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Innsparinger – skole høsten 2011. Høring. 
 
Utdanningsforbundet har blitt informert muntlig om hva kommunen foreslår av innsparinger i den 
såkalte fase 2. Vi er invitert til å komme med respons på disse forslagene. Reelle drøftinger har ikke 
funnet sted – derfor denne høringsuttalelsen. 
 
Slik prosessen har vært, har vi i liten mulighet for å komme med konstruktive forslag –Vi får bare 
vite en liten del av helheten om gangen – og skal dermed ta standpunkt uten å kjenne helheten. Da 
er det risikabelt å komme med alternative spareforslag – fordi de vil kunne fungere som en idébank 
for ytterligere innsparinger.  
 
Tidligere når vi har hatt slike sparerunder, har vi i felleskap drøftet oss fram til en stor grad av 
enighet ut fra helhetsvurderinger. Vi har kunnet prioritere tiltak, vurdere konsekvenser av det ene 
og/eller det andre. Denne gangen er det helt annerledes. Vi mener at kommunen ved denne 
framgangsmåten ikke tar drøftingsplikten på alvor.  
 
Pr i dag har vi kjennskap til fase 2. Det er fem faser igjen – og vi vet ikke hva de inneholder. Før vi 
har denne oversikten kan vi ikke ta standpunkt – og går dermed i mot de framlagte forslagene. 
 
Etter hva vi kjenner til sitter politikerne i formannskapet med den fulle og hele oversikten – men lar 
administrasjonen gjøre jobben. Vi finner dette merkverdig. Dette kan oppfattes som at det faktisk 
foreligger en politisk klarering av forslagene. Vi oppfordrer politikerne til å ta ansvar og styring. 
 
Vi nevner her noen av begrunnelsene for at vi går i mot forslagene: 
 

Nedlegging av ungdomstrinnet på Helleland skole. 
Vi har fått noen løse anslag for hva en kan spare ved å flytte ungdomsskoleelevene til 
Lagård. Effekten vil nok variere – ettersom enkelte årganger gi firedeling på Lagård 
ungdomsskole. Da reduseres spareeffekten nærmest til null. Noen årganger kan gå inn i 
eksisterende klasser – det hjelper litt – rent økonomisk. 
 
Lagård har slik situasjonen med spesialrom er ikke kapasitet til en full firedeling annet enn 
som rene nødløsninger. 
 
Fra et synspunkt på nærmiljø og tilhørighet, er det en dårlig løsning å foreslå dette tiltaket. 
Argumentene burde være kjent. 
 
Dersom vi skal ta standpunkt til dette – må vi ha på bordet skikkelige beregninger.  
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Reduksjon på voksenopplæringssenteret. 
Dette forslaget er det ikke lett å forstå. Stillingene der er nærmest selvfinansierende. Til 
norsk for innvandrere gis det tilskudd – eller blir betalt av brukerne. 
 
Logopedtjenester. Likedan selger en for eksempel logopedtjenester til blant andre 
fylkeskommunen – en betydelig inntektskilde. Om senteret nå ikke får tilsatt logoped – kan 
de ikke tilby denne tjenesten – og går glipp av inntekter. 
 
Det er i dag tilsatt tre logopeder i til sammen vel to stillinger. Fra sommeren slutter to av 
disse. Det utgjør til sammen 160 % stilling.  
 
Senteret har lyst ut stilling  - blant annet for logoped. En har en søker, men er et dårlig 
rekrutteringsframstøt å tilby 60 % deltidsstilling. Om en ikke kan tilby logopedtjenester, går 
en også glipp av inntekter. En har også forpliktelser overfor egne innbyggere. Da blir 
alternativet er å kjøpe tjenester fra andre kommuner – eventuelt ved å sende klientene dit de 
kan få behandling. 
 
Norsk for utlendinger. I dag er norsk for utlendinger en vesentlig del av virksomheten ved 
Voksenopplæringssenteret. Det er bebudet at omfanget av norsk for innvandrere skal dobles 
fra 2012 – fra 300 timer obligatorisk – til 600, og med avsluttende prøve. Dermed vil det 
klart bli behov for flere lærere – ikke færre. Da blir det viktig å i størst mulig grad beholde 
kompetansen en har opparbeidet gjennom mange år. 
 
Elever med innvandrerbakgrunn har med meget ulike utdanningsnivå – fra universitets- og 
høyskoleutdanning til analfabeter. Her kreves det en meget stor grad av nivåtilpasset 
undervisning – og den kan ikke gjøres innenfor samme gruppe. Denne muligheten vil bli 
svekket for hver lærer som forsvinner. 
 
PP-tjenesten. 
PP- tjenesten fungerer interkommunalt selv om den er drevet av Eigersund kommune. Den 
er svakt bemannet i forhold til de tjenestene og behovene de skal dekke. Dette bekreftes i 
klare ordelag fra fylkesmannen etter tilsyn i 2008 
 
I kontrollutvalgets og Rogaland revisjons rapport i 2009 ble det også som løsning på 
kapasitetsproblemene påpekt at bemanningsøkning var en aktuell løsning.  

  
Med den bemanningen en har er det vanskelig å imøtekomme både ønsket om å være 
tilstede i skolene og å utrede enkelttilfeller. Begge deler er viktig – og en kan ikke være flere 
steder samtidig. 
 
Denne våren har det blitt utlyst og tilsatt en person i PP-tjenesten. Dette var klarert som et 
unntak fra tilsettingsstoppen – med bakgrunn i klart definert behov. Vi går ut fra at 
kommunen har behov for å være en seriøs arbeidsgiver. 
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Med vennlig hilsen 
 
Utdanningsforbundet Eigersund 
 
 
Bjarne Slettebak        
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