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Høringsuttalelse budsjett 2023 

 

Elever og barn i sårbare situasjoner har vært en gjenganger siden Norge ble stengt på grunn av 

covidsmitten. Under lærerstreiken kom de samme stemmene på banen igjen; politikere, foreldre, 

barneombud, kommuneleger – skolen er så uendelig viktig for de sårbare barna og elevene. Uten 

skolen, lærerne og en god oppfølging, kan det gå veldig galt med dem. Samtidig ser våre medlemmer 

nær sagt hver eneste dag at disse barna sviktes på mange måter, og at politikerne og bevilgende 

myndigheter sjelden stilles til ansvar for dette sviket. Så omsorgen oppfattes nok som svært hul av 

flere lærere. Kutt i lærerstillinger og støttestillinger i skolene og barnehagene rammer jo nettopp 

disse elevene hardest. Er dette ønsket politikk fra politikerne? Hva sier helsemyndighetene som var 

så opptatt av å holde skolene og barnehagene åpne mens covidsmitten herjet eller lærerne streiket – 

hva mener de om budsjettsituasjonen nå? 

Har bevilgende myndigheter brått sluttet å bekymre seg for barn og elever som trenger mer hjelp og 

oppfølging enn andre? 

 

Barnehage 

Det er uheldig at barnehagene i kommunen ikke får tilgang til faglig oppdatering. Barnehagefeltet er i 

stor utvikling og det er derfor viktig at de ansatte har mulighet til å følge med på denne utviklingen. 

Selv om RKK har en del kurs som er gratis, er det en kostnad iblant annet transport som gjør at 

barnehagene ikke har økonomi til å sende noen. 

I forslag til budsjett legges det opp til kutt i styrerressursen. Da vil det bli mer arbeidspress både på 
styrerne og på de pedagogiske lederne, da styrerne ikke rekker over alle sine oppgaver, og må 
overføre oppgaver til pedagogiske ledere. Disse har allerede for liten tid til å følge opp enkeltbarn og 
barnegrupper. 

Vi ser det budsjetteres med at stillinger i barnehage skal stå vakante fra august til januar. Tiltaket kan 
være gode besparelser når man har ledighet. Men det kan ikke budsjetteres med at man skal ha 
stillinger ledige om det ikke faller seg naturlig. 
 
 
SFO 

Når det gjelder SFO ønsker vi å påpeke at å fjerne SFO på skolefrie dager, ikke er en god løsning. 

Dette var en stor sak i etterkant av at budsjettet da 2022 ble vedtatt. Om kommunestyret nok en 

gang vedtar dette forslaget, vil vi oppleve at barnefamilier ikke ser det mulig å bo i Fauske kommune. 
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Det vil også bli mindre attraktivt å jobbe i SFO om de ansattes stillinger reduseres i forbindelse med å 

stenge SFO på skolefrie dager. 

Utdanningsforbundet Fauske mener at Fauske kommune burde redusere foreldrebetalingen, ikke 

øke denne. Mange familier sliter allerede, og dette forslaget vil legge ytterligere press på familienes 

økonomi. Vi ser allerede pr. i dag at de sårbare barn som har behov for plass på SFO slutter. 

 

Skole 

Utdanningsforbundet Fauske er veldig bekymret for kuttene i Fauske-skolen. Lærerne er allerede 

overarbeidet etter tidligere års kutt. Vi kan ikke pr. i dag se at det er mulig å kutte ytterligere 3 

årsverk. Både arbeidsmiljøloven og opplæringsloven brytes daglig i Fauskeskolene. Flere lærere søker 

seg bort fra Fauskeskolene på grunn av høyt arbeidspress. Det er ikke forsvarlig med flere kutt. Når 

andre kommuner tilsetter flere yrkesgrupper i skolen for å støtte læreren i sitt arbeid, går Fauske 

kommune i motsatt retning. Lærere må nå ta seg av oppgaver som tidligere ble løst av skolekurator 

og miljøarbeidere. 

Utdanningsforbundet Fauske er svært kritisk til ytterligere kutt innen ei allerede hardt nedbemannet 

skole. 

Når nye læreverk, digitale verktøy og operativsystem skal vurderes mener Utdanningsforbundet at 

det er viktig at de som skal bruke disse hjelpemidlene blir tatt med og hørt før innkjøp blir gjort. 

Dette er hjelpemidler som skal fungere i en hektisk hverdag, og vi er avhengige av at disse fungerer 

godt. 

Vi ser av budsjettforslaget at i integreringsavdelingen foreslås det reduksjon på 0,2 årsverk. Samtidig 

er vi forespeilet at flyktningestrømmen fra Ukraina vil øke. Vi forstår ikke reduksjonen når 

kommunen samtidig legger til rette for økt bosetting av flyktninger. 

 

 

For styret i Utdanningsforbundet Fauske 

 

 

Anita Helgesen 

LL/HTV 
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