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Høringsuttalelse til budsjett 2019 

 

Vi i Hole utdanningsforbund mener at eiendomsskatten skal videreføres minst et 

år til. Barnehagene sliter med rekruttering, vi ønsker at kommunestyret ser på 

muligheter for finansiering av funksjonstillegg for pedagogiske ledere over budsjett. Vi 

ser viktigheten av å investere i digital infrastruktur i skolene.  
Vi mener at rådmannens forslag til budsjett 2019 er et godt gjennomarbeidet dokument. For 

våre sektorer innebærer det et par naturlige justeringer i forhold til inneværende år. Vi registrerer også 

at rådmannen ser nødvendighet av fortsette med eiendomsskatt i 2019 for å fortsatt trygge driften. 

Hole kommune er akkurat meldt ut av ROBEK, det har kostet mye av de ansatte. Derfor mener vi at 

det er rimelig å beholde det et år til, blant annet for å bygge buffer for investering og at kommunen da 

kan skape trygge rammer for ansatte og brukere.  

Ved å beholde eiendomsskatten vil man få inn frisk kapital for investeringer i kommunen. Vi 

vet at Hole Ungdomsskole er klare for utbedringer, det haster. Kullet som i dag går på femte trinn er 

opp mot hundre elever. Normal drift på HUS er tre parallell. Dette kullet er for stort for god kvalitet på 

undervisningen ved tre parallell. Etter denne investeringen eller parallelt må det investeres i ny 

barnehage i Viks området. Her trenger vi også frisk kapital.  

Vi i Hole Utdanningsforbundet mener at man skal videreføre ordningen med eiendomsskatt 

minst et år til. 

I barnehagene sliter vi med rekruttering. Det er vanskelig å få kvalifisert og kompetent 

personell. Vi ser at konkurransen fra nærliggende kommuner er blitt tøffere. En av hovedutfordringene 

her er lønn, vi er p.t. ikke konkurransedyktig på lønn. Vi ligger opptil 30000 kr lavere lønnsmessig enn 

nabokommuner. Her jobbes det godt i administrasjonen ved å finne gode løsninger, men p. t. er man 

usikker på hvordan man kan finansiere dette.  

Kostratalllene til barnehagene er fortsatt lave sammenlignet med kommunegruppe 8. Dette 

kommer mest sannsynlig av noe lave lønninger og at det ikke finnes vikarbudsjett. Hva skjer ved 

sykdom? Er driften lovlig? Er den forsvarlig? Det er en kjent sak at med pedagognorm og 

bemanningsnorm at det ikke alltid er like enkelt å få full og forsvarlig dekning i barnehagene. 

Vi ønsker at kommunestyret skal se på muligheten for finansiering av et funksjonstillegg til 

pedagogiske ledere over budsjett på inntil 12000 kroner. Vi ønsker også at kommunestyret ser på 

muligheter for å sette av penger til et vikarbudsjett i kommunen. 

 Skolebudsjettet er et vekstbudsjett. Mye av veksten kommer av to ting, den ene er avtalen med 

voksenopplæring og det andre er lærenormen. Holeskolen gjør det kjempe bra, det er høy kompetanse 

i personalet, og det er stor villighet til videre og etterutdanning. Her er det p.t. ikke noe 

rekrutteringsproblem, men en kontaktlærer ligger Hole 12000 kr i snitt under resten av Buskerud. 

Dette kan medføre at flere, med høy kompetanse søker seg bort eller at de med kompetanse ikke 

velger Hole kommune. Etter nedskjæringene skolene har vært igjennom er ikke forskjellene mellom 

kommunene så store.  

Vi ønsker at kommunestyret skal se på muligheten for finansiere økning av 

funksjonstillegget til kontaktlærer på inntil 12000 kroner.  

Det er ikke satt av penger til innkjøp av nye lærebøker, dette er vi enig i siden det 

kommer ny lærerplan høsten 2020. Men den nye lærerplanen stiller større krav til IKT dekning per 

elev. Her har rådmannen og hans stab satt opp et investeringsbudsjett for å starte en oppgradering av 
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maskinparken til elever, lærere og klasseromsutstyr som vil være helt nødvendig for å være klar i 

2020.  

 Et annet punkt vi legger merke til er at det skal spares i spesialundervisning. Vi er i 

utgangspunktet enig i at tallene for elever under paragraf 5.1 bør ned, men vi mener det er feil at 

pengene tas bort fra skolene. Når vi ønsker flere elever inn i ordinær undervisning bør disse pengene 

heller brukes som styrkning på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette vil bidra til å få ned andel på 

paragraf 5.1 på sikt. 

Vi ser investeringen innen IKT som helt nødvendig. Kuttet i spesial undervisning bør føres 

tilbake til skolene som styrkning på de ulike trinn. 

Til slutt ønsker vi å komme med oppfordring. Med tanke på at det er delt lederskap på to  

skoler, ønsker vi er avklaring på vedtaket om at Røyse skole skal legges ned. P.t. er det mye som 

tilsier økonomisk at det ikke lønner seg de nærmeste årene å bygge ny barneskole som erstatning for 

Røyse og Vik. Vi mener det vil hjelpe tilsetning prosessen av nye rektor på Røyse skole om 

kommunestyret kan si noe om når en eventuelt nedleggelse vil skje eller frede Røyse skole frem til 

2023.  

Vi ønsker en klar avklaring på Røyse skole sin fremtiden, eller en midlertidig fredning til 

man har avklart skolesituasjonen i 2023.  
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