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BUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN  
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommune – budsjettmodell for grunnskole 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Presentasjon i Formannskapet 25.08.20 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar ny budsjettmodell for grunnskolen i Øyer kommune. Det er 
nødvendig å ha en budsjettmodell som i større grad tar høyde for at beregningen av 
ressurser baseres på antall elever og andre ressurser den enkelte skole må ha for å oppfylle 
regelverket. Modellen vil holdes oppdatert med lovpålagte rammer, tariffbestemt 
avtaleverk, sentrale retningslinjer, nasjonale satsninger og lokale vedtak. Budsjettmodellen 
skal brukes som grunnlag for budsjett og økonomiplanarbeidet og saken legges frem for 
formannskapet som innstiller til kommunestyret. Det vil bli orientert om modellen i 
tjenesteutvalget. 
 
Saksutredning: 
Det ble orientert om oppstart av arbeidet med ny budsjettmodell for grunnskolen i 
Formannskapets møte den 25.08.20. Bakgrunnen for ny budsjettmodell for grunnskolen er 
at det er store økonomiske utfordringer for barneskolene, den nåværende modellen er ikke 
oppdatert på fem år tross elevtallsendringer og det har vært mye uro rundt fordelingen 
mellom skolene.  
 
Formålet med en ny modell er å beregne budsjettbehov for undervisning og SFO i 
økonomiplanperioden og fordele budsjettrammen mellom skolene på en rettferdig og 
objektiv måte. Modellen skal være enkel og den skal kunne oppdateres med nye tall hvert 
år på en enkel måte. Modellen skal være etterprøvbar, objektiv og enkel å forstå. Modellen 
skal også sikre at alle skolene har en gruppestørrelse innenfor loven. 
 
Forutsetningen var at ny modell skulle legges til grunn for skolenes budsjettrammer fra og 
med 01.08.21. Arbeidet har på grunn av vakanser og øvrige arbeidsoppgaver blitt noe 
forsinket, men det forutsettes at ny modell legges til grunn fra 01.01.22. 
 
Arbeidet startet opp i august – 2020. Det ble da utarbeidet prinsipper for en modell som ble 
sendt på høring til skolene. Høringsuttalelsene legges ikke ved her da skolene har vært 
direkte involvert i videre utarbeidelse av modellen og deres innspill har blitt vurdert i 
prosessen. Arbeidet har blitt gjennomført av Agenda Kaupang i samarbeid med en 
prosjektgruppe fra kommunen i perioden mars til mai 2021. 
 



Prosjektgruppa har bestått av kommunalsjef, rektorene og inspektørene på den enkelte 
skole, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og økonomisjef. Prosjektgruppa har hatt 
fem møter og arbeidet har blitt ført i pennen av Agenda Kaupang v/Bjørn Brox- ansvarlig for 
økonomi og Jan Sivert Jøsendal – ansvar for det skolefaglige. 
 
Vedlagte rapport er en beskrivelse av budsjettmodell for KOSTRA – funksjon 202 
Grunnskole (undervisning) og KOSTRA – funksjon 215 Skolefritidsordning. Modellen 
beregner det samlede behovet for netto budsjettramme og fordeler beløpet mellom de tre 
skolene i Øyer.  
 
Rapporten inneholder også en økonomianalyse av grunnskolen i Øyer. 
 
Øyer sammenlignes med kommuner som ligner Øyer og som kanskje har noe å lære bort 
om effektiv skoledrift. Øyer sammenlignes med Ringebu og Gausdal (kommuner i 
nabolaget), Sveio, Nordre Land, Marker og Sør-Odal (svært effektive kommuner) og 
kommunegruppe 2 (kommuner med 2000-10.000 innbyggere, med lavt utgiftsbehov og 
middels høye inntekter). 
 
Skoledriften i Øyer er 5 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet i gruppen. Årsaken til 
forskjellen er dyre skolelokaler i Øyer. Utgiftene til undervisning er lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen.  Undervisningsutgiftene i Øyer er omtrent som 
forventet med skolestørrelsen i Øyer.  Fem av sammenligningskommunene har fra 8-19 
millioner lavere behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2020. 
 
 
Vurdering: 
Den gamle budsjettmodellen for grunnskole i Øyer kommune er klassebasert og tildelte 
timer per klasse og per elev. Den foreslåtte nye modellen er elevbasert.  
 
Den nye budsjettmodellen omfatter hele funksjon 202, inkludert sentrale midler som er 
budsjetter på fellesutgifter grunnskole ( for eksempel utgifter til gjesteelever i andre 
kommuner). Modellen kan sammenlignes med andre kommuner, både i kroner og 
timeforbruk. 
 
Den nye modellen fordeler timer slik: 

 Timer til ordinær undervisning: Fast ressurs per skole og timer per elev. 
Gruppestørrelse 2 beregnes for hver skole og sammenlignes med lovens krav.  

 Timer til annet enn undervisning: Timer per elev  
 Timer til spesialundervisning: Timer per elev og timer etter vedtak. Vedtakene 

brukes som fordelingsnøkkel. Det er ikke direkte kobling mellom vedtakstimer og 
tildelte timer til skolen. Dette skal motvirke bruk av spesialundervisning. 

 Timer til språkstøtte: Timer i henhold til vedtak 
 Timer til assistenter: Fordeles etter samme nøkkel som spesialundervisningen. 
 Årsverk til ledelse: Fast ressurs per skole og ressurs per elev. 
 Kommunale ellers (merkantile): Praksis videreføres 



 Lønn beregnes som gjennomsnitt per type skole.  

 
Når det gjelder budsjettmodellen for SFO så tildeler gammel modell bare årsverk. Den 
fordeler ikke driftsmidler eller krav om inntekter.  I den nye modellen beregnes årsverk til 
ledelse og øvrig bemanning på grunnlag av antall elever som er påmeldt SFO. Det beregnes 
lønn etter gjennomsnittlig lønnsnivå i kommunen. Driftsmidler beregnes med fast sum per 
elev. Driftsinntekter beregnes med vedtatt timesats ganget med antall deltakere.  
 
Kommunedirektøren mener at det er nødvendig å ha en modell som i større grad tar høyde 
for at beregningen av ressurser baseres på antall elever og andre ressurser den enkelte 
skole må ha for å oppfylle regelverket. Modellen vil holdes oppdatert med lovpålagte 
rammer, tariffbestemt avtaleverk, sentrale retningslinjer, nasjonale satsninger og lokale 
vedtak. 
 
I Øyer er det stilt disse krav til den nye budsjettmodellen:  

 Dekke flere år 
 Elevtall på grunnlag av befolkningsprognoser 
 Elevbasert. Alle elevene går i fulldelte skoler. 
 Rettferdig fordeling av ressurser mellom skolene 
 Forståelig og dokumentert modell 
 Redusere bruken av spesialundervisning 

 
Modellen inneholder også en test mot reglene om minstebemanning (lærernormen). 
 
Budsjettet som fremkommer av modellen er ikke avstemt mot vedtatt budsjett og 
økonomiplan og behovet for saldering for å komme i økonomisk balanse må være en del av 
budsjett og økonomiplanarbeidet for 2022. 
 
Det vises ellers til vurderingene gitt i vedlegget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør


