
 
 

Stor omstilling i skolestruktur. 

 

Vi ser at kommunen igjen foreslår omlegging for å spare penger. Dette har vært mantra i Alstahaug 

kommune de siste 20 år. Med hvert budsjett har det kommet fram behovet for å spare penger og da 

særlig innen sektoren utdanning og helse. Slik var det og i år. Utdanningsforbundet Alstahaug er godt 

orienter av kommunen om den økonomiske situasjonen i Alstahaug og vi er innforstått med at det 

må settes i verk drastiske tiltak for spare penger. Rådmannen foreslår omstrukturering av 

skolestruktur og bygging av ny barnehage med en innsparing på ca. 25 mill. Etter at saken har vært 

gjennom formannskapet er innsparingene redusert til 20. Saken skal opp i kommunestyret 

førstkommende onsdag og da vet vi hva de folkevalgte går for. Utdanningsforbundet vil i denne 

anledning uttrykke sin bekymring for hvordan disse avgjørelsene blir tatt. Er dette valg som er tatt 

bare med tanke på økonomi, eller er det andre vurderinger som ligger til grunn? Har kommunen sett 

på tiltak som ikke utløser den grad av investering som vi ser i rådmannens forslag? Er vi sikre på at 

tallene som legges til grunn for regnestykket (f. eks. investeringsbehov) er kvalitetssikret? 

 

For utdanningsforbundet Alstahaug er det viktig at pedagogene får arbeidsforhold der de kan ivareta 

barna på best mulig måte. Vi føler oss ikke trygge på at det blir resultatet av kommunens 

omstrukturering. Innsparingen som skal gjøres må gjøres ved at det arbeider færre pedagoger pr. 

barn. Vi tror ikke at dette i seg selv fører til bedre læringsvilkår for barna våre. De forslagene som 

ligger på bordet nå innebærer en ombygging av skoler mens det går elever der, dette vil 

utdanningsforbudet på det sterkeste advare mot. Vi har erfaringer for hvor utfordrende det kan være 

å undervise i byggestøy. I tillegg er det utfordringer i forhold til de ansattes helse under en slik 

ombygging.  

 

Vi ber dere ha dette i tankene når dere avgjør framtidig læringsforhold for barna våre og 

arbeidsforhold for pedagogene i Alstahaug. Det er viktig å kvalitetssikre prosessen ved å la 

pedagogene bli hørt under omstillingen slik kan vi oppnå ønsket økonomisk effekt samtidig som vi 

sikrer oss et godt tilbud for barna i Alstahaug framover i tid. Vi ønsker ikke en prosess som lar oss stå 

igjen med en løsning som ikke er tilstrekkelig og med påfølgende nye runder med forslag om nye 

kutt. 

 

Med hilsen 

Terje Sørgjerd 

Leder Utdanningsforbundet Alstahaug. 

 


