
Møtereferat KOMFUG 
 

Sted og dato: Digitalt Teams-møte, 29.april 2021 kl. 18.00 – 20.00 

Til stede: Sirill Berg (leder), Tom Bjørnestøl, Ronny Myrene, Ole Jørgen 

Granrud, Ragnhild Kvanneid Hagen, Odd Bjørnestøl, Hege Beate Simonstad, 

Gjermund Torkildsen (referent), Roy Wiken (assisterende kommunalsjef), Svein 

Tore Kvernes (stabssjef oppvekstsektoren, deltok på sak 21/23). 

Forfall: Lorena Farias. 

 

21/23: Skoleøkonomien og tildelingsnøkkel v/ Svein Tore Kvernes 

KOMFUG har ved flere anledninger rettet søkelyset på skoleøkonomien i Nye Kristiansand kommune, 
og er bekymret for de økonomiske rammene skolene må operere innenfor. KOMFUG er også kjent 
med at overgangen til ny kommune har ført til at skoler i tidligere Songdalen kommune har fått 
reduserte rammer og opplever dette krevende.  

Svein Tore Kvernes var inviterte for å informere om hvordan kommunen får tildelt midler fra staten 
og hvordan midlene fordeles videre til skolene. Han presenterte tildelingsnøkkelen, med 
etterfølgende spørsmålsrunde. 

Noen hovedpunkter som kom frem under samtalen: 

• Staten tildeler midler blant annet ut fra elevtall/andel av befolkningen mellom 5 og 15 år og 
avstander i kommunen.  Kristiansand kommune har forholdsvis mange små skoler i forhold til 
sammenliknbare kommuner. Beregninger viser at sammenslåing av skoler vil medføre at det 
kan frigjøres 15-20 millioner kroner årlig som skolene i Kristiansand kommune kan disponere.  

• Lønn er det største utgiftsposten. Lærernormen har medført økte utgifter for kommunene 
som ikke er kompensert fra Staten. Det er beregnet at dette årlig utgjør minimum 10-15 
millioner kroner for Kristiansand kommune. 

• Det har vært et økt fokus på at elevene skal ha et trygt skolemiljø, blant annet gjennom 
innføringen av § 9-1 i Opplæringsloven. Dette har også noen økonomiske konsekvenser som 
ikke er kompensert gjennom økte statlige tilskudd.   

• En positiv nyhet er at det jobbes med å kompensere noe av skolenes underskudd pr. januar 
2021. Dette vil komme til politisk behandling i forbindelse med tertialrapport om 3-4 uker. 

• Hovedutfordringen er at «kaka» som skolene skal dele mellom seg er for liten. KOMFUG kan 
bidra til at debatten fortsatt holdes varm. 

  
 
21/24: Elevundersøkelsen v/ Roy Wiken     

Roy Wiken presenterte hvordan Elevundersøkelsen er bygd opp og hva elevene i Kristiansand 
kommune svarte høsten 2020. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. 
trinn, men Kristiansand kommune har bestemt at undersøkelsen skal være obligatorisk hvert år fra 
5.trinn. Roy Wiken rettet blant annet søkelyset på at elevene må tas med i drøftingene når 
resultatene kommer, og at dette er noe KOMFUG og FAU kan bidra til. Wiken anbefalte KOMFUG å 
gå inn på Elevundersøkelsen og se på resultatene på skolenivå. 

Saken tas opp på nytt på et senere møte. 



 

21/25: Godkjenning av møtereferat 12.04.21                                                                                         Alle 

Referatet fra 12.april sendes til godkjenning sammen med referatet fra dagens møte. 
 
 
 
21/26: Oppvekstutvalget         Sirill 

Sirill orientert om at oppvekstutvalget i neste uke skal behandle årsberetningen. 
Fjorårets årsresultat. 2.7 milliarder. 2,1 million i minus. Betydelig bedre enn forventet. 
 
Sirill anbefaler KOMFUG å følge med på møtene, spesielt orienteringssakene i begynnelsen av møtet. 
 
Oppfølging av saker fra forrige møte/møter:                    Sirill 

Ingen saker ble tatt opp her. 
 
 
21/27: Eventuelt:          Alle 
 

• Det ble orientert om Facebookgruppen «Foreldre og lærere for økt lærertetthet i skolen». 

Medlemmer av KOMFUG som kjenner til gruppen opplever at den er godt administrert og at 

innleggene er saklige.  

• KOMFUGs nettside. Det er utfordringer med å tilpasse til mobiltelefoner.  

 

Referert av Gjermund Torkildsen 


