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Innspill til forslag om statsbudsjett for 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og 
forskningskomiteen) 

 
 

Skolelederforbundet ønsker i dette innspillet å sette søkelys på at en god kommuneøkonomi 
er med på å sikre at barn og unge får en trygg og god oppvekst med mulighet for læring og 
utvikling.  

 
Dette skyldes at vi er bekymret, og bekymringene våre har økt den siste tiden. Vi ser 
at mange ledere i sektoren jobber på grensen av hva de makter. Samfunnsoppdraget er 
allerede stort. Vi ser at til tross for stor innsats, strekker ikke ressursene til. Vi ser hvordan 
våre medlemmer mottar doble signaler. Forventningene til resultater fra sentrale og lokale 
myndighetene er mye større enn ressurser som stilles til rådighet for å løse 
oppdraget.  Denne manglende balansen er blitt enda tydeligere i disse krevende tider. I 
årene som kommer, holder det ikke bare med ord! En må faktisk vise ved handling at de som 
står fremst i arbeidet med våre barn og unge, får de ressursene de trenger for å løse 
oppgavene.   
 
God kommuneøkonomi er derfor avgjørende! Skoler og barnehager må tilføres nødvendige 
ressurser for å sikre et forsvarlig grunnlag for å ha nok pedagogisk og merkantil personale, 
og for å bygge et lag rundt barn og unge med andre viktige yrkesgrupper som forsterker og 
understøtter opplæringen.  

 
Videre er det avgjørende å ha et solid og kompetent lag rundt skolen og barnehagen som 
sådan. Med dette mener vi et godt støtteapparat på eiernivå med relevant kompetanse. 
Dette krever også en solid kommuneøkonomi. 

 
Kommuner, skoler og barnehager er avhengig av tillit. Vi mener at de selv kan avgjøre 
hvilken kompetanse som er nødvendig. Detaljføringer som lærer- og pedagognorm som 
begrenser leders muligheter til å sette sammen sine personalgrupper, bør en være forsiktig 
med.  

  
I tillegg til å vårt innspill om å bedre kommuneøkonomien for å understøtte opplæringen av 
barn og unge, spiller vi også inn følgende: 
 
Det må investeres kraftig og tydelig i våre rektorer, barnehagestyrere og andre ledere i skole 
og barnehage. Det holder som sagt ikke bare med gode ord! Dette er nødvendig for å sikre 
en fremtidig rekruttering av gode ledere. Ulike forskningsrapporter viser til forhold som 
peker på en varslet krise. Det blir vanskeligere og vanskeligere å rekruttere og beholde gode 
ledere. 
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Det er også nødvendig med tilstrekkelige rammefaktorer slik at lederne kan få mulighet til å 
utføre de oppgavene de er satt til. Et lederløft må nødvendigvis ikke bare forstås som et 
lønnsløft. Et løft i denne sammenhengen må forstås som at ledere får god merkantil støtte, 
gode arbeidsvilkår og lønn.  
 
Vi er opptatt av at det skal være tillit til systemet, og at vi som sitter med den faglige 
kompetanse og innsikt kan utføre oppdraget under forsvarlige rammer.  
Stortinget bør være forsiktig med detaljstyring som tar fra kommuner og ledere 
handlingsrommet. De føringer som kommer, og de inngrepene som bestemmes, må følges 
opp med nødvendige ressurser. De reformene som innføres, må følges opp på en god og 
systematisk måte av sektoren selv, uten at det innføres nye rapporteringskrav og -rutiner.   
 
Kompetanse for kvalitet, som er en viktig satsning, må oppdateres til også å gi ledere like 
vilkår som de lærerne har. Idag er det vesentlige forskjeller i vilkårene under samme 
overbygning.  
  
 

Med vennlig hilsen, 

 

Stig Johannessen 

Forbundsleder 
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