
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn: Bemanningsreduksjoner Grunnskolen. 
Jfr. Q15, en reduksjon på DBS-ramme på kr. 1,3 mill. Denne må ses på 
under Grunnskole samlet set. 
Relatert til OU-rapport tiltak SKO04 og foreløpig svar i kap. 7.1.4.
Reduksjon på kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) hvert år i perioden 2017-
2019. 
Kommunestyret 21.6.:
Stillinger som tjenesteområdeledere for grunnskole og aarnehage 
konsekvensjusteres inn med kr. 1,8 mill., og fnansieres med kr. 
600.000,- hver fra rammene til hhv. sentraladministrasjonen, 
grunnskolene og aarnehagene.
Kommunestyret 21.6.:
Bemanningsreduksjonen innenfor skole ønskes utredet videre mtp. 
løsninger og konsekvenser.
Kommentar:
Kommunestyrets vedtak av foreløpige rammer inneaærer følgende krav 
til varige dritsreduksjoner i grunnskolens virksomhetn
2017: Kr. 2,5 mill., 2018: kr. 600.000,-. 2019: Kr. 600.000,-.
I tillegg kommer reduksjon fra 2 til 1 sosialfaglig rådgiver SKO03 (se egen
aestilling).

Oppstart: - Avslutning: 1. oktoaer 2016

Bestilling inkl.
formål/hensikt
:

For å sikre et kvalitativt godt aeslutningsgrunnlag for formannskapet, 
aør følgende punkt aesvares i forslaget til løsning,

1) Ut fra elevtall, aeskrive hvordan undervisningen kan organiseres 
innenfor de gite rammer (aemanningsmessige/økonomiske), ev. 
hvilke skranker som vil oppstå.

2) Beskrive hvordan kapasiteten til deling av grupper og tilpasset 
opplæring må løses.

3) Beskrive om og hvordan spesialundervisning kan organiseres.
4) Beskrive hvordan en reterdig ressursfordelingsmodell for 

grunnskolen (og mellom skolene) aør se ut.
5) Begrunne hvorfor grunnskolen ev. ikke kan løse opplæringen 

innenfor de git rammer.

Ansvarlig: Bente

Deltakere: Rektorer, HR og John.



Aktiviteter Frist Ansvarlig Status

Konklusjon/
Resultat:

1. Rammen får mest å si for neste skoleår, da kut må tas fra 
1.august, om ikke naturlig avgang skjer.

Om rammen eter audsjetprosess og fordeling fortsat viser en 
kratig nedgang, må et eller fere av følgende gjennomføres: 

 Kut gjort i 2016 medfører allerede en innsparing i 2017.
 Kun de med fast ansetelse legges inn i audsjetet. Noen 

ansate må forfytes til ungdomsskolen.
 1.trinnsavdelingen har klasserom tilpasset et elevtall på 

17-19 elever med en arealnorm på 2 m2 pr elev og 
voksen. Med fremskrevne elevtall aetyr dete at det må 
tildeles ressurser til 3 klasser på 1.trinn framover. 3 av 
klassetrinnene må legges om fra 3 til 2 klasser. Dete 
gjelder trinn med 46-51 elever, og vil ramme neste års 
2.trinn, 4.trinn og 5.trinn. Her vil det da ali klasser på 23-
26 elever. For neste års 5.trinn kan arealet kunne 
aegrense delingen, da rommene er mindre enn 
arealnormen tilsier. Det tas ikke høyde for tilfylng. 
Behovet for deling og tilretelegging vil øke med større 
klasser, slik at efekten av denne omorganiseringen vil 
kunne gi en efekt på et knapt årsverk fra 1.august 2017.
Dete årsverket må disponeres til nye aehov innen 
spesialundervisning. 

 I overkant av 3 årsverk aenytes til vedtak rundt 
enkeltelever. Dete kommer vi ikke unna. Noe av dete 
fnansieres av andre kommuner. 

 Skolen aruker ca et årsverk til grunnleggende 
norskopplæring for 15-20 aarn med ulike språk. Dete 
tilaudet må reduseres.

 Skolen aruker et halvt årsverk til lesekurs og feksiael 
styrket leseopplæring. Et Sannsynlig kut.

 I tillegg skulle vi arukt et årsverk til styrking 1.-4.trinn 
eter aevilgningen git av staten fra høst 2016. Dete 
aidraget går med til å dekke eksisterende kostnader til 
lønn og kan ikke rapporteres inn som styrking. Alle disse 
punkt gjelder pedagoger. 

 Prioriterte kut for å gi nødvendige aesparelser:
1. Ingen ansate i vikariater fortseter i sine 

stillinger



2. Sammenslåing av klasser
3. Kut i timetallet til grunnleggende 

norskopplæring
4. Kut i det tilretelagte lesetilaudet. Dete kan 

rapporteres som aruk av de videre midler tilført 
av staten fra høst 2016 og aør skjermes i størst 
mulig grad

2. Forklart i første kulepunkt overn Større klasser medfører økt 
aehov for tilreteleggingstimer og gruppeinndeling: Blir det 
mindre timer til dete, vil tilaudet til elevene selvfølgelig 
forringes.

3. Spesialundervisning organiseres eter de anaefalinger sakkyndig 
vurdering gir. Flere vedtak ses i sammenheng der dete er mulig.
Det er gjort vedtak om langt fere timer til spesialundervisning 
enn det som faktisk aenytes, uten at noen ikke får det de har 
krav på. Dete pga av feksiael aruk av timene på de enkelte 
trinn.

4. Vedlegges. Her er det mulig å se hva de aevilgede rammer 
aenytes til. Ga store ufordringer til TBUS og DBS som må løses.

5. Reduksjonene nevnt under punkt 1 vil gi en aetraktelig 
svekkelse av opplæringstilaudet git på Dokka aarneskole. 
Når satsningen på skolen i Nordre Land skal yterligere 
reduseres de neste årene, sier det seg selv at dete alir vanskelig


