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Notat - Spørsmål og svar - Budsjett og økonomiplan 20222025 - Uke 45
Utdanningsforbundet har stilt følgende spørsmål:

1) Vil kommunen kunne oppfylle lærernormer i skole med dette budsjettet?
Kommunedirektørens svar: Grunnskolen har i forslag til budsjett for 2022 blitt
kompensert med 8,2 millioner kroner som følge av den demografiske utviklingen.
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025 legger opp
til at lærernormen i skole skal oppfylles i 1-4 klasse, 5-7 klasse og 8-10 klasse.
Kommunedirektøren legger til grunn at alle seksjoner/virksomheter budsjetterer
med å oppfylle statlige minimumskrav, men det er mange usikkerhetsmomenter i
et budsjett som man må leve med, dette er bl.a:
-

Andel elever med spesialundervisning
Sammensetning av klasser på tvers av trinn og skoler
Elevtall fra august 2022. Vi vet ikke eksakt hvor mange elever det vil være i den
enkelte skole på det enkelte trinn fra høsten 2022.
Antallet gjesteelever inn i kommunen og ut av kommunen er en ukjent faktor
som påvirker budsjettrammen og oppfyllelse av lærernormen.

Ved siste telling pr. 01.10.21 var det kun mindre avvik knyttet til oppfyllelse av
lærernormen og disse avvikene blir lukket.
2) Vil kommunen kunne oppfylle bemanningsnorm /pedagognorm med dette
budsjettet? Hvis ja, hvor mange timer pr. dag vil man kunne oppfylle normene? Det
er vel tenkt at det skal være hele dagen?
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Kommunedirektørens svar: Telling av bemanningsnorm/pedagognorm beregnes på
bakgrunn av tall innrapportert 15.12. Neste telling er 15.12.21, men ved forrige
telling i 2020 oppfylte alle barnehager i Øvre Eiker kommune både
bemanningsnorm og pedagognorm. Tallene for dette kan finnes her:
Bemanningskalkulator - barnehage (udir.no)
Øvre Eiker kommune skal minimum oppfylle bemanningsnorm og pedagognorm
slik den regnes ut av Udir og det er det også lagt inn midler til i 2022.
3) Hva med bygging av nye Hokksund barneskole? Er planen fortsatt at den skal stå
ferdig i 2024?
Kommunedirektørens svar: Som det fremgår av kommunedirektørens forslag og
tekst så er det avsatt 365 millioner kroner + tidligere avsatte midler på fond til
bygging av ny barneskole. Midlene er lagt inn i årene 2023-2025 og som beskrevet i
dokumentet så er årsaken til dette:
-

Detaljregulering vil foregå i 2022
Prosjektet skal ut på anbud i 2022
Oppstart byggeprosjekt tidlig i 2023 og med en anleggsperiode på 18-24
måneder.

Det betyr sannsynligvis at skolen tidligst vil være klar til bruk fra januar 2025.

4) Vi vet jo at det er gitt et samlet ramme til Oppvekst, men vi er bekymret for
mulighet til innkjøp av læremidler og bøker i skolen. Vi får tilbakemelding om at
lærere bruker masse av tiden til å lete opp og produsere undervisningsopplegg
dette skoleåret (og for så vidt også i fjor). Vi får inntrykk av at det kjøpes inn lite
bøker/ materiell på skolene. Det meste av budsjettet går til lønn. Når man ikke har
bøker/materiell som er tilpasset Fagfornyelsen, kopieres det i store mengder. Det
brukes selvsagt digitale ressurser, men det det kan ikke alltid erstatte bøker. Vi
mener at det ikke er den økonomiske situasjonen, som skal styre hvilke
pedagogiske metoder man velger. Her må man ha gode faglige diskusjoner, til det
beste for elevenes læring.
Er det tenkt at budsjett skal gi rom for å kjøpe inn det skolene trenger til
bøker/undervisningsmateriell?
Kommunedirektørens svar: Kommunedirektøren vil understreke at lærerne har avsatt
tid til å forberede undervisningen og at det går tid til både å forberede og produsere
undervisningsopplegg er helt naturlig.
Det er korrekt at det kjøpes inn lite bøker/materiell. Årsaken til dette er at skolene i
Øvre Eiker kommune har besluttet at «Skolestudio Gyldendal» skal være
grunnstammen i fagfornyelsen. «Skolestudio Gyldendal» er et digitalt læreverk og er

tilpasset fagfornyelsen i de fleste fag. En tilleggsfordel med digitale læremidler er at feil
rettes opp raskt og læremidlene oppdateres kontinuerlig.
Med tanke på ressurser til fagfornyelsen er det mottatt øremerkede midler til
fagfornyelsen, det er søkt om midler til digitale læremidler og det er de siste årene satt
av en større pott til fornyelse av læremidler hos den enkelte skole.
I likhet med tidligere år så er fagfornyelsen en prosess over år og selv om det hadde
vært satt av mer midler til analoge læremidler så er ikke analoge læremidler å få ta i til
alle fag. Det må derfor tas over noe tid og det vil også i 2022/23 være behov for å
kopiere opp noe.

Med vennlig hilsen

Trude Andresen
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