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Høring på budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
Kommentar til Investeringstiltak: Under pkt. 6.3 Barnehager beskrives bl.a. oppkjøp av
Høgberget barnehage og utvidelse av 2 avdelinger på Frol med avdeling Leirabekken.
Tilpasning av Momarka barnehage og ny barnehage Frol som samler alle avdelingene på
begge disse barnehagene er kritisk, samtidig som det skal bygges på Skogn. Vi kan ikke se at
det er tatt tilstrekkelig høyde for disse utfordringene i investeringsbudsjettet.

Kommentar til formannskapets innstilling pkt. 1: Kr. 5,875 mill som er tatt fra
disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres
tilsvarende.
Innstillingen støttes i og med at man samtidig aksepterer en noe redusert driftsmargin. Det er
viktig at enhetenes budsjettrammer opprettholdes uten såkalte «ostehøvel-kutt». Som
rådmannen påpeker i dokumentet er kommunens underliggende drift fortsatt utfordrende.
Det skal i økonomiplanperioden tas hjem funksjoner/tjenester fra ISK, og «Nye Levanger»
skal bygges. Det er særdeles viktig å lykkes med dette arbeidet, og det er nødvendig å ha
tilstrekkelig «armslag» for å utvikle og organisere rasjonell ansvarsfordeling og gode tjenester
internt.

Ellers vil vi peke på følgende uttalelse fra Forum for tillitsvalgte 18.08.2017:
Utdanningsforbundet v/Jens-Syver Løvli hadde følgende bemerkning til kostnader
knyttet til skolene:
Økningen med 5 klasser er kompensert med bare halvparten av den reelle kostnaden.
Dette medfører en ytterlige innsparing og effektivisering som skolene må ta i fellesskap
gjennom ressursfordelingsmodellen. Etter OU-2012 er Levangers skolestruktur så
effektiv som den kan bli uten å etablere én skole for hele kommunen. Skoleåret 20162017 må betraktes som et 0-punkt der ytterlige økning i klassetall må medføre økte
bevilgninger til skole, om man ønsker å opprettholde og forbedre kvaliteten. Det er
svært mange store klasser/grupper i Levanger, og strikken må ikke strekkes lenger nå.

Samme moment ble også kommentert i Administrasjonsutvalget 30.8.2017 av undertegnede.
Klassetallsøkningen ble riktignok «bare» 3 etter siste opptelling, men poenget er likevel det
samme, og klassetallsøkningen er fortsatt underfinansiert.
Utdanningsforbundet er opptatt av god kvalitet i barnehage og skole, og vi mener bestemt at
lærertettheten i barnehage og skole er en avgjørende faktor all den tid relasjonen mellom
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lærer-elev/barn framheves som en av de viktigste enkeltfaktorene for å øke kvaliteten og
utbytte.
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Det har en betydning hvor mange barn/elever hver lærer har ansvar for «å se hver dag», og
forhold til hvor godt vi når de målene og ambisjonene som beskrives for barn og unge i
plansystemet vårt.

Mvh

Jens-Syver Løvli
Hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet Levanger
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