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Det vises til høringsdokument, brev datert 02.11.09.

Namdalseid kommune vil med dette gi følgende administrative høringsuttalelse:

Leksehjelp og skyss
Kommunen er positiv til forslaget om å innføre en plikt for kommunene om å tilby åtte timers
gratis leksehjelp for elever på 1. — 4. årstrinn.

Kommunen deler ikke departementets forutsetninger når det gjelder følgende:  "Departementet
legger til grunn at kommunene og ftlkeskommunene finner praktiske løsninger på skyss i
forbindelse med leksehjelpen. Eventuelle merkostnader til dette dekkes innfor kommunens og
fylkeskommunens gjeldende budsjettrammer."

Hvis alle elever som ønsker leksehjelp skal ha mulighet til å delta, må det innføres en rett til
skyss. Mange elever har krav på offentlig skyss til og fra skolen. Fy1keskommunen vil, på
bakgrunn av gjeldende bestemme1ser, ikke dekke kostnader knyttet opp mot skoleskyss i SFO-
tiden. Kommunen har ingen mulighet til å gjennomføre, samt betale for et eget skyssopplegg for
de elevene som benytter seg av tilbudet om gratis leksehjelp. Hvis ikke leksehjelpen organiseres
innenfor skoledagen slik at elevene som velger leksehjelp kan reise hjem med ordinær skolebuss,
vil ikke tilbudet bli reelt og likeverdig for alle elevene. Hvis tilbudet må organiseres utenom
ordinær skoledag, må det derfor settes opp egne offentlige skyssruter for elever som benytter seg
av tilbudet. Kostnadene må dekkes på samme måte som for de av elevene som har rett ti1 skyss
etter ordinær skoletid. Tilbudet som gis vil inngå som en del av SFO-tiden og er et gratistilbud.
Dette medfører reduserte inntekter for kommunene.

Hvis staten legger føringer for hvilken kompetanse leksehjelperne skal ha, for eksempel krav om
pedagoger, må kommunene kompenseres for dette fullt ut. I tillegg må staten gjennom lærernes
avtaleverk klart beskrive hvilken avtale lærere skal ha hvis de påtar seg e slik oppgave.
Leksehjelp vil bl.a. ikke krev for- og etterarbeid.
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Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen
Kommunen er positiv til forslaget. Forslaget innebærer at flere vil benytte seg av SFO-tilbudet,
noe som betyr økte utgifter for kommunen. Med et ikke godt utbygd rutetilbud, kan løsningen bli
at en må benytte drosje. Kommunen forutsetter at kommunen blir kompensert for ekstra utgifter
knyttet til skyss for funksjonshemmede.

Kommunen vil i tillegg få en logistikkutfordring hvis rett til skyss knyttet til leksehjelp og SFO
innføres. Utgangspunktet i dag er at skoleruten samordnes skoleskyssen til videregående skole 4
mil unna. Ved innføring av rett til skyss knyttet til leksehjelp og skyss til/fra SFO for
funksjonshemmede, vil det bli en utfordring med hensyn til samordning med fylkeskommunen
og logistikk innen kommunegrensen.

Om morgenen kan elevene ha SFO fra kl 0645og fram til skolestart 0830. Hvis ikke leksehjelpen
kan legges innenfor skoletida, vil en på ettermiddagen ha en situasjon der noen av elevene tar
skolebussen kl 1400, noen etter leksehjelp kl 1500 og noen etter SFO kl 1700.

Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk — og kulturskole
Namdalseid kommune støtter forslaget.
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