12. oktober 2017

– Svakt budsjett for norsk skole
Statsbudsjettet fører ikke skolen i den retningen vi kjemper for, sier
Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund (SL).
Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt
føring om at 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, noe
nestleder Terje Moen uttrykker stor bekymring for:
– Skolenes landsforbund er skeptisk til om midlene blir brukt som forutsatt i
statsbudsjettet. Vi vil derfor følge nøye med på om disse midlene virkelig går til
tidlig innsats, og ikke brukes til andre kommunale formål, sier Terje Moen.
Av de øremerkede midlene (100 millioner kroner) går den største posten – totalt 40
millioner kroner – til flere lærerspesialister, ifølge budsjettforslaget som ble lagt fram
torsdag. Potten til lærerspesialister er dermed oppe i 60 millioner kroner.
– Ordningen med lærerspesialister er på ingen måte avtalt med partene i
arbeidslivet. Ved å bevilge ytterligere millioner til dette formålet, fortsetter staten
å overse partenes rolle – og på egenhånd fastsette lønns- og arbeidsvilkår. Dette
sømmer seg ikke i norsk arbeidsliv i 2017, og er med på å undergrave
partssamarbeidet. Dette må det snart bli en slutt på, sier Terje Moen.
Nestleder Terje Moen er også skuffet over at regjeringen ikke er sitt ansvar bevisst, og
har satt av penger til fullfinansiering av den pålagte etterutdanningen av 33.000 lærere.
– SL har med full støtte fra LO krevd at staten fullfinansierer den utdanningen
som lærerne er pålagt å ta for å opprettholde sin undervisningskompetanse i
fagene. Vårt håp nå er at Arbeiderpartiet snur i saken, og støtter KrF, Sp og SV i
at kravet om at vedtaket om tilbakevirkende kraft vrakes. Skjer det, vil det være en
gledens dag for norsk skole, sier Terje Moen.
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