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SVAR PÅ INNSENDT SPØRSMÅL SENDT PR MAIL 18.11.2015 

SPØRSMÅL TIL RÅDMANNEN ANG. ØKONOMIPLAN 2016-2019 

FRA A-H HØYRE V/SIMEN SOLBAKKEN 

 

Spørsmål 1   
Side 16: Grunnskole er foreslått styrket med 2,8 mill. Hva er disse midlene tenkt brukt på? Er det for 

å tette «hull», eller er det noe man spesifikt man vil styrke? 

Svar  
Midlene vil gå til å styrke grunnskolen som følge av elevtallsvekst og klasseøkning. Videre vil skolenes 

budsjett styrkes med en post som skolene kan søke på.  

Spørsmål 2 

I kommunestyrets sak 30/15 ble det fattet følgende vedtak: 

«Skolesektoren melder om større utfordringer i forhold til enkeltelever og deres innvirkning på 

læringsmiljøet.  
Skolesektorens rammer økes med kr 500.000,- i 2015.  
Inndekning: Redusert budsjettoverskudd.  
For kommende år bes administrasjonen om å styrke sektorens budsjett med en egen post som 

skolene kan søke om oppfølgingsmidler fra ved behov». 

Er dette inkludert i de 2,8 mill? 

Svar  
Jmf svar på spørsmål 1. 

Spørsmål 3   

Side 16: Barnevern, midler til regionalt samarbeid. Er dette til ressursteamet vi fikk en evaluering av 

på sensommeren/høsten i år? 

Svar 
Ja, midlene skal styrke ressursteamet, dette med bakgrunn i:  

o Lovendringer i barnevernet som pålegger tjenesten nye oppgaver, som bla å gi 
tjenester til familier uten disses samtykke 

o Dette ressursteamet har høy faglig kompetanse og skal suppleres for også å 
kunne ta vanskelige/krevende barnevernssaker 

 

Spørsmål 4 
Jeg regner med at det påløper kommunale kostnader når lærerne våre tar etter- og videreutdanning. 

Inneholder forslaget til økonomiplan midler til at den praksisen kan videreføres? 
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Svar 
Ordningen med videreutdanning av lærere vil fortsette. Antallet som deltar vil variere etter hvor 

mange som melder seg/har behov. Største delen av disse kostnadene tas av staten. I tillegg belastes 

lærer og kommune en andel av kostnaden. I tillegg til kostnadene avsatt i kommunens budsjett og de 

statlige midlene, støtter vi skolene når det oppstår situasjoner der skolene får ekstraordinære 

kostnader pga videreutdanning.  

Spørsmål 5 
Side 37: Prisjustering tilskudd idrett. Inkluderer dette prisjustering av avtalene om halleie? 

Svar  
Prisjustering gjelder tilskudd utover halleie. Halleie skal iflg avtalen prisjusteres. 

Spørsmål 6 
Side 37: Tilskudd samarbeid: Hva er dette? 

Svar  
Dette gjelder bidrag fra kultur i de tilfeller vi får spørsmål om å inngå i samarbeid med stat, fylke eller 

annen kommunal enhet, som for eksempel å få til tiltak innen friluftsområdet (flere henvendelser på 

dette i det siste). 

 

Spørsmål 7 
(ikke noe spesifikt sidetall) Kostnader til midlertidig skole lå tidligere som egen linje i 

Hovedoversikten. Det gjør de ikke nå, og på spørsmål under presentasjonen for partiene ble det svart 

at disse kostnadene var lagt inn i rammen for Samfunn og Utvikling. Men den rammen har ikke økt, 

og jeg lurer derfor på: a) kostnadene for leie i 2016, 2017 og 2018, og b) hvor jeg finner disse tallene i 

budsjettet. 

Svar  
Driftsutgiftene til midlertidig skole er lagt inn i rammen til Samfunn og Utvikling slik:  

År: 2016 2017 2018 2019 

Beløp (i 1.000 kr) 3 200 3 300 2 600 0 

 

Tallene i tabellen over økonomiske rammer øverst på side 46 i dokumentet skulle derfor vært slik: 

 

År: 2016 2017 2018 2019 

Beløp (i 1.000 kr) 
netto driftsutg 

19 808 19 908 19 208 16 608 

 
Endringen i rapportering kunne vært opplyst om i dokumentet. 
 
Bjørkelangen, 24.11.2015 
 
 
Siri Hovde      John-I. Udnesseter 
Rådmann     Økonomisjef 


