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Ad økonomi Orkanger Ungdomsskole — møtet 8.desember.

Møtet i Faglig nettverk for rektorer ble nøyaktig det jeg hadde forestilt meg. Diskusjonen
gikk på de rene barneskolenes premisser, ledet av en nettverksleder som er en av
barneskolerektorene. Jeg er svært skuffet over møtet.
Konklusjonen på møtet er at også barneskolene har delingstimer, og til dels nesten like mye
som på ungdomstrinnet. En kan lansere mange utregningsmodeller på dette, og selv om jeg
er sterkt uenig i måten dette tolkes på, ønsker jeg ikke å gå nærmere inn i den diskusjonen.

Jeg hadde en helt annen følelse på møtet om saken den 15. november. Da kunne Folke bl.a.
bekrefte at det kunne se ut som om Skaun Ungdomsskole hadde et budsjett som skulle
tilsvare, justert for elevtallet, en million mer enn Orkanger Ungdomsskole. Og han hadde lagt
inn en faktor som ga vår skole et budsjett med omtrent samme størrelse som i Skaun. Jeg
hadde forventet at rådmannen hadde lagt frem dette til nettverket som rådmannens forslag
til ny fordelingsmodell. I stedet ble det lagt opp til en diskusjon om vi i det hele tatt skulle
gjøre noen endring på fordelingen. Det håpet vi på Orkanger U hadde om en bedre
økonomisk situasjon ble dermed solid revet ned på møtet 8. desember.

Nå er det slik at med et tilnærmet uendret budsjett for 2011 er resultatet for Orkanger
Ungdomsskole like magert enten vi diskuterer delingstimer eller noen av de andre
elementene i kostnadene skolen har.

Husk at Orkanger Ungdomsskole med det tilbudet vi gir i dag leverer resultater som både er i
henhold til lederavtalen — med forbedring av eksamensresultatene - og som også
representerer mye av det bildet Orkdal Kommune gir utad med hensyn til
avgangskarakterene til elevene. Samtidig er det svært lavt sykefravær hos de ansatte og ro
og kontroll i forhold til elever som sliter.
Det er slett ikke sikkert at denne trenden fortsetter dersom vi må opprette et redusert tilbud
i form av lavere voksentetthet og dermed dårligere tilbud i fagene.

Hva blir da det neste elementet vi må se på? Skal vi gå igjennom enkeltvedtakene og
tilbudet om spesialundervisning bit for bit for eventuelt å se på hvor vi hadde kunnet
redusere dette tilbudet? Og hva slags sammenheng har det med det tilbudet som har vært
gitt på barnetrinnet for de samme elevene?
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Noen har pekt på assistentene. En samarbeidsavtale med barneskolen om bruk av
assistenter på SFO etter klokka 14 i stedet for å jobbe på frivillig leksehjelp her på
ungdomsskolen kan gi en gevinst. Men da snakker vi om en relativt liten gevinst.

Det har også vært pekt på lederstrukturen. Men da må en huske på hva som lå til grunn da
skolen ble bygd og hvordan skolen er organisert rent fysisk. Jeg mener jeg har klart å
dokumentere at det ikke er noe å spare på å fjerne to avdelingsledere og gå tilbake til en
modell med bare en inspektør, på tross av at inspektørlønnen er høyere enn for eksempel
den lønnen en rådgiver eller spes.ped. koordinator har. Vi har nemlig klart å få ned
admin.ressursen så pass mye at dette ikke vil slå ut i særlig grad.

Eller skal vi gå nøye gjennom driftsbudsjettet og redusere ytterligere på en del av de største
driftspostene?
Er det virkelig rådmannens mening at ungdomsskolen i vår kommune skal drives på et langt
trangere budsjett enn det de har i andre sammenlignbare kommuner, mens barneskolene
våre faktisk har en romslig økonomi?

Kan det være aktuelt å selge tjenester i større grad, slik vi nå prøver ut i forbindelse med
Alfa-prosjektet og invitasjonen til nabokommuner om å leie plasser for enkeltelever? Kan vi
tenke oss andre måter å generere inntekter på?

Tallene for 2010 ser så langt ut til at Orkanger Ungdomsskole kommer i mål i forhold til
budsjett. Men det er en kamp hvert år, og har ført til sterke kutt i pengene til utstyr og
materiell, samt at skolen har en datamaskinpark som snart er moden for kassering. Et sett
maskiner tilsvarende et avdelingssett er allerede ubrukelig.

Jeg ber om å få et møte med rådmannen for å drøfte den situasjonen vi ser ut til å stå
overfor.

Med hilsen

Per Arnt Tødaas
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