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Åpent brev til kommunestyrets medlemmer
Sak PS 80/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger
kommune
Med bakgrunn i formannskapets innstilling med foreslåtte endringer i rådmannens forslag,
finner vi det riktig å påpeke følgende:
-

Kommunedelplan Oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 24.11.2010. For å nå
hovedmålsettingen i planen ble det vedtatt 2 grunnleggende vegvalg for arbeidet:
1. Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats.
2. Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og barnehage/skole.
Tidlig innsats har to perspektiv; tidlig innsats i forebyggings øyemed, og tidlig iverksetting
av tiltak når behov er avdekt. Som rådmannen påpeker i budsjettdokumentet er det
nødvendig på sikt å redusere behovet for reparasjon ved å øke innsatsen på forebygging.
Imidlertid vil det i en periode være helt nødvendig å prioritere begge deler, da effekten av
forebygging først vil vises om noen år. Man kan med andre ord ikke avslutte iverksatte
tiltak, eller la være å sette inn nye tiltak når behov er avdekt, selv om man ønsker mer
fokus på forebygging.

-

Formannskapets innstilling med en innsparing i BaFa i 2012 med kr 1,2 millioner, kr
800 000,- i 2013, og ytterlige kr 500 000,- i 2014, vil i stor grad måtte tas av
forebyggingstiltakene i Barn- og familietjenesten. I ytterste konsekvens frykter vi at
effekten av satsningen i Oppvekstplanen reduseres betydelig, og at behovet for
reparasjon øker, stikk i strid med intensjonene. Vi ser heller ikke at de innsparte midlene i
formannskapets innstilling nyttes til andre forebyggende tiltak.
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-

Prognosene for befolkningsutviklingen i Levanger viser at antallet 0 – 5 åringer
(barnehagebarn) øker med om lag 300 barn fra 2011 til 2025. Videre viser prognosene at
antallet 6 – 15 åringer (skolebarn) også øker fra neste år av, og fortsetter med en økning
på omlag 30 elever i året i fram mot 2030. Totalt opp mot 3000 barn i skolepliktig alder.
Dette viser at gruppen barn og unge i Levanger vil bli større i årene som kommer, og at
Levanger kommune må være forberedt på å håndtere dette på en forsvarlig måte.

For Utdanningsforbundet Levanger

Jens-Syver Løvli
Hovedtillitsvalgt
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