From: Dag Johnny Seljeseth <djwork69@gmail.com>
Sent:tysdag 22. mars 2022 21:53:18
To: Postmottak Ulstein
Cc: Knut Erik Engh; stian.l.scheide@gmail.com; auroradbratli@gmail.com; hannen71@gmail.com;
ivar.mork@outlook.com; magne@gurskevik.no; rbrossi77@hotmail.com; alfjohan.antonsen@kleven.no; bennie.hansen@tussa.com; Einar.Nevstad@tussa.com;
berit.o.hjorth@gmail.com; egil.ulfstein@nordea.no; hp@nord-berg.no; haavard.stave@gmail.com;
ebhhringstad@gmail.com; js@shipsinvest.no; steinar.torvik@mmcfp.no; jermund.myrene@tussa.com;
lisamari@godegreier.no; Oddvar Gjerde; eldar@knotten.com; berit.lyngstad@online.no;
kerstihasund@gmail.com; s.sundgot@yahoo.com
Subject: Skolestruktur i Ulstein
KS-Rapporten ser ikke ut til å konkludere med noen målbar kvalitets-forskjell mellom de forskjellige
skolene i kommunen, sådette handler bare om økonomi. KS-rapportens sterkeste argument for å gjøre
noe med skolestrukturen ser ut til å være utvklingen i befolkningen og dens prognostiserte virkning på
kommunens inntekter fra staten. Dette blir vurdert ut ifra folketalls - beregninger som bare de siste 6 år
har gått fra å ha en sterk vekst av småbarnsfamilier, til å ha en dramatisk nedgang i samme gruppe. Disse
6 årene har vært preget av en svak konjunktur for næringslivet i vårt område og toppet seg med Covid de
to siste årene. Ikke mye som har sett positivt ut i denne perioden!
Innen næringslivet har vi i perioden opplevd nedskjæringer i flere omganger og våren 2020 ble nesten
hele staben i vår bedrift permittert.
I dag, ca 2 år senere er det stor optimisme, omsetningen ser mer enn en tredobling for inneværende år
sammenlignet med bunnåret 2020 og prognosene guider videre oppover. Nye marked er i vekst og
fiskeri, oppdrett og vind tar over etter bortfall av oljerelatert aktivitet. En imponerende omstillings-evne
begynner å materielisere seg.
Vi ser at næringslivet rundt oss har begynt å få et oppsving og flere konkurrerer vi om kvalifisert
arbeidskraft for å absorbere veksten. Bare de siste uker har vi ansatt et titalls nye medarbeidere i vår
bedrift. Nå går lokomotivet Kongsberg også ut og avslører planer om fortsatt satsing i området og
rederiene får stadig mer av flåten i operasjon. Meglerbransjen spår sågar nybyggingsaktivitet igjen innen
offshore.(!)
Regionen har ikke nok arbeidskraft og vi må gjøre oss attraktive for folk som vil flytte hit fra andre deler
av landet, eller fra utlandet.
Evaluering av skoletruktur bør være basert på langsiktige vurderinger, og spørsmålet er om politikere
og administrasjon tar tilstrekkelig høyde for slike konjunktur-endringer og tør å tenke langsiktig.
Man kan saktens forstå at gjelds-situasjonen kommunen vår har havnet i krever streng økonomi-styring
og sparing. Dette er også langsiktige prosesser, og man styrer vel etter budsjetter og planer som strekker
seg 3-5 år framover i tid(?). I orienteringsmøtet på hotellet ble det sagt at kommunen p.t ikke er i
posisjon til å investere i noe som helst.
Var det prekære framtidsbildet av økonomisk drift helt ukjent når man beslutett å bygge nytt
barneskolebygg i sentrum? (Ble det overhodet vurdert om man kunne flytte noen av elevene dit det
allerede er kapasitet på bygninger, -som en overgangsordning?)
Eller når man besluttet å bygge ny brannstasjon eller turnhall, eller vurderte å kjøpe Høddvoll.
Sikkert gode grunner til disse prosjekta, men er det først etter denne KSrapporten om skolestruktur, at
man har fått selvinnsikt til å begynne å spare?

Fåkommuner i vårt område har vel hatt lignende utvikling som Ulstein med vekst og tilflytting de siste 50
år. Kommunen er et godt sted å bo med gode tjenester i en flott kombinasjon av bygd og by. Har man nå
virkelig gitt opp og ser bare negative kurver i krystallkula? – er toppen bak oss?
Hva om vi får en ny bølge av tilflytning og vekst i regionen? - Hvilken langsiktig plan har Ulstein kommune
for et slikt scenario? Hvor ønsker man at folk skal bosette seg. Har man tilbud for alle behov i
sentrumsregionen, eller er det smart å bruke litt av omlandet til å gjøre seg til et enda mer attraktivt sted
å flytte til? Kommunen har allerede investert i byggefelt både på Haddal og på Skeide med god kapasitet.
Dersom man skulle endre strukturen og legge ned skoler og ettertiden viser at det var riktig, vil man
kanskje takke de dyktige politikere som var framsynte og tok den rette beslutningen. - Eller ble det en
selvoppfyllende profeti?
Blir noen stilt til ansvar tilsvarende, hvis det viser seg at forutsetningene var feil, og Ulstein kommune må
betale dyrt for feil vurderinger?
- Det er om å sette seg i førersetet!
MVH Dag Johnny Seljeset

