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Først fikk de applaus – så fikk de sparken 
 
Mange av heltene under koronakrisen går en dyster framtid i møte, og 
risikerer å miste jobben. Styrk kommuneøkonomien nå for å unngå 
nedbemanninger, krever Skolenes landsforbund. 
 
Tre av fire kommuner tror koronakrisen gjør det nødvendig å kutte i budsjettet når det skal 
revideres før sommeren, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Kommunal 
Rapport. Ålesund kommune har for eksempel varslet kutt på mellom 40 og 50 årsverk for å få 
årets budsjett i havn. 
 
Landsstyret i Skolenes landsforbund er bekymret over utviklingen i kommunene.  
 
– Kutt i budsjettet fører til nedbemanning. Av erfaring, vet vi at det er ansatte i 
førstelinjetjenesten i oppvekst- og i helsesektoren som må gå først. Skolenes landsforbund 
konstaterer at disse gruppene av helter opphører å være «samfunnskritiske» hver gang det skal 
kuttes, sier landsstyremedlem Geir Allan Stava.  
 
Skolenes landsforbund har krevd en krisepakke til skoler og barnehager samt en generell 
styrking av kommuneøkonomien. Midlene som er bevilget til kommunene er på ingen måte nok 
til å dekke behovet, ifølge både KS og kommunene selv. Disse alvorlige signalene må 
regjeringen ta på alvor, mener landsstyret. 
 
– Regjeringen må se alvoret i situasjonen før det er for sent. AS Norge risikerer å møte 
høsten med hundretusener permitterte og ledige også i offentlig sektor. Det er altså ikke 
bare privat sektor som rammes. Statsminister Erna Solberg! Denne negative utviklingen i 
kommunene er ikke «å få hjulene i gang», understreker Geir Allan Stava.  
 
Tvert om må kommuneøkonomien nå styrkes slik at arbeid kan settes i gang som også gagner 
privat sektor. Det fins et stort etterslep på nødvendig vedlikeholdsarbeid i store deler av landet. 
Det er også store behov for nye utbygginger av infrastruktur, rassikring, samt nye skoler og 
sykehjem, mener landsstyret i Skolenes landsforbund.  
 
– En annen ting koronakrisen har vist oss, er mangel på tilstrekkelig bemanning både i 
oppvekst- og helsesektoren. Skolenes landsforbund kan ikke se at vi har en eneste 
helsearbeider, skole- eller barnehageansatt å miste. Styrk kommuneøkonomien nå, krever Geir 
Allan Stava på vegne av Skolenes landsforbund.  
 
Kontakt: Geir Allan Stava, landsstyremedlem i Skolenes landsforbund: 926 49 079 
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