hovedavtalen følges. Medbestemmelse i prosessene krever at 
organisasjonene tas med via drøftinger og informasjonsutveksling. 

Utdanningsforbundet stiller seg litt undrende til Rådmannens Økonomiske fremtidsutsikter. 

Det eneste tiltaket som vi kan se er nedbemanning. Lønn utgjør ca 67 % av brutto ramme. Vi 

stiller spørsmål med at det kun settes fokus på nedbemanning for å tilpasse dagens driftsnivå. 



Hva med arbeidsmetoder og øvrige driftskostnader herunder kjøpsposter? 

Utdanningsforbundet ber igjen om at innkjøpsordningen og innkjøpsrutiner blir nøye evaluert. 

Vår påstand er at ordningen er både dyr og lite hensiktsmessig. De gjeldende terskelverdier i 

lover og forskrifter gjør at vi kan ha en langt mer fleksibel innkjøpsordning 

Dersom det er et faktum, regnskap 2018, at drift er underfinansiert, hvordan kan Rådmannen 

da legge frem et inflasjonsjustert budsjett for 2019 uten noen tanker om konsekvenser, og 

nedbemanning som eneste konkrete tiltak?  

Lønnsoppgjøret 2019 bør også inn i budsjettet. Vi vet jo at det blir en viss lønnsøkning selv 

om det er et mellomoppgjør i HTA Kap. 4. Lokale forhandlinger i HTA Kap. 3 og 5 likeså. 

 

Med hilsen 

Utdanningsforbundet Sørfold 

 

Tor Eggesvik 

Hovedtillitsvalgt


