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REDUKSJON SKOLE - BUDSJETTÅRET 2020
Bakgrunn
Vedtatt budsjett 2020 for skolesektoren gir en reduksjon i aktivitetsnivå på grunnskole, 1.-10.
klasse, på 16 stillinger med helårseffekt. 4 stillinger er knyttet til minoritetsspråklige og 12
stillinger er knyttet til generell aktivitet grunnskole. Det er ventet et relativt stabilt elevtall fram
mot 2023. Dersom hele reduksjonen skal tas fra august 2020, vil det bety et kutt på om lag 38
stillinger. Dermed er det viktig å redusere aktiviteten så snart som mulig.
Prosessen vi har vært gjennom
Det å innføre kutt midt i skoleåret er svært krevende. Timeplaner er lagt og aktiviteten er i stor
grad planlagt for hele skoleåret. En reduksjon i aktivitet krever derfor en grundig prosess.
Før budsjettet ble vedtatt, ble det gitt beskjed til skolene om at vikariater som utløper 2019 ikke
skulle forlenges før situasjonen ble avklart.
Fra 1. desember til budsjettet ble vedtatt 16. desember, ble det gjennomført møter med
skoleledelsen på den enkelte skole. Her ble personalsituasjonen kartlagt og skolens totale drift
ble gjennomgått. I møtene ble muligheter og utfordringer med tanke på eventuelle kutt
gjennomgått.
På bakgrunn av møtene ble målet å redusere med 10 stillinger fra januar 2020. 7 stillinger ble
knyttet til enkeltfaktorer på skolene og 3 stillinger ble redusert på bakgrunn av elevtall. De 7
stillingene ble foreslått redusert som følge av følgende moment:








Elevsituasjon
Pensjoner og permisjoner
Funksjoner som bibliotek og IKT på skolene
Ekstra ressurser tildelt etter opprinnelig ressurstildeling
Lærertetthet (lærernorm og generell voksentetthet)
Hjemler-budsjett. Evt overforbruk forsøkes redusert
Bruk av vikarmidler

I tillegg ble det redusert ressursbruk knyttet til velkomstklassene (Kopervik skole, Stangeland
ungdomsskole og Sevland skole).
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Torsdag 19. desember ble dette formidlet ut til skolene. Rektor skulle innen 7. januar melde
tilbake hvordan de foreslåtte tiltak mulig kunne gjennomføres. Etter denne tilbakemeldingen
har det vært gjennomført møter med noen av skolene for avklaringer og justeringer. 10. januar
ble det gjennomført møte med hovedtillitsvalgte og de fikk informasjon om prosessen og
situasjonen ble drøftet. Det blir nytt møte med hovedtillitsvalgte når resultatene av
kuttforslagene er ytterligere kartlagt.
Resultat
Status per 21. januar er at skolene klarer å redusere aktiviteten med 8,3 stillinger fra januar av.
Etaten følger med på regnskapet for å sikre at disse kuttene blir realisert. Det har foreløpig ikke
vært behov for å si opp personell i faste stillinger. En reduksjon i aktivitet på 8,3 stillinger fra
januar vil bety en samlet reduksjon fra august av på 26,5 stillinger i forhold til de ressursene vi
hadde høsten 2019.

