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Innspill til årsbudsjett 2023 

Her kommer Utdanningsforbundet i Hole sitt innspill til årsbudsjettet 2023:  
  
Vi anerkjenner at det i budsjettet ligger en prioritering av barn og unge ved å skjerme barnehagene og 
tilføre midler til skole. Utdanningsforbundet i Hole har tidligere vært tydelige på at det er viktig å 
prioritere utbygging av ungdomsskolen med flerbrukshall og kulturskole og ungdomsklubb. Vi mener 
det er fornuftig å samle tilbudet til barn og unge på samme sted og lage et knutepunkt, slik som det 
nå er vedtatt.  
 
I budsjettet får skolen en styrking av rammen på 14,4 millioner. Konsekvensene av lønnsoppgjøret, 
gratis SFO på 1. trinn og økte elevbehov gir økte utgifter på til sammen 18,7 millioner. Dette dekkes 

altså bare delvis av den økte rammen, og betyr i praksis at vi må kutte 4,3 millioner. Dette vil si at 
skolesektoren må kutte ca. en lærerstilling per skole, eller effektivisere driften tilsvarende. Det er ikke 
mange steder å kutte i Holeskolens driftsbudsjett. Barnehagene skjermes i stor grad, men må likevel 

spare 600 000 kr. Dette spares inn ved å kutte kjøp av barnehageplasser i andre kommuner.  
 
Tilstandsrapporten for Holeskolen 2021-2022 sier at læringsresultatene stort sett ligger over 
nasjonale snitt. Tilstandsrapporten påpeker at Hole ligger over snittet på elever med 
spesialundervisning. Dette har en naturlig forklaring. De siste årene har oppvekstsektoren satset 
hardt på arbeid med og kartlegging av elevenes læringsmiljø. Dette krever store ressurser. I Hole 
kommune har vi i flere år hatt fokus på tidlig innsats og dette betyr at vi fanger opp elever med 
ekstraordinære behov og kan gi dem det tilbudet de trenger. Dette forklarer behovet for 
spesialundervisning. Kommunen har i flere omganger tatt imot flyktninger fra både Syria og Ukraina. I 
tillegg har skolefraværet økt betraktelig under og etter Covid-perioden. Dette krever naturligvis ekstra 
ressurser i skole og barnehage.   
 
At vi i Holeskolen ser gode læringsresultater på tross av disse utfordringene, viser oss at vi i stor grad 
lykkes med de tiltakene som blir satt inn. Det er med andre ord naturlig å tenke at vi får igjen penger 
som blir investert og vi vil understreke viktigheten av å opprettholde trykket på tidlig innsats, arbeid 
med læringsmiljø og spesialundervisning for de elevene som trenger det. Det er viktig at vi får 
beholde de pengene som trengs inn i oppvekstsektoren da dette går uavkortet til arbeidet med barn 
og unge. Dette er de mest sårbare innbyggerne i kommunen vår.  

Med vennlig hilsen 

 

Utdanningsforbundet Hole 

 

 

 

 

 

Hole kommune 
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