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Referat fra samtale med Oddvar Nergård
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11.05.21 kl. 08:30-09:50
Oddvar Nergård, Inger Johanne Uthus og Paul Stenstuen

Agenda
Henvendelsen til kontrollutvalget.
Oddvar Nergård startet med å redegjøre for hans opplevelser med Stjørdal kommune som
arbeidsgiver. Han ga videre uttrykk for at:

«Jeg må drive ulovlig, altså under det lærernormen sier om han skal drive innen det
budsjettet som foreligger nå. Kommunestyret har vedtatt en ressursfordelingsmodell som sier
at Hegra barneskole skal ha 154% ledelsesressurs. Som rektor har jeg 100% stilling, men
har i alle år måttet lagt inn de resterende ledelsesressursene i undervisning for å kunne gi
det minimum av undervisning som loven krever. Det betyr at jeg i alle år har arbeidet langt ut
over det jeg lønnes for.
Det sies i alle sammenhenger at «lærernormen» skal oppfylles, og da virker det som at alt er
greit. Det er viktig å merke seg at det er den såkalte lærernormen som er
minimumsressursen - og ikke mer enn det. Får vi innfridd den, så ligger vi akkurat i
vannskorpa av det lovlige! Dette er ikke luksus - den minste krusning i vannflata får oss til å
gå under! Men ikke en gang dette greier vi å innfri i Stjørdal med dagens budsjett. Om
Stjørdal skulle brukt like mye penger pr. elev som landsgjennomsnittet, måtte vi tilført
budsjettet 33,5 mill sett i forhold til inneværende år. For neste år må det plusses på
ytterligere 17,5 mill for å nå minimum.
Når det gjelder årsrapporten, så er den det dokumentet som tar temperaturen på
organisasjonen og den enkelte enhet. Dette er dokumentet som er grunnlagsdokumentet for
kommunens samlede årsmelding som kommunaldirektøren skriver. Jeg mener at
årsmeldingene fra de enkelte enhetene skal være tilgjengelig også for de politikerne som
ønsker å lese den, og det skal ikke være et dokument som kan endres eller sensureres av
andre. Når dokumentet er ferdigstilt fra enheten, skal det ikke være mulig å gjøre endringer i
det av andre. Språkvasking, skrivefeil og kommafeil får stå for den som har skrevet
dokumentet og ikke bli unnskyldninger for at en kan inn og endre på det. Det må være
takhøyde for en ærlig og oppriktig tilbakemelding til skoleeier om tilstanden ved den enkelte
skole. Dette er også informasjon som er viktig for innbyggerne. Rapporteringen fra rektorene
har derfor stor arkivverdi.
Rektor har delegert beslutningsmyndighet og det er rektor som fatter vedtak om
spesialundervisning. De fleste vedtakene i dag skyldes sammensatte alvorlige diagnoser.
Når sakkyndige uttalelser kommer fra PPT gjennom året, har ikke skolen nødvendige
ressurser å stille til disposisjon og det finnes ingen økonomisk buffer i kommunen for å kunne
sette inn tiltak inn mot disse elevene gjennom året. Som rektor blir da valget å skrive et
enkeltvedtak på spesialundervisning og late som eleven får dette – og samtidig håpe at det

ikke blir oppdaget av foreldrene, eller å la være å skrive vedtaket og håpe at foreldrene ikke
etterlyser det, eller å fatte et vedtak som sier at det ikke er økonomi til å gjennomføre dette.
Alt dette er ulovlig, og ifølge statsforvalteren er det rektor som blir stående ansvarlig, selv om
jeg ikke har fått de verktøyene jeg behøver for å kunne gjøre jobben. Et klart valg mellom
pest og pest.»
Har noen spurt deg om hvilket belegg du mener å ha for dine påstander om at det ikke er økonomisk
rom for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning gjennom skoleåret?

Svar: Så langt har ingen spurt om dette.
Du opplyser at rektor har delegert beslutningsmyndighet og at det er rektor som fatter vedtak
om spesialundervisning. På hvilken basis fattes det oftest vedtak?
Svar: De fleste vedtakene skyldes sammensatte alvorlige utfordringer. Jeg opplever
imidlertid press mht. å legge økonomiske rammer til grunn for saksbehandlingen.
Rapporteringen fanger heller ikke opp i hvilken grad elevene får det er fattet vedtak om.
Oddvar Nergård avsluttet med å si at han ønsket størst mulig grad av åpenhet om
referatet/saken.

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver

