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Svar på pørsmål fra Senterpartiet gitt i Hovedutvalg for oppvekst 24. september 

2020 og fra Fremskrittspartiet v/Torleif Fluer Vikre i e-post 23.september 2020 
 
Fra Senterpartiet: 
 

 Når det gjelder reisevei/tid i forhold til små barn, sier rapporten at ingen av alternativene utfordrer 
anbefalingsnormene for reisetid. Dette mener vi at det nærmest er feilinformasjon da det knapt vil 
være mulig å transportere barn fra Risør grense/Portør til Kragerø innenfor 45 min. Denne 
informasjonen skal visstnok komme fra fylkeskommunen. 

 

 Det er påtagelig at det overhodet ikke er tatt med økte reiseutgifter for elevene fra Levangsheia ved 
noen av alternativene der skolen legges ned. Pr i dag er det 37 elever ved skolen; 21 av de har 
skoleskyss i dag. Dette gir så vidt vi kan skjønne logikken i rapporten, en merutgift på 208 000 som er 
utelatt. Selv om rapporten opererer med en gjennomsnittlig pris pr elev, vil det også være sannsynlig 
at utgiftene øker også for de som har skyss i dag når de må over fra kun buss til buss (evt taxi for å 
holde reisetida nede) + ferje. 

 
 
Svar: 

I høringsdokumentet refereres det til tidligere retningslinjer for lengden på elevenes reisetid. Disse er ikke 

gjeldende lenger, men kan gi en ramme og være en rettesnor i arbeidet med å redusere reisetiden til 

elevene så mye som mulig. Det er ikke fylkeskommunen som har kommet med disse tallene, men fra et 

dokument fra det som den gang het Kirke- og undervisningsdepartementet.  

I dag finnes det ingen retningslinjer som sier noe konkret om anbefalt reisevei. Dette skal vurderes i hver 

konkrete sak. Selv om reiseveien til noen elever på Levangsheia vil bli lang, vil dagens skyssordning innenfor 

rammene av Opplæringsloven. Av hensyn til barna bør det likevel utarbeides løsninger som begrenser 

reisetiden så mye som mulig ved en eventuell nedleggelse av skolen på Levangsheia. Det er opprettet dialog 

med Fylkeskommunen om løsninger for skoleskyss i forbindelse med skolestruktursaken. 

Med dagens skyssordning er det ikke mulig å reise mellom kommunegrensa ved Risør/Portør til Kragerø 

skole på 45 minutter, slik rammen var i tidligere retningslinjer. Det er heller ikke klart hvilke tilpasninger som 

er mulige for å forbedre skyssordningen. Alternativet med å kjøre bussen på ferja som er beskrevet i 

høringsdokumentet, vil mest sannsynlig gi lengre reisetid enn 45 minutter, for noen av barna på 1.-4.trinn. 
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Forventet antall elever på Levangsheia, 1.-4. trinn, med reisevei over 45 minutter  

Skoleår Nåværende skyssordning 
Mulig tiltak: 
Kjøre buss på ferje 

2021 - 2022 
10 4 

2022 - 2023 
7 3 

2023 - 2024 
6 2 

2024 - 2025 
5 2 

2025 - 2026 
2 2 

 

Dersom man vedtar å legge ned skolen på Levangsheia, bør det innføres tiltak for å begrense reisetiden 

ytterligere for de som fortsatt har lang reisetid. Dette kan gjøres ved for eksempel å ha tilbringerordning til 

buss for 4-2 barn per år, eller at foresatte får kompensasjon for å kjøre de barna til bussen selv. Slike 

ordninger har vært brukt andre deler av kommunen. Denne tjenesten vil utløse en kostnad for kommunen, 

fordi avstanden fra hjem til busstopp er kortere enn 2/4km.  

I høringsdokumentet fremkommer det ingen beregning på kostnaden til skyss for elever på Levangsheia til 

Kragerø skole ved en eventuell nedleggelse. I dag er det 21 elever ved skolen som har skyss. Ved en 

nedleggelse i 2021 vil det være behov for skyss til alle elevene, men hvis prognosene slår an, vil det allerede i 

2025 være 20 elever ved skolen. Med utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for skoleskyss på 13000 kroner 

per elev, vil kostnadene for skoleskyss øke med 210 000 – 240 000ved en eventuell nedleggelse i 2021 og 

deretter synke mot dagens nivå i 2025. 

 

 

 Kommunestyrets vedtak ber om at det klart skal fremkomme samfunnsmessige konsekvenser for 
lokalsamfunnet ved de ulike alternativene. Rapporten konkluderer enkelt med at det er umulig å si. Vi 
mener dette arbeidet bør gjøres grundigere og tydeliggjøres i rapporten. 

 

Svar: 

Per i dag foreligger et høringsdokument som danner grunnlag for høring av befolkningens mening omkring 

endringer i skolestruktur. En dypere utredning vil bli gjort i forbindelse med den politiske saken om 

skolestruktur som skal til behandling i januar. 
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 I kommunestyrets vedtak heter det at "god kvalitet på inne- og uteområder bør vektlegges". Dette er 

ikke vurdert for noen av alternativene. Vi mener dette bør komme tydelig frem i rapporten. 

 

Svar: 

I Høringsdokumentet tas det utgangspunkt i det elevtallet som skolene er godkjent for, både ute og inne. 

(Høringsdokumentet, side 9 ) Vurderingene omkring når gjennomføring er mulig og eventuelt behov for å 

leie midlertidige undervisningslokaler er gjort på bakgrunn av disse tallene. 

Det er foreløpig ikke foretatt noen detaljert beregning når det gjelder arealfordeling per elev ute eller inne.  

 

 Kommunestyret ba om en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre for 
kommunen dersom eventuelt nedlagte skoler medfører at elever søker seg til private alternativ. 
Dette er ikke omtalt i høringsgrunnlaget. 

 

Svar: Kommuner med private skoler blir trekt i rammen frie inntekter. Dette fremkommer i såkalt grønt 
hefte som er alle tallene fra statsbudsjettet. For 2021 er trekksatsen for vanlig undervisning kr 121000 pr 
elev. Kragerøskjærgården Montessoriskole står oppført med 56 elever og dersom det er grunnlaget for 
rammekorreksjonen blir rammen til Kragerø kommune trekt med totalt 6,77 mill. Kroner i 2021. 
 
 

Merknader knyttet til punkter i kommunestyrets vedtak  

 
Under Kommunestyre vedtak Protokoll sak 41/20 sitt andre avsnitt: 
«Med bakgrunn i dette og administrasjonens tidligere arbeid ønskes følgende utredet og lagt på høring» 
Vi mener utredningen av flere av punktene ikke er i tråd med bestillingen og vi vil ha en oppklaring av disse: 
 
Punkt 3. 
Hvilke kostnader ligger det inne for en 8-10 skole på Kalstad? Vi mener dette må komme tydelig frem i 
høringsrapporten. 
 
Punkt 5. 
Her gjelder samme som for punkt 3. Hvilke kostnader ligger det inne for en 8-10 skole på Kalstad? Vi mener 
dette må komme tydelig frem i høringsrapporten. 
 

Svar til punkt 3 og 5: 

Det er ikke utført kostnadsberegninger som vil påløpe kommunen ved en eventuell tilpasning av 

Læringssenteret på Kalstad til ungdomsskole eller eventuelle leiekostnader ved bruk av rom på Kragerø 

videregående skole. Kommunen er i dialog med Fylkeskommunen om muligheter for å leie lokaler, men 

prisene er ikke lagt frem. 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-alternativer-til-dagens-skolestruktur/presentasjoner-referater-og-dokumenter/september-2019-drofting-i-skolene/
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En ungdomsskole på Kalstad skal romme rundt 300 elever og bygningene er allerede undervisningslokaler. 

Det forventes moderate kostnader for tilpasning til ungdomsskole, forutsatt at man får en avtale med 

Vestfold og Telemark fylkeskommune om å leie spesialrom på Kragerø videregående. 

I alternativene der dette er aktuelt, fremkommer ikke forventet inntekt fra eventuelt salg av skolebygg som 

ikke lenger er i bruk. Dette må ses opp mot hverandre dersom disse alternativene blir aktuelle å gå videre 

med etter høringen.  

 
 
Punkt 4. 
To 1-10 skoler er løst med en 1-10 skole i Kragerø og en sammenslått Sannidal-Helleskole der 8-10 er lagt til 
Sannidal og 1-7 på Helle under felles administrasjon. Vi mener denne løsningen ikke er i tråd med 
bestillingen. Vi mener intensjonen med punkt 4 var å utrede to 1-10 skoler hvor lokasjonen for hver 1-10 skole 
lå samme sted. 
 
Svar til punkt 4: 

Løsningen ble valgt fordi en 1 – 10 skole på Helle ville medføre kostnader til utbygging av skolen. 

Det samlede elevtallet vil være for høyt til nåværende lokaler og over så pass langt tidsrom at midlertidige 

skolelokaler ikke vil være en tilfredsstillende løsning.  

År Elevtall Kapasitet Differanse 

2021 524 280 244 

2025 464 280 184 

2029 445 280 165 

 

Se kunnskapsgrunnlaget  - Mulige alternativer til dagens skolestruktur 

 
Punkt 10. 
Høringen sier ingen ting om "gjennomgang av kostnader for drift av skolekontoret (oppvekst/stab)» 
Vi mener disse innsparingene/utgiftene bør fremkomme i høringsrapporten og at det ikke er tilfredsstillende 
nok at de fremkommer i budskjettfremlegget. 
 
Svar til punkt 10:  

Høringsdokumentet omhandler hvilke strukturer som kan velges for kragerøskolene i fremtiden. Kostnadene 

til Stab Oppvekst er knyttet til alle tjenestene inne kommunalområdet og kan ikke knyttes til valg av 

skolestruktur for Kragerø. Derfor legges innsparingene på dette området frem i budsjettbehandlingen. 

Stab Oppveksts størrelse vil likevel være knyttet til endring i skolestrukturen. Under forutsetning av at 

skolene har tilstrekkelige administrative ressurser, kan færre skoler føre til reduksjon i administrative 

oppgaver for staben.  

 

https://kragero-my.sharepoint.com/personal/ellen_schulze_kragero_kommune_no/Documents/SKOLEFAGLIG%20RÅDGIVER/SKOLESTRUKTUR/SKYSS%20LEVANGSHEIA/SVAR%20PÅ%20SPØRSMÅL%20OG%20PÅPEKTE%20MANGLER%20VED%20HØRINGSDOKUMENTET%20I%20SKOLESTRYKTURSAKEN.docx
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Andre ønsker/merknader: 

 

 Vi ønsker konkret svar på hva som eventuelt blir besparelsen ved å flytte elevene fra Sannidal 
Barneskole til Helle Skole. 

 
Svar:  
I omtalen av alternativet der Sannidal skole flyttes til Helle skole er innsparingen på bygg og ledelse slått 
sammen med innsparingen på flere skoler.  Innsparingene på drift og vedlikehold av bygninger per skole, 
finnes på side 9 i Høringsdokumentet 
 
Innsparingspotensiale ved å flytte elever fra Sannidal skole til Helle skole uavhengig av alternativ 

Ledelse 125% -1,125 

Administrasjon, 80% -0,45mill 

Drift bygg Sannidal skole -1 mill 

Vedlikeholdsinvesteringer Sannidal skole over 
en femårsperiode 

 
-1 mill 

Økte utgifter til skyss + 1,2 mill 

Sum årlig innsparing -2,5mill 

 
Her er ikke innsparinger i form av lærerårsverk og andre yrkesgrupper i skolene tatt med. 
Dersom elevprognosene for Sannidal- og Helle skoler slår til, vil begge disse skolene bli skoler med en klasse 
per trinn.  To skoler med denne størrelsen vil være ressurskrevende, hvis man skal kunne innfri 
Opplæringsloven med forskrifter. Dersom skolene slås sammen vil dette bli en skole med to klasser per trinn. 
Skolen får et større fagmiljø og mulighet for å bemanne slik at vi dekker kompetansen som kreves etter 
2025. Det vil også gi større mulighet for samarbeid mellom lærere med ulik kompetanse og med andre 
yrkesgrupper. På en slik skole vil det være større muligheter for å dele ansvar og legge til rette for tilpasset 
opplæring. 
 
 

 Bør kostnadene for Læringssenetert komme frem i høringen? I såfall ønsker vi tallene for å beholde 
Læringsenteret som det er i dag og hva det vil koste å flytte Læringssenteret.  

 
Svar: 
 
I og med at elevtallet på Kragerø læringssenter også er fallende, har ikke disse behov for så store lokaler som 
de har på Kalstad i dag. Det er ikke behov for spesialrom for denne elevgruppa. Det er derfor ikke grunn til å 
tro at det vil medføre behov for tilpassing for å kunne flytte Læringssenteret. Og dermed ingen store 
kostnader til dette. 
 
 
 

 Vi mener det var bestilt kostnadsberegnelse på barnehage på Helle. Dette ønsker vi. 
Vi ønsker også at vi ser grundigere på hvilke innsparinger som kan gjøres ved å reorganisering av 
barnehager og eventuelt sammenslåinger av barnehager. 

 
Svar: 
Kommunestyrevedtaket gjelder en utredning om mulige endringer i skolestruktur. Årsaken fremkommer på 
side 3 i Høringsdokumentet. 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-alternativer-til-dagens-skolestruktur/presentasjoner-referater-og-dokumenter/september-2019-drofting-i-skolene/
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Fra Fremskrittspartiet v/Torleif Fluer Vikre 
 

 Vedr. oppvekstsenter Levangsheia. Hva er kostnadene ved drift av et slikt senter stipulert til?  
 
Svar: 
Oppvekstsenter på Levangsheia er ikke blitt nøyaktig utredet, derfor er tallet for skole-SFO-
barnehagebudsjett ikke presist, men vi kan stipulere behovet for å være 5,4 millioner kroner. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Et oppvekstsenter trenger ledelse som er kvalifisert til å lede både skole og barnehage og minst en stilling for 

å innfri bemanningsnormen i barnehage. Fra og med 2021 vil antallet barn i barnehage-alder være nede i 

seks, hvis det ikke kommer flere tilflyttende. Disse vil være i alderen 2-5 år. Det betyr svært få barn med 

relativt stort aldersspenn i barnehagen.  

 

 Hva anslår man salgsverdi på barnehagebygget?  

Svar: 

Det er ikke foretatt vurdering av salgsverdier for noen av bygningene som kan bli ledige ved endringer i 

skolestrukturen per i dag. 

 

 Ved ungdomsskole alternativ på Kalstad/ læringssenteret. Hva anslår man leieutgifter til for 

nødvendige arealer på Kragerø VGS pr. år?  

Svar: 

Vi har ingen konkrete tall på dette, men det er opprettet dialog med Fylkeskommunen. Se for øvrig svar til 

Senterpartiet over. 

Årlige kostnader 
- utgangspunkt i elevtall for 2021 

 

Skole – SFO - barehagebudsjett Ca 5, 4mill 

  

Drift bygg Levangsheia skole 0,9 mill 

Vedlikeholdsinvesteringer Levangsheia skole over en 
femårsperiode 

0, 43 mill 

Utgifter til skyss 0,273 mill 

Drift bygg Levangsheia barnehage -0,28mill 

Sum kostnader ved Oppvekstsenter på Levangsheia 6,723 
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 En eventuell flytting av Læringssenteret til Kragerø Skole. Utløser dette noen investeringer?  

Se svar til Senterpartiet over. 

 

 Innebærer driften av læringssenteret netto utlegg for KK sett i lys av redusert innvandring til Norge 

og bosetting i Kragerø noen år fremover i tid? 

Svar: 

 

En reduksjon i antall bosettinger av flyktninger i Kragerø medfører lavere statlige tilskudd.   

Vi forstår spørsmålet til å være flerdelt: 

1) Dekker det statlige integreringstilskuddet utgiftene som kommunen har for bosetting av flyktninger? 

Svaret på det er ja.    

 Svaret på det finnes i de årlige rapportene som det regjeringsoppnevnte Beregningsutvalget utarbeider, der 

Kragerø kommune har deltatt de siste 5 år. For kommunen dekker integreringstilskuddet de faktiske 

utgiftene innenfor den 5 års perioden som tilskuddet gis for. Rapportene for dette finnes på www.imdi.no . 

En reduksjon i bosetting av flyktninger fører til en lavere tjenesteproduksjon innenfor Kompetanse og 

integrering. De siste årene er det gjort store nedskjæringer innenfor denne virksomheten som en føle av 

lavere integreringstilskudd. 

2) Dekker det statlige norsktilskuddet utgiftene som kommunen har for norskundervisning av voksne 

innvandrere? Dette kommer an på gruppestørrelse. Det statlige norsktilskuddet har over mange år vært 

ansett som for lavt og uten full dekning av undervisningen som kommunen må gi (tilskuddet er knyttet til 

voksne). Norskopplæring er en lovpålagt oppgave og gis til alle innvandrere med slik rett og plikt. Hvorvidt 

tilskuddet dekker avhenger altså av gruppestørrelse. Det foreligger beregninger som viser at en 

gruppestørrelse på over 15 gjør at tilskuddet dekker de totale kostnadene. Kragerø læringssenter har mindre 

grupper enn 15, på grunn av antall elever og behovet for nivådelt undervisning.  

Av læringssenterets elever er litt i overkant av 50% av elevmassen som får ren norskopplæring flyktninger. 

De resterende er arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente med norske.  

Læringssenteret gir lovpålagte tjenester, kommunen skal ha grunnskoleopplæring og norskundervisning – 

uavhengig av bosetting av flyktninger. Dersom vi ikke kan tilby dette selv, må kommunen belage seg på å 

kjøpe tjenesten fra omkringliggende kommuner, slik for eksempel Drangedal kommune gjør ved at de kjøper 

grunnskoleplasser for voksne i Kragerø kommune.  

Læringssenterets lokaler overstiger per i dag behovet med ca. 200 plasser.  

 

 

http://www.imdi.no/
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 Ved en eventuell fristilling av bygningsmassen på Sannidal U skole. Hvor mange kvm er 

bygningsmassen og tomten? Kan den tenkes omgjort til boliger jfr TEK 17 krav. 

Bygnings massen er 3311 m2 

Tomta er 15.397 m2 

Det er mulig å bygge om til boliger, ihht TEK 17. 

Det er ikke foretatt vurdering av salgsverdier for noen av bygningene som kan bli ledige ved endringer i 

skolestrukturen per i dag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


