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Høringsuttalelse

Det vises til mottatt høringsdokument, datert 2.11.2009.

Overhalla kommune vil med dette gi følgende administrative høringsuttalelse:

Dato
14.12.2009

Kommunen synes det er positivt at det foreslås innført en plikt for kommunen å tilby leksehjelp
på første til fjerde trinn. Vi mener at dette er et godt tiltak for å utjevne sosiale forskjeller. Vi
deler dog ikke departementets forutsetninger når det gjelder følgende formuleringer i
høringsdokumentet:

"Departementet legger til grunn at kommunene og ffikeskommunene finner praktiske
løsninger på skyss i forbindelse med leksehjelpen. Eventuelle merkostnader knyttet til
dette dekkes innenfor kommunenes og fiilkeskommunenes gjeldende budsjettramme."

Dersom dette blir gjeldende formulering i lovverket, vil det medføre store vanskeligheter med å
nå intensjonene i forslaget.

1. Siden tilbudet om leksehjelp skal legges til etter ordinær skoletid, er det naturlig å se det
som en del av skolefritidsordningen, men så klart som et gratis tilbud. Dette vil for
kommunens del medføre reduserte inntekster. Etter at timetallet på de første årstrinnene
har økt de senere årene, har flere barn gått fra å ha hel til halv plass på
skolefritidsordningen. Med en ordning med leksehjelp vil andelen med hel plass
reduseres ytterligere. Samlet vil denne reduksjonen medføre dårligere muligheter for å gi
et variert og godt tilbud på skolefritidsordningen.

2. Over 50 % av skolebarna i Overhalla kommune har krav på offentlig skyss til og fra
skolen. Fylkeskommunen vil, på bakgrunn ab gjeldende bestemmelser, ikke dekke
kostnader knyttet opp mot skoleskyss i SFO-tiden. Kommunen har ingen mulighet til å
finansiere et eget skyssopplegg for de elevene som velger å benytte seg av tilbudet om
leksehjelp. Hvis resultatet blir at ordningen i realiteten kun blir for de som allerede har
skolefritidsordning, og/eller ikke trenger skyss, vil ordningen ikke virke sosialt
utjevnende, men være et tilbud til en liten gruppe elever. Vår erfaring er at de barna som
absolutt burde hatt tilbud om leksehjelp, ikke benytter seg av tilbudet om
skolefritidsordning i dag, f. eks. på grunn av kostnadene. Det er med andre ord en sjanse
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for at ordningen da vil virke sosialt skillende. For at tilbudet skal kunne være reelt og
virke sosialt utjevnede, må det følge med midler til ekstra skoleskyss.

Vår ref. 2009/9120-1 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen

Anders Bjøru
Fagsjef oppvekst
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