
Kragerø kommune 
Kommunalområde Oppvekst 

 
 Dato 

04.11.2020 

 

Svar på spørsmål fra  MDG ved Åse Gunleiksrud, gitt i e-post 21.oktober 2020, rettet versjon 

MDG har følgende spørsmål til høringsgrunnlaget i skolestruktursaken. Vi ber om at spørsmål og svar 
publiseres på kommunens side for skolestruktursaken:   
  
1) Hvorfor er det nå større innsparingspotensial på ledelse og administrasjon, enn det resultatet fra forrige 
skolesammenslåing skulle tilsi?   
 
Ved forrige skolestrukturendring ble kommunes største barneskole og kommunens to minste barneskoler 
slått sammen med Kragerø barne- og ungdomsskole. Ledelsesressursen ved den nye -Kragerø skole måtte 
økes på grunn av den store elevmassen som ble flyttet fra Kalstad skole. Mye av ressursen fra Kalstad skole 
ble flyttet over. Innsparingen ble ledelsesressursen ved Tåtøy- og Skåtøy skoler, tilsvarende en stilling.  
 
Siden har Kragerø skole redusert sin ledelsesressurs, mens den er blitt justert opp på skoler som hadde for 
lav ressurs. Økt arbeidsbelastning som følge av sentralt- og lokalt bestemte oppgaver for skoleledelsen ved 
norske skoler, er bakgrunnen for denne justeringen.  
 
I alternativene i høringsdokumentet er ledelsesressurs beregnet ut ifra størrelsen på skolene. Ressursen satt 
lik den vi har i dag ut ifra elevtall ved skolene i alternativene og er på den måten forankra i reell skoledrift. 
 
Når det gjelder alternativene der det er en ledelse for flere, store skoler, som er spredt geografisk og som 
består av ulike skoleslag, må det gjøres en vurdering av om slik organisering er mulig etter opplæringsloven § 
9 – 1.  
 

 
2) Kommunens SFO – utgifter ligger vesentlig høyere enn sammenliknbare kommuner. På hvilken måte vil 
skolesammenslåing bidra til å løse utfordringene med overbemanning på SFO?   

 
En av årsakene til at SFO i Kragerø er dyrere enn sammenlignbare kommuner, er større voksentetthet i 
åpningstiden. I Kragerø har vi en grunnbemanning på en voksen per 14 barn i åpningstiden, inkludert 
ledelsesressurs. Mens det i andre kommuner er vanlig med en grunnbemanning på en voksen per 18/20 
barn. Det har allerede vært foretatt nedskjæring på bemanning i SFO de foregående årene og dette 
videreføres i budsjett for 2021.  
 
Skolesammenslåing vil i seg selv ikke føre til endring i normen for voksentetthet, men ved større enheter vil 
man ha mulighet for å utnytte ressursene bedre fordi man har større fleksibilitet i organiseringen.  
 
Mange kommuner har SFO som er nærmest selvfinansiert eller har svært lave kostnader. For å oppnå en slik 
lav kostnad til SFO, kan Kragerø kommune redusere antallet SFO, redusere voksentettheten og de lokalt 
vedtatte moderasjonsordningene. 
 

 
3) Hvorfor er fraflyttingen fra Levangsheia beregnet til mer enn det dobbelte av f. eks. Helle og seks ganger 
så høy som Kragerø i høringsbrevet?   



 

Det er ikke beregnet fraflytting noen steder. Hvis det er elevtallene på den enkelte skole dere tenker på, så 
er tallene som fremkommer basert på faktiske fødselstall og bosted, frem til 2025. Deretter er elevtallene 
basert på prognoser fra SSB. Det samlede elevtallet er fordelt på skolene ut ifra fordelingen i perioden 2015-
2020.  
 
Tallene på hver enkelt skole er usikre etter 2025, spesielt for Levangsheia der det får så stort utslag for 
elevtallet om to familier flytter til eller ifra eller om det skulle bli økning i fødselstallene i årene fremover. 
Elevtallet på 20 ved Levangsheia skole i 2025 er altså basert på faktiske fødselstall, mens tallet 13 (med 
spørsmålstegn bak) er en prognose basert på at fødselstallene er stabile, slik de har vært de senere årene. 
Dette tallet er usikkert og vanskelig å forutsi. Det vi vet er at det må komme en økning i fødselstallet på 
Levangsheia eller økt tilflytning til Levangsheia for at tallet skal bli høyere. 
 
Dersom dere vil se nærmere på tallene og bakgrunnen, kan dere lese her 

Grunnlag for diskusjon om pedagogiske og faglige konsekvenser 
 
  

 
4) Hvor mye er det å spare på nedleggelse av Levangsheia skole alene? Vi ønsker en kostnadsberegning der 
de ulike elementene framgår klart, og der utgifter til skyss er hensyntatt.  
 

Kostnader  2021  
Levangsheia skole 
37 elever 

2021 
Elevene fra Levangsheia 
går på Kragerø skole 

Innsparing 

Driftsutgifter skole og 
SFO 

4mill* 3mill** 1mill** 

Bygg drift 
 

0,9mill 0 0,9mill 

Bygg vedlikehold (per år 
i 5 år) 

0,43mill 0 0,43mill 

Skyss  0,2mill 0,5mill -0,3mill 
 

Forventet innsparing 
 

  2,03mill 

 
Forklaring til tabell:  
*I budsjettforslaget for 2021 får Levangsheia skole en reduksjon i ramma, på grunn av innsparinger i 
skolebudsjettet. Levangsheia skole er en fådelt skole og konsekvensen av reduksjonen i budsjettet er at 
skolen går fra å være en tredelt skole til å bli en todelt skole. 
** Dersom man beregner kostnaden per elev ved Kragerø skole til 80.000 per år. 

 
5) Hva blir de økonomiske konsekvensene for kommunen dersom Levangsheia legges ned og alle elevene 
flytter til en privat skole?   
 
I statsbudsjettet for 2021 kan man se i beregningen av frie inntekter, at Kragerø kommune har en 
omfordeling til private skoler på 1 196 248 for 63 elever i privatskoler.  
Med dette som utgangspunkt kan man anslå nedgangen i inntekt for 37 elever til å bli 0,7 millioner. 
I tillegg kommer skyss beregnet til 0,5 millioner, som ved transport til Kragerø skole. 
 

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/


 

Se tallfakta her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunedata/frieinntekter/id2765160/#/vestfold-og-telemark/kragero 
 
 
6) Hvilke konsekvenser blir det generelt om flere av de elevene som nå går på kommunale skoler søker seg til 
Montesorri-skolen?   
 
Kragerøskjærgården montessoriskole er godkjent for 75 elever slik den er i dag. 
Økonomisk konsekvens vil være en kostnad på 1,5mill til omfordeling av midler til privatskoler og ca. 1 mill i 
skoleskyss litt avhengig av hvor elevene reiser fra. 
 

 7) Samfunnsøkonomiske konsekvenser: Hvordan kan et evt. bortfall av Levangsheia skole påvirke boplikten?  

Det er opp til politikerne i Kragerø å utvide eller redusere boplikten. Det er ingen nødvendig sammenheng 
mellom nedleggelse av en skole og at politikerne skulle redusere boplikt for Levangsheia. Det som kan 
nevnes, er at boplikten har vært oppretthold på Tåtøy, Jomfruland, Skåtøy og Skarbo – til tross for at skolene 
der har blitt lagt ned.  
 
For øvrig kan du lese mer om kommunens praktisering av boplikt her: 
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/areal-bygg-bolig-eiendom-og-miljo/landbruk-konsesjon-og-
utvalgte-kulturlandskap/konsesjon-og-boplikt/  

 
  
8) Samfunnsøkonomiske konsekvenser: Hvilke vurderinger er gjort/ vil bli gjort av konsekvensene for 
lokalmiljøet med tanke på næringsliv, tilflytting og kår for barnefamilier ved bortfall av Levangsheia skole?   
 

Utgangspunktet for skolestruktursaken, er at kommunen ikke har tilstrekkelig med penger til å opprettholde 

dagens struktur. Kvaliteten vil synke i skolene dersom det ikke gjøres strukturelle grep. De 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av en kvalitativt dårligere skole for alle elevene i hele kommunen, vil 

bli omtalt i den politiske saken. 

Det kan ikke forventes en klar og tydelig spådom om hva som er en absolutt konsekvens for næringsliv og 

tilflytting/fraflytting av en eventuell nedleggelse av skolen på Levangsheia (eller Sannidal, eller Helle for den 

saks skyld). Det er andre faktorer, ved siden av en evt. skolenedleggelse, som vil spille inn. Det er eksempler i 

kommunen der bosettingen med barnefamilier opprettholdes selv om skolen er lagt ned, og det finnes 

eksempel på at det å beholde en skole, ikke hindrer en fraflytting. Det er med andre ord flere elementer enn 

kun skole som spiller inn på utviklingen av et lokalmiljø.  

Kår for barnefamilier vil bli vurdert i forhold til skoleskyss og elevenes muligheter til å delta i et større sosialt 

miljø og ta del i et større læringsmiljø.   
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