
 

 

 

Budsjettforslag fra Utdanningsforbundet Bærum 2022-25 

 

Utdanningsforbundet Bærum liker tanken på at kommuneplanens samfunnsdel skal trekkes mer 

aktivt inn i årets budsjett og økonomiplan (kommuneplanens handlingsdel). Vi savner likevel en 

tydelig og konkret satsning som viser at vi tar tak i de fire hovedmålene i samfunnsdelen.  

I samfunnsdelen blir pekt på at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for blant annet lærere 

og ledere i skoler og barnehager. Det fremstår derfor noe underlig at alle tiltakene som presenteres 

er gammelt nytt. Vi undrer oss over mangelen på konkrete tiltak for å tiltrekke oss arbeidskraften vi 

trenger. Vi kan ikke slå oss til ro med å ikke ha nok lærere med lærerutdanning til å oppfylle 

lovkravene i opplæringsloven og barnehageloven. 

I kommuneplanens samfunnsdel blir det vektlagt at vi skal være et attraktivt og inkluderende 

samfunn. For å sikre nettopp dette foreslår Utdanningsforbundet Bærum følgende tiltak for å sikre 

intensjonen om inkludering.  

- Tidsavgrenset forsøk (2 år) med økt bemanning i tre barnehager for å finne ut om dette kan 

gi en positiv sykefraværsutvikling. – 10 mill. 

- Flere faggrupper med relevant kompetanse inn i skole – 10 mill.  

- Åpen barnehage videreutvikles for å forhindre utenforskap og sikre inkludering – 2 mill. 

Vi er bekymret for at satsingen på psykisk helse ikke vil medføre en reell endring for barn og unge.  

Psykisk helse for barn og unge blir trukket fram som en av de viktige satsningene i kommuneplanens 

handlingsdel. Utdanningsforbundet Bærum leste med interesse konklusjonene i rapporten fra Hovde 

Parr utvalget fra 15. juni 2021, som anbefaler mer tid til kontaktlærere. Vi blir overrasket over at det 

ikke kommer tiltak i budsjettforslaget som skal treffe barn og unge etter pandemien. Det er 

avgjørende å treffe barn og ungdom med tiltak der de er. 

Vi er også bekymret for at Bærum kommune bruker forbausende lite penger per elev på læremidler 

sammenlignet med ASSS-kommunene (Udir), samtidig som lærerne roper på flere og bedre 

læremidler.  

Utdanningsforbundet Bærum foreslår derfor følgende tiltak for at kommunen skal kunne skape gode 

liv og gi like muligheter: 

- Økt ressurs slik at kontaktlærere kan følge opp sine elever – 10 mill. 

- Styrking av budsjettet på Haug skole sammenlignet med 2020 – 2 mill (i tillegg til 5,4 mill). 

- Reversere kutt på skolebibliotekarer samt styrke skolebibliotekene – 2 mill. 

- Reetablere ferietilbud på fjellstue for barn og ungdom gjennom fritid og avlastning – 1 mill. 

- Øke støtte til utdanning i barnehagene for å sikre nok pedagoger i fremtiden – 1 mill. 

- Økt ramme for innkjøp av læremidler i skole etter fagfornyelsen – 10 mill. 

 

Samlet foreslår Utdanningsforbundet Bærum at kommunens budsjett styrkes med 45 millioner 

kroner i 2022, for å gi de yngste innbyggerne våre de samme mulighetene og for å sikre en 

inkluderende praksis i tjenestene våre. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/637a7dd9f97b42c49eab111a0fce074e/taptlaring_raport_tiltak_a4_final.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/637a7dd9f97b42c49eab111a0fce074e/taptlaring_raport_tiltak_a4_final.pdf

