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Sakens bakgrunn og innhold:
Leksvik og Rissa har hatt boligsosiale handlingsplaner. Rissa har nylig laget en bredere
boligpolitisk plan, for 2016-2019. Den består av en fakta-, visjons- og strategidel. Leksvik
har fremdeles sin boligsosiale plan fra 2015. Den har hovedfokus på vanskeligstilte personer,
og inneholder fakta, mål, strategi og tiltak. I forbindelse med sammenslåingen er det ønskelig
å lage en boligpolitisk plan for hele befolkningen i Indre Fosen kommune.
Vurdering:
Den nye planen skal omfatte alle innbyggeres behov, uavhengig av bosted, livssituasjon eller
økonomi. Planen vil altså gjelde for personer og grupper i gunstige, utfordrende og
vanskelige livssituasjoner.
Utfordringen er å fange det totale boligbildet, i nåtid og fremtid. Det dreier seg om (1)
innbyggernes varierte boligbehov, (2) boligfremskaffelsen av ulike boligtyper med
funksjonalitet, omfang, stedlig plassering, finansiering og pris, samt (3) kommunens
boligorganisering.
Planens utgangspunkt hentes fra relevant lovverk, finansielle ordninger og lokale planer.
Begge kommunenes samfunnsdeler gir klare føringer for utviklingen av det boligpolitiske
arbeidet.
I prosjektskissa går det frem at en gruppe skal arbeide noen måneder med den boligpolitiske
planen. Det foreslås at malen for Rissas boligpolitiske plan legges til grunn for oppdraget.
Dette fordi planen anses som fersk og god. Arbeidet starter med å utvikle en faktadel for
Leksvik. Deretter må det vurderes om Rissas visjons- og strategidel kan fornye det
boligpolitiske området i Indre Fosen kommune.
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Rådmannens innstilling:
1.
2.
3.
4.

Prosjektskissen legges til grunn for arbeidet med den boligpolitiske planen for Indre Fosen.
Det utarbeides en boligpolitisk faktadel for Leksvik.
Rissas boligpolitiske visjons- og strategidel benyttes som inspirasjon for prosessen.
Planforslaget legges på 4 ukers høring og forventes ferdig i januar 2018.
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Boligpolitisk plan for
Indre Fosen 2018-2026
Prosjektskisse
14.06.2017

Den boligpolitiske planen har tre viktige hensikter. For det første får kommunen kunnskap om
innbyggernes varierte boligbehov. For det andre kan kommunen legge til rette for en boligpolitikk
som skapes av private entreprenører, grunneiere og offentlige aktører. For det tredje skaper
kommunen boligpolitikk som ligger innenfor en ønsket samfunnsutvikling. Disse hensiktene
realiseres ved å kartlegge ulike målgruppers behov for forskjellige boligtyper, ha dialog med lokale
entreprenører og kanskje grunneiere, samt belyse kommunens praksis på området.
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Bakgrunn
En boligpolitisk plan har utgangspunkt i nasjonale lover, kommunale planer og generelle ordninger.
Dette gjennomgås fortløpende. Først ser vi på relevant lovverk.

Relevante lover
Lov om folkehelsearbeid
§ 7 Folkehelsetiltak
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan
blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt,
fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen
rusmiddelbruk.
Lov om helse- og omsorgstjenester
§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det
på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 1 Lovens formål
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet,
herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
§ 15 Boliger til vanskeligstilte
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer
som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.
§ 27 Midlertidig botilbud
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
§ 1-1 Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag
for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar
med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell
utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til
barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
§ 5-1 Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt
i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode
muligheter for medvirkning på annen måte.

Vi ser at lovverket på helse- og sosialfeltet har innholdsmessige krav til kommunen, mens plan- og
bygningsloven har formmessige krav. Følgelig bruker vi en tosidig tilnærming. Det betyr en
klargjøring av hva det boligrelaterte området skal dreie seg om og hvordan vi skal arbeide med det.

Muligheter for tilskudd
Det boligpolitiske feltet har en mengde finansieringsalternativer for innbyggere med forskjellig
økonomi og livssituasjon. Noen av de statlige står i oversikten under.
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Husbankens tilskudd
Grunnlån
Husbankens grunnlån skal være et tillegg til finansiering av boliger og sørge for god
oppgradering av eksisterende boliger. Grunnlån kan benyttes til oppføring av nye boliger. Det blir stilt krav
til kvalitet, miljø og universell utforming.
Grunnlån – Utbedring
Ved hovedombygging gjelder de samme k ravene ved universell utforming og miljø/energi
som for nybygg. V ed annen utbedring krever Husbanken at utbedringsarbeidene har
vesentlige elementer både av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi, og at de inngår i
en helhetlig plan. Ved utbedring kan grunnlån utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene
Husbanken godkjenner.
Startlån
Startlån er et boligsosialt virkemiddel som bidrar til at flere kan etablere seg og bli boende i
egen eid bolig. Kommunene skal prioritere vanskeligstilte grupper i sitt arbeid med startlån.
Hver enkelt kommune skal tilpasse bruken av startlån til egen sosial boligpolitikk og
prioritere startlånmidler til vanskeligstilte i kommunen.
Bostøtte
Bostøtte skal bidra til å redusere boutgifter for husstander m ed lav inntekt. Husbanken og
Kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med
søkere.

Lokale planer
Tidligere var det vanlig å lage boligsosiale handlingsplaner for å ivareta vanskeligstilte gruppers
boligbehov. Rissa hadde «Boligsosial handlingsplan for 2010-2014» og Leksvik har «Boligsosial plan
for 2015-2019».
Nå er det mer tidsriktig å lage en boligpolitisk plan som kaster lys over alle innbyggergruppenes
boligbehov. Rissa har laget «Boligpolitisk plan for 2016-2019» med en bred horisont. Planen kaster
lys over boligfremskaffelsen til innbyggere med ulike behov, forskjellige boligtyper, kommunens
arbeid med hele prosessen (fra planlegging til ferdigstilling av boliger), samt tildelingen av boliger.
Planen er tredelt, bestående av en fakta-, visjons- og strategidel.
Før vi kan lage en felles boligpolitisk plan for Indre Fosen er det nødvendig å frembringe en faktadel
for Leksvik kommune. Når den foreligger sammenlignes Rissa og Leksviks beskrivelser. Hensikten er
å finne ut om kommunenes boligpolitiske hverdager kjennetegnes av likheter eller forskjeller. Dette
anses som en nødvendig øvelse før arbeidet med visjoner og strategier starter.
Kommuneplanens samfunnsdeler har flere føringer for det boligpolitiske feltet. Dette ser vi på under.
Kommuneplanens samfunnsdel i Leksvik, 2015-2026
Boligpolitiske mål som også fins i Rissas samfunnsdel fremheves med gul-beige farge.
Stedsutvikling og botilbud
Mål
1. Kommunen skal utvikle attraktive og levende tettsteder og grender som mange innbyggere vil bo,
arbeide og oppholde seg i, og som også tiltrekker seg nye innbyggere og besøkende.
2. Det skal være varierte boligtyper i tettstedene og muligheter for større tomter i grendene.
Strategi
1. Kommunens politikere og ansatte arbeider sammen med befolkningens ildsjeler for å utvikle
tettstedenes karakter, ressursgrunnlag og attraksjoner.
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2.

Utvikling av flere boligtyper i tettstedene gjøres i samarbeid med private utbyggere, og utskilling
av større tomter (der folk vil bo) er avhengig av private grunneiere.

Kommuneplanens samfunnsdel i Rissa for 2014-2026
Boligpolitiske mål som også fins i Leksviks samfunnsdel fremheves med gul-beige farge.
Botilbud i sentrum, bygder og grender
Mål
1. Bosettingsstrukturen skal bestå av attraktive boligfelt og varierte boligtyper.
2. Det blir fortetting i sentrum og mulighet for større tomter i grendene.
Strategi
1. Kommunen utvikler botilbud i samarbeid med private utbyggere og sørger for rask
saksbehandling.
2. Differensiert arealforvaltning brukes i overenstemmelse med stedlig tetthet, arealpress og
jordkvalitet. Ved forslag om bruk av dyrka mark, til nye boligfelt og næringsareal eller utvidelse
av gamle, blir det en grundig politisk vurdering før iverksetting.

Sammenheng mellom lover, tilskuddsordninger og planer
Kommunens boligpolitiske utfordringer blir ganske tydelige når vi ser relevante lover, muligheter for
tilskudd og lokale planer i sammenheng. En god tilnærming forutsetter at kommunen «er på høyden og
ligger foran» med en rekke oppgaver.
Følgende spørsmål er aktuelle i faktabeskrivelsen for Leksvik:
- Hva består dagens boligfremskaffelse av når det gjelder boligtyper og omfang?
- Hvilket fremtidig boligbehov har ulike innbyggergrupper?
- Hvilke boligtyper er aktuelle for fremtiden? (Husk funksjonalitet, finansiering og
lokalisering.)
- Bistås vanskeligstilte i tilstrekkelig grad med dagens ordning/praksis? (Både for å skaffe ny
eid eller leid bolig og for å beholde eksisterende.)
- Hvilke organiseringsformer gir arbeidet med akutt, midlertidig og permanent boligtildeling
bedre løft?
- Fins det boligrelaterte problemer av individuell, gruppevis og/eller samfunnsmessig karakter?
- Hvilke forebyggende eller avbøtende tiltak er aktuelle i forhold til disse?
Husbankens tiltaksmuligheter må få et vesentlig fokus i arbeidet.

Mål
Hensikt
Den boligpolitiske planen har tre viktige hensikter. For det første får kommunen kunnskap om
innbyggernes varierte boligbehov. For det andre kan kommunen legge til rette for en boligpolitikk som
skapes av private entreprenører, grunneiere og offentlige aktører. For det tredje skaper kommunen
boligpolitikk som ligger innenfor en ønsket samfunnsutvikling. Disse hensiktene realiseres ved å
kartlegge ulike målgruppers behov for forskjellige boligtyper, ha dialog med lokale entreprenører og
kanskje grunneiere, samt belyse kommunens praksis på området.

Hovedmål
Det boligpolitiske feltet skal styrkes i Indre Fosen kommune.
Dette gjøres ved å vektlegge (a) forskning, ny kunnskap og innbyggernes behov, (b) forsvarlighet og
ny tenkning, (c) bærekraftighet samt (d) folkehelse, miljø, estetikk og universell utforming.
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Delmål
Det lages et boligpolitisk faktagrunnlag for Leksvik kommune.
Rissa kommunes boligpolitiske faktadel brukes som mal for arbeidet. Når beskrivelsen foreligger
sammenlignes faktadelene for å finne likheter og ulikheter mellom de gamle kommunenes
boligpolitikk.
Det foreslås en boligpolitisk visjon og strategi for Indre Fosen kommune.
Rissa kommunes boligpolitiske visjons- og strategidel brukes som utgangspunkt for utforming av
Indre Fosens boligpolitikk.

Strategier
a) Planen tar utgangspunkt i dagens boligfremskaffelse og vurderer forskjellige målgruppers
boligbehov med særlig vekt på vanskeligstilte. De ulike boligtypene belyses med
funksjonalitet, omfang, finansiering og lokalisering i et 4-års perspektiv, hvor både sentrum,
bygder og grender er sentrale. Det nedfelles årlige krav for klargjøring av boligtyper, med et
klart ansvar.
b) Arbeidet med tildeling av boliger (akutte - midlertidige – permanente) vurderes med
utgangspunkt i dagens situasjon og inneholder organisatoriske forslag som gir bedre kvalitet.
c) Boligrelaterte problemer av individuell, gruppevis og/eller samfunnsmessig karakter vurderes
med tilhørende forebyggende og reparerende løsninger.
d) Planprosessen skapes ved aktiv medvirkning fra administrasjon og politikere i begge
kommuner, relevante offentlige instanser samt næringsliv med entreprenører og grunneiere.
Ved behov inviteres innbyggere og frivillige til medvirkning.
e) Føringene fra kommuneplanenes samfunnsdeler tillegges vekt.
f) Resultatene fremstilles på en helhetlig og visuelt tilgjengelig måte.
Det er viktig at Husbankens stønadsordninger får et vesentlig fokus tidlig i prosessen.
Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for hele samfunnet. Den berører alle samfunnsområder og
innbyggere. Det er en grunnleggende plan som legger føringer for det boligpolitiske feltet på flere vis.
Omtrent som i skissene under.
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Boligpolitiske stikkord fra Kommuneplanens samfunnsdel i Leksvik
Områder som er fremhevet med gul-beige farge fins også i Rissas samfunnsdel.
Områder som er fremhevet med gul-beige farge finnes i begge kommunenes samfunnsdeler.

Fysiske kvaliteter

Organisatoriske kvaliteter

Skape nye sentrumsnære bolig- og
leilighetsfelt med ny arkitektur
tilpasset landskap, indre miljø, lys
og vann.

Levere tekniske tjenester
som tilfredsstiller off.
normer med krav til kvalitet
og beredskap.

Kartlegge behovet for
varierte eide og leide
leiligheter, gjerne noen
små med enkel standard.

Tilrettelegge for bomuligheter i grendene.
Markedsføre tomter
og leiligheter.

Gjennomføre
bredbåndsatsing i
hele kommunen.

Leksvik sentrum
Tilrettelegge for nytt
bolig- og leilighetsfelt på
Vinnajordet for alle
aldersgrupper.

Leksvik sentrum
Ivareta Kroaområdets kulturelle
verdier.

FREMTIDIGE SUKSESSFAKTORER
Befolkningsøkning
Flere innbyggere gir grunnlag for et mer robust
og slagkraftig samfunn.
Folkehelse griper inn i utformingen av alle
samfunnsområder. Innsatsen kan styres ved å
svekke forhold som gir helserisiko og styrke
forhold som gir bedre helse.
Folkehelse dreier seg å forbedre innbyggernes
trivsel og mestring.
Bærekraft
Brukes for å beskrive økonomiske, sosiale,
institusjonelle og miljømessige sider ved
samfunn. Det dreier seg om en utvikling som
imøtekommer behovene til dagens innbyggere
uten å forringe mulighetene for fremtidige
generasjoner.
Estetikk er læren om det vakre og det skjønne.
Estetikk er også kunnskap som kommer til oss
gjennom sansene.
Universell utforming
Prinsipp om at bygninger og uteområder som er
tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelser også fungerer godt for
andre.

Tilrettelegge for kortere
og enklere saksgang,
som preges av åpenhet
og raske svar.
Ha tilstrekkelig med
ressurser ved
kommunalteknisk
enhet, særlig på
planområdet.

Lage plan for drift og
forvaltning av
kommunale leiligheter.

Vurdere å lage en
veileder i byggeskikk.

Kartlegge
kulturhistoriske minner,
bygninger og miljøer
med en vedlikeholds- og
utviklingsplan.

Vurdere å gi tillatelse til
å ha kjæledyr i flere
kommunale leiligheter.

Vanvikan
Tilrettelegge for nye
bolig- og leilighetsfelt.
Motivere innpendlere og
sesongarbeidskraft til å bosette seg
lokalt.

Tilrettelegge for
bosetting av flyktninger.
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Boligpolitiske stikkord fra Kommuneplanens samfunnsdel i Rissa
Områder som er fremhevet med gul-beige farge fins også i Leksviks samfunnsdel.

Fysiske kvaliteter

Organisatoriske kvaliteter
Være offensiv og på
forskudd i planarbeid.

Utvikle varierte og attraktive
botilbud i de største tettstedene,
inkludert nølkkelklare leide og
eide leiligheter.

Ha kortest mulig
saksbehandlingstid.

Legge nye boligfelt der
det er infrastruktur og
offentlig kommunikasjon.

Benytte digitale tjenester
der det er mulig.
GJENNOMGÅENDE SATSINGSOMRÅDER

Etablere flere eide og leide
leiligheter, særlig for unge
og vanskeligstilte.
Ha nøkkelklare
leiligheter og
byggeklare tomter.
Anlegge møteplasser
og uterom.
Ha oversikt over
tilgjengelige boligtomter på
kommunens hjemmeside.

Øke befolkningen
Folkehelse griper inn i utformingen av alle
samfunnsområder. Innsatsen kan styres ved å
svekke forhold som gir helserisiko og styrke
forhold som gir bedre helse.
Folkehelse dreier seg å forbedre innbyggernes
trivsel og mestring.

Benytte mulighetsrommet for å utvikle
botilbud.

Samarbeide med
private utbyggere.

Miljø defineres i planen som kunnskap om
naturmiljøet, hvordan det fungerer og om
Fritidsbebyggelse
i planlagte inngrep virker inn
hvordan samfunnets
egnede
områder
på de ulike økosystemtjenestene.

Ha positiv holdning til
fritidsbebyggelse i
egnede områder.
Ha differensiert
arealforvaltning.

Fysiske kvaliteter
Estetikk er læren om det vakre og det skjønne.
Estetikk er også kunnskap som kommer til oss
gjennom sansene.

Skille ut hensiktsmessige
mindre småbruk i grendene.

Oppfordre innbyggere til
kunnskapsbaserte valg når
det gjelder folkehelse, miljø
og estetikk.

Satse mer på næring
tilknyttet fritidsboliger.
Sørge for tale- og
datadekning.

Gjøre offentlige bygg
mer attraktive.
Tilpasse ny bebyggelse
til historiske miljøer og
Attraktive
øvrig
bebyggelse.
offentlige
bygg og
Vedlikeholde
steder
gamle bygg.

Gjøre en politisk
vurdering ved bruk av
dyrka mark.

Innarbeide estetikk som
begrep i kommunen.
Utvikle strategi for å
bosette arbeidsinnvandrere
og pendlere.
Legge til rette for at
allerede bosatte blir
værende i kommunen.

Plassere bygninger og anlegg slik at de ikke
utsettes for flom, stormflo, ras og skadevind.
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Ivareta og utvikle
historiske og
kulturelle miljøer.
Lage en
kulturminneplan.
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Gjennomføring
Det foreligger trolig ikke krav om planprogram for arbeidet. Følgelig kan en politisk sak før og etter
prosessen være tilstrekkelig. Saken vil da inneholde et grunnriss for prosessen. I tillegg bør vi varsle
om start av arbeidet, mulighet for medvirkning samt høring med formidling av forslaget.

Informasjon til relevante instanser
Flere instanser som har oppgaver innenfor det boligpolitiske feltet. Det gjelder blant annet næringsliv
med banker, frivillige organisasjoner som Saniteten, statlige instanser som Husbanken, samt
kommunale enheter som Bygg og Eiendom, Helse og omsorg med NAV og forvaltningskontor,
Økonomi med Fosen Inkasso, og flere. Vi regner ikke med at alle blir aktive deltagere. Det er
imidlertid vesentlig å konkretisere hvilke instanser som må informeres. De avgjør selv om de vil
komme med innspill.
Berørte, samarbeidspartnere og interessenter
Offentlig politisk
Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg, eldreråd og
funksjonshemmede
Offentlig administrativt
Kommunal administrasjon
Husbanken
Fylkesmann
Fylkeskommune
Fosen regionråd
Ungdomsrådet
Representant for barn og unge
Privat næringsliv
Banker
Entreprenører
Grunneiere
Private organisasjoner og frivillighet
Sanitet/Helselag
Private personer
Innbyggere
Unge etablerere
Enslige
Unge etablerere
Eldre med noe endrede behov
Vanskeligstilte
Arbeidsinnvandrere
Flyktninger
Avlastning for foreldre med funksjonshemmede barn
Personer med akuttbehov

Informeres

Berøres

Involveres

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

?

En del aktører blir trolig aktive i planprosessen. For å gjøre arbeidet på en helhetlig og lettfattelig
måte benytter vi samme tilnærming som i kommuneplanens samfunnsdel. Det vil si en faktaorientert
og reflekterende arbeidsmåte som går over noe tid. I prosessen blir relevante representanter, og
kanskje innbyggere, invitert til dialog om den nye kommunens boligpolitikk.
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Styring- og ansvarslinje
Kommunalt ansvar
Oppdragseier
Oppdragsgiver
Styringsgruppe

Nivå
Kommunestyre
Formannskap
Boligpolitisk arbeidsgruppe

Prosjektansvarlig
Strategigruppe
Prosjektleder
Prosjektgruppe

Rådmann
Rådmannens ledergruppe
Samfunnsplanlegger
Administrasjon

Navn

Bjørn Vangen, Camilla Sollie
Finsmyr, Maria Husby Gjølgali og
Knut Ola Vang

Sissel Grimsrud
Bygg og Eiendom - Rune Berg og
Per Olav Foss
Byggesak - Anne Lise Sæther og
Stian Fallrø
Helse og omsorg - Hilde Anhanger
Karlsen og Sol Five Sæther
Forvaltningskontor - Tove Penna
Steen og Hilde Fissum
NAV - Andre Sagmo
Indre Fosen Utvikling - Olbert Aasan
Plan – Siri Vannebo, Anthonios M.
Bruheim
Folkehelsekoordinatorer - Anita
Falkfjell og Eva Støbakk

Kommentarer til oversikten:
 Prosjektgruppen er stor, men alle medlemmene skal ikke være aktive til samme tid. Alle
varsles imidlertid om at deres innsats kan bli nødvendig i prosessen. Alle inviteres også til et
oppstart- og avslutningsmøte. En mindre del av prosjektgruppa aktiveres i etablering av et
faktagrunnlag for Leksvik kommune.
En større del av prosjektgruppa aktiveres i refleksjon om likheter og ulikheter i begge
kommunenes faktagrunnlag samt om den nye kommunens felles mål og strategier.
 Prosjektleder for kommunedelplan i Vanvikan, Tone Wikstrøm, er ikke med i prosjektgruppa,
men vil bli jevnlig orientert om planarbeidet.
 Folkehelsekoordinator i Rissa vil ta ansvar for å aktivere satsingsgruppa med ansvar for
folkehelse, miljø og estetikk. Gruppen består av Eva Støbakk, Liv Heide og Linn Kristin
Hassel.
 Kommunikasjonsrådgiver vil veilede om fremstilling av materialet.

Aktiviteter med tidsangivelse
Milepæl
1.
2.

Tidsrom
Juni
2017
August

Aktiviteter
Klargjøre oppdraget.
Forankre oppdraget.

Annonsere oppstart av en felles
boligpolitisk plan for Indre
Fosen kommune.

Aktører
Formannskap og
styringsgruppe.
Styrings-, strategi og
prosjektgruppe

Metoder
Skriftlig vedtak.

Prosjektleder.

Annonse i Fosnafolket
og Trønder-Avisa samt
på kommunenes
hjemmesider/Face
book.

Dialog om prosessen.
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3.

September

Kartlegge dagens boligpolitiske
faktagrunnlag for Leksvik
kommune med vekt på:
a) Boligfremskaffelse med
målgrupper og boligtyper
b) Tildelingsarbeid
c) Boligrelaterte problemer.
Møte med Husbanken om
økonomiske virkemidler, både til
boliger og prosjekt.

Prosjektmedarbeidere
fra Leksvik
kommune.

Innsamling av fakta
som viser dagens
situasjon.

Prosjektgruppe og
prosjektleder for
kommunedelplan i
Vanvikan.
Prosjekt-, strategi- og
styringsgruppe.

Info om virkemidler.

Reflektere omkring ønsket:
a) Boligfremskaffelse med
målgrupper og boligtyper,
b) Tildelingsarbeid og
c) Boligrelaterte løsninger.
Møte med særlig berørte
grupper.

Prosjekt-, strategi- og
styringsgruppe.
Helse- og
omsorgsutvalget
samt arealutvalget.
Entreprenører,
organisasjoner og
eventuelt innbyggere.

Medvirkning til
fremtidige mål og
strategier.

Utvikle en plan som styrker det
boligpolitiske feltet i Indre
Fosen.

Satsings-, prosjektog styringsgruppe
samt formannskap.

Enkel skriftlig
fremstilling.

Fremstille forslagene på en
helhetlig og visuell måte.
Lage saksfremlegg og sende
planen til politisk behandling.
Annonsere planen med 4 ukers
høring.

Prosjektleder.
Prosjektleder og
formannskap.
Prosjektleder.

Sammenligne faktagrunnlagene
for Leksvik og Rissa.

4.

Oktober

5.

November

6.

Desember

7.

Januar
2018

Vurdere innspill og fremme
planen politisk.

Prosjektleder,
styringsgruppe og
formannskap.

Refleksjon om
likheter og ulikheter.

Medvirkning til
fremtidige mål og
strategier.

Bruk av informasjonsmedarbeider.
Enkel skriftlig
fremstilling..
Annonse i Fosnafolket,
Trønder-Avisa, på
kommunens
hjemmeside/Face book.
Mottak av skriftlige
innspill.
Oppnå skriftlig vedtak.

Prosessen vil trolig vare i om lag 6 måneder. Tidsforløpet avgjøres dels av høring, medvirkning og
politisk behandling. På den ene siden opplever noen at dette er veldig lang tid og at det bør være mulig
å lage en boligpolitisk plan på mindre tid. Vi har tross alt nylig laget en boligpolitisk plan i Rissa. På
den andre siden vet vi at tid er vesentlig for å skape et robust og spenstig resultat som drar
boligpolitikken i en ønsket retning. Med bakgrunn i innspill fra styringsgruppen har vi kuttet noe ned
på høringslengden.

Suksessfaktorer
Det er viktig å lykkes med å lage en boligpolitisk plan som blant annet legger forskning, ny kunnskap
og innbyggernes behov til grunn for sin utvikling. Vi må realisere mål og strategier og fremstille
resultatet på en helhetlig og visuelt tilgjengelig måte.
Suksess er avhengig av flere faktorer:
1. Oppdraget forankres hos prosjektmedarbeidere, rådmannens ledere og politikere.
2. Mål og strategier fremheves.
3. Relevante boligpolitiske aspekter belyses.
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4. Fakta skaffes over nåsituasjon og det utvikles forslag til en fremtidig situasjon.
5. Det skapes en enkel og engasjerende prosess med kreativ og logisk refleksjon.
6. Prosess og resultat evalueres ved arbeidets slutt.
Evaluering glemmes ofte i en travel hverdag. Vi bør alltid ta tid til å spørre om målet ble nådd.

Betydning
Det boligpolitiske feltet styrkes ved å legge forskning, ny kunnskap og innbyggernes behov til grunn
for utviklingen. Når planen kjennetegnes av forsvarlighet og ny tenkning, er bærekraftig, samt
fremmer folkehelse, miljø, estetikk og universell utforming, så gagner det Indre Fosens omdømme.
Planen vil gi større samsvar mellom boligbehov og boligtyper. Flere innbyggere vil få tilpassede
boliger. Det vil bli fastere samarbeid med entreprenører og grunneiere. Kommunens praksis med
boligrelaterte utfordringer vil fremstå klarere. Realisering av planen vil sannsynligvis gi en sterkere
samfunnsutvikling og flere innbyggere.
Den boligpolitiske planen er en utdypning av kommuneplanenes samfunnsdeler. Strategiene er
forhåpentligvis nyttige verktøy, for dagens administrasjon, politikere, næringsliv og innbyggere, i
etablering av morgendagens boligpolitikk.
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Indre Fosen kommune

Arkiv:
Dato: 15.06.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
3/17

Møtedato
22.06.2017

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Vigdis Bolås
HØRING - PRINSIPPER FOR TILBUDSPLANLEGGING OG
ØKONOMITILDELING I UTDANNINGSSEKTOREN I TRØNDELAG
Vedlegg
1 Høringsbrev
2 Høringsmail
3 Høringsnotat fra prosjektleder
4 SØF-rapport 02
Sakens bakgrunn og innhold:
Saksfremlegg legges frem i møtet.
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Vår saksbehandler

John Evjenth, tlf.

16/00085-6

De videregående skolene i Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Oppvekst – og
utdanningsavdelingen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Oppvekst – og
utdanningsavdelingen
Lærerorganisasjonene i Nord-Trøndelag og SørTrøndelag
Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag og SørTrøndelag
LO i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
NHO - Trøndelag
Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag og SørTrøndelag
NTNU
NORD universitet
NAV i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Kommunene i Nord-Trøndelag og SørTrøndelag
Olympiatoppen Midt-Norge

Høring - Prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i
utdanningssektoren i Trøndelag.
Vi sender med dette ut høringsnotat om prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i
utdanningssektoren i Trøndelag. Høringen har bakgrunn fra vedtak i sak 37/16 i arbeidsutvalget for
fellesnemnda, SØF-rapport nr 02/17 og høringsnotat fra prosjektleder. Saken skal endelig behandles i
felles fylkesting i desember 2017.
Prosjektleder ber høringspartene svare på følgende spørsmål:
Tilbudsstruktur:
1. Har dere spesielle synspunkter på prinsipper for tilbudsstruktur?
2. Hvordan kan vi best ivareta samarbeid med nærings- og arbeidsliv?
3. Det kan være aktuelt at det er en målsetting at skolen skal ha både videregående trinn
1 og videregående trinn 2 innenfor samme utdanningsprogram. Synspunkter?
4. Bør det innføres en nedre grense for forsvarlig gruppestørrelse og eventuelt hvor stor
skal gruppene være? Skal det eventuelt være forskjell på studieforberedende og
yrkesfaglige utdanningsprogram?
Ressurstildelingsmodell for de videregående skolene i Trøndelag:
Postadresse
Interne støttetjenester

Besøksadresse

Telefon
+47 74 11 36 00

Fylkets hus, Postboks 2560
7735 STEINKJER
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E-post
postmottak@ntfk.no

Foretaksregisteret
817 920 632

Vår dato

Vår referanse

18.05.2017

16/00085-6
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1. Generelle synspunkter på høringsnotatet og rapporten fra Senter for økonomisk
forskning (SØF)
2. Synspunkter på inntakspoeng og nabokriteriet som forenkling av modellen?
3. Skal smågruppetillegg etc brukes for å styre tilbudsstrukturen som et alternativ til
nabokriteriet?
4. Synspunkter på hvordan FDV-kostnader skal håndteres i framtidig modell?
5. Betydningen av å ha med faktorer som ivaretar mange spesielle formål i dagens
modeller? For eksempel spissa toppidrett, voksenopplæring, tilskudd grønn og blå
sektor osv?
6. Representerer dette en forenkling og er det som presenteres forståelig?
Frist for å avgi høringssvar er 30. juni klokka 12.00. Høringssvar sendes til postmottak@ntfk.no og
merkes med «Høring: prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i utdanningssektoren i
Trøndelag».

Med hilsen

Odd Inge Mjøen
Prosjektleder
Vegard Iversen
Prosjektleder utdanning
Vedlegg:
Sak AU 37/16
SØF-rapport 02/17
Høringsnotat fra prosjektleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert
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Fra: Charlotte Fætten Aakerhus[Charlotte-Fatten.Aakerhus@ntfk.no]
Dato: 18.05.2017 15:33:16
Til: Kommuner; 7-Tillitsvalgte; 4-Alle vg. skoler; anita.f.vik@aglo.no; harald@laerling.no; harry@okbt.no;
jonny.rian@obn.no; kjetil.pedersen@byggopp.no; marthe@obi-sa.no; mona@oks-nt.no; ofnt@online.no;
olav.asklund@mef.no; roger@otek.no; tore.undrum@efont.no; torunn.myhr.olsen@aglo.no; sondre.elstad@elev.no
Kopi: Elevombudet
Tittel: [PossibleSpam] Høring: Prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i utdanningssektoren i Trøndelagldeling
i utdanningssektoren i Trøndelag

Prosjektleder vil med dette sende Prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i utdanningssektoren
i Trøndelag ut på høring.
Frist for å avgi høringssvar er 30. juni klokka 12.00. Høringssvar sendes til postmottak@ntfk.no og merkes
med «Høring: prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i utdanningssektoren i Trøndelag».
Vennlig hilsen
Tore Bruem
Seksjonssleder struktur og pedagogisk utvikling
Tlf.
(+47) 74 11 51 01
Mobil
(+47) 934 11 931
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for videregående opplæring

L_fylkestinget
www.ntfk.no

Dette er sannsynligvis søppelpost, vær forsiktig med å følge linker, nedlastinger eller åpne vedlegg. Hvis du trenger hjelp
videresend e-post til helpdesk@fosenikt.no og opprett helpdesksak.
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Høringsnotat om prinsipper for tilbudsplanlegging og
økonomitildeling i utdanningssektoren i Trøndelag
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1. Bakgrunn
I forbindelse med sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner skal
ressurstildelingen og tilbudsplanleggingen foregå etter de samme hovedprinsipper. I
utdanningssektoren bruker begge fylkene i dag egne modeller for tildeling av ressurser til de
videregående skolene. Det som betyr mest for ressurstildelingen er tilbudsstrukturen i de to
fylkene. Derfor blir overordnede prinsipper for tilbudsstrukturen og felles økonomimodell
utredet sammen i en felles sak. Saken skal legges fram til felles fylkesting i desember 2017.
Frist for innspill er satt til 30. juni 2017.
A. Vedtaket i fellesnemndas arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget for fellesnemnda vedtok noen overordnede prinsipper for tilbudsstruktur og
ressursfordelingen for de videregående skolene i møte 29. november 2016. Saken fra
arbeidsutvalget for fellesnemda er vedlagt og her framgår det blant annet hva som er
gjeldende prinsipper for tilbudsstruktur og modeller for ressursfordeling i de to
fylkeskommunene i dag. En rapport fra Senter for økonomisk forskning som sammenligner
dagens modeller i Nord- og Sør-Trøndelag er også vedlegg i saken til arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget for fellesnemnda i Trøndelag gjorde følgende vedtak som føringer for saken:
I. Arbeidsutvalget for Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å organisere
arbeidet med prinsipper for ny tilbudsplanlegging og ny ressurstildeling i
utdanningssektoren i Trøndelag fylkeskommune i tråd med vedtakspunkt II og III.
II. En felles tilbudsstruktur i Trøndelag skal:
1. Underbygge en desentralisert og robust skolestruktur
2. Ta hensyn til behov i nærings- og arbeidsliv
3. Legge til rette for at nærskoleprinsipp kan ivaretas
4. Gå i dialog med dagens etablerte ideelle skoler for å sikre et best mulig samspill
om tilbudsstrukturen.
5. Legge til rette for at flest mulig elever kan bo hjemme lengst mulig under
utdanningen
III. En felles ressurstildelingsmodell for utdanningssektoren i Trøndelag skal:
1. Fordele tilgjengelig ramme til videregående opplæring på en måte som sikrer
likeverdige driftsforhold
2. Ivareta sentrale politiske føringer
3. I størst mulig grad bruke objektive kriterier som gir forutsigbarhet
4. Være enkel å bruke og forstå
5. Fordele mest mulig av den samlede rammen til skolesektoren
6. Fordele ressursene ut fra tre hovedkategorier:
a. Fordeling etter aktivitet som tar høyde for kostnadsforskjeller mellom
utdanningsprogrammene
b. Fordeling til særskilte formål som spesialundervisning, minoritetsspråklige og
annet
c. Fordeling til drift og andre relevante forhold
3
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B) Oppdrag for eksternt forskningsmiljø
Senter for økonomisk forskning (SØF) er også engasjert i forbindelse med denne
utredningen. Her simulerer de blant annet hvordan ulike kriterier vil slå ut for en felles
ressurstildelingsmodell, og kommer med en tilrådning angående valg av modell. Denne
rapporten er nærmere omtalt i kapittel 2, og SØF sine hovedfunn er omtalt i tilrådingsdelen
til slutt i høringsnotatet.
C. Elevtallsprognoser og økonomiplan
Elevtallsutvikling betyr mye både for den økonomiske utviklingen framover og for de
forholdene som i stor grad påvirker utformingen av tilbudsstrukturen. Antall 16-18 åringer er
en viktig bestanddel i fylkeskommunens inntektssystem, og svingninger i dette er noe en må
ta hensyn til både i tildelingsmodell og i de prinsippene som utformes for tilbudsstrukturen. I
en planleggingssammenheng bruker fylkeskommunen SSB (Statistisk sentralbyrå) sin middels
prognose. Tabellen under viser prognosen for 16-18 åringer i Trøndelag fram til 2040.
Tabell 1. Antall 16 – 18 åringer i Trøndelag 2016 - 2040

Det kan være hensiktsmessig å dele denne prognosen i tre for å få fram spesifikke
utfordringer knyttet til de enkelte regioner av Trøndelag. Vi ser da at grovt sett at denne
prognosen tilsier at antallet 16-18 åringer Trøndelag med unntak av Trondheim/Klæbu
reduseres med rundt 900 ungdommer fram til 2021. For Trondheim/Klæbu tilsier prognosen
en økning på omkring 400 ungdommer. En felles modell for tilbudsstruktur og
ressurstildelingsmodell må i størst mulig grad ivareta de ulike utfordringer knyttet til denne
utviklingen.
Å kunne planlegge og opprettholde en robust og desentralisert tilbuds- og skolestruktur i
tider med fortsatt synkende og varierende elevtall vil være utfordrende. Behovet for
ressurstilførsel vil med dette være størst i de årene elevtilgangen er lavest. Dette kommer vi
tilbake til under de enkelte punkter i høringsnotatet.
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Tabell 2: Økonomiplan 2016 og prognose 2018-21

Denne tabellen viser at fylkeskommunen vil ha mindre ressurser fram mot 2021. dette
skyldes i vesentlig grad omleggingen av inntektssystemet og nedgang i antall 16-18 åringer.
En nedgang i rammen til fylkeskommunen vil også virke inn på fordelingen til den enkelte
skole. Det er viktig å understreke at en ressurstildelingsmodell kun fordeler tilgjengelig
ramme, og at denne derfor ikke påvirker størrelsen på denne rammen.
2. Rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF)
I forbindelse med arbeidet med prinsipper for ny tilbudsplanlegging og ressurstildeling i
utdanningssektoren i Trøndelag fylkeskommune, har Senter for økonomisk forskning (SØF)
gjennomført simuleringer av ressurstildeling basert på ulike kriterier for tildeling. Rapporten
presenterer forslag til felles ressurstildelingsmodell og resultatene av gjennomførte
simuleringer med beskrivelse av effekter. Videre beskrives det hvordan modellen kan være
en forenkling av eksisterende modeller, og det gjøres en vurdering av bruk av andre
relevante kriterier enn de som brukes i dagens to modeller. Til sist oppsummerer SØF sine
analyser i en tilrådning til kriterier i ny modell.
Hovedfunn
SØF anbefaler en ressurstildelingsmodell som tar hensyn til ulike elevsatser i grupper av
utdanningsprogram, tildeling til spesialundervisning, etter antall elever med lave
grunnskolepoeng og et nabokriterium for spredt bosetting i skolens hjemkommune for å
kompensere smådriftsulemper.
Antall elever med lave grunnskolepoeng trekkes frem som en viktig forklaringsvariabel for
kostnadsforskjeller mellom skolene. SØF har analysert sammenheng mellom antall elever
med lave grunnskolepoeng, antall elever med tildeling av spesialundervisning i dag og
kostnader i disse funksjonene, og det viser seg at antall elever med lave grunnskolepoeng
korrelerer meget sterkt med kostnader til tilrettelegging og spesialundervisning.
5
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Grunnskolepoengene er også sterkt korrelert med antall elever med tildeling av
spesialundervisning. Videre peker SØF på behovet for tildeling til elever med store
tilretteleggingsbehov utover tildelingen beregnet ut fra grunnskolepoeng. Det anbefales å
trekke ut en del av tildelingen til spesialundervisning for å omfordele til elever med svært
store behov.
SØF presenterer nabokriteriet fra inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner som
mulig kriterium. Nabokriteriet brukes som beregnet avstand for innbyggerne i grunnkretsen,
fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste grunnkrets. Dette gir kommuner med
spredt bosetting høy verdi, og kommuner med tett bosetting lav verdi. Hvis nabokriteriet
legges til grunn for ressursfordeling, vil vi få en omfordeling av ressurser fra skoler i områder
med tett bosetting og korte reiseavstander til skoler i områder med mer spredt bosetting og
lange reiseavstander. Formålet med å inkludere nabokriteriet i modellen er å kompensere
for dårlig kapasitetsutnyttelse og ekstra kostnader knyttet til småskoler. Analysen viser da at
effekten av smågrupper forsvinner, og behovet for et grunntilskudd reduseres.
Simuleringene viser også at det ikke finnes systematiske forskjeller i kostnader over tid når
det gjelder lønnsforskjeller og lærere med redusert leseplikt, gitt elevsammensetningen på
skolen. SØF anbefaler derfor ikke dette som et kriterium i ny modell. Forslaget til modell
fordeler omtrent 80 % av skolens ressurser i dag.
Forenkling av dagens to modeller
SØF foreslår å slå sammen utdanningsprogrammene til sju kategorier: 1) alle elever innen
studiespesialisering, 2) dans, drama, idrett og medier og kommunikasjon, 3) musikk, 4) alle
yrkesfaglige utdanningsprogram bortsett fra naturbruk, 5) landslinjer med skiidretter, 6)
yrkessjåfør, 7) naturbruk. Dette foreslås med bakgrunn i analyser mellom antallet elever på
de ulike utdanningsprogrammene, og kostnader knyttet til utdanningsprogrammene. SØF
konkluderer med at en ny inndeling i sju kategorier innenfor utdanningsprogram vil være en
gyldig forenkling av modellen.
Prosjektleder drøfter konklusjonene i SØF-rapporten i kapittel 4.
3. Viktige prinsipper og drøfting for tilbudsstrukturen
Vedtaket i fellesnemndas arbeidsutvalg, omtalt i kapittel 1 a, viser hvilke overordnede
prinsipper tilbudsstrukturen i Trøndelag skal bygges på. I dette kapitlet operasjonaliseres
disse overordnede prinsippene. Prosjektleder ønsker å videreutvikle kriterier for
tilbudsstruktur som er så strategiske at de ikke behøver å justeres hvert år. Teksten under
omhandler prinsippene for oppbygging av opplæringstilbudet ved de videregående skolene i
Trøndelag, og vedtakspunktene vil her omtales og drøftes.
Når det gjelder tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram er det nettopp foretatt
en grundig gjennomgang på nasjonalt nivå. Som er resultat av dette arbeidet er det i mai
2017 sendt ut høring på forslag til endringer. Kunnskapsdepartementet ønsker at endringene
bl.a. skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for
faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for
å rekruttere arbeidskraft. Forslagene i høringen omfatter blant annet:
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Nedlegging av eksisterende utdanningsprogram og opprettelse av nye
Oppsplitting eller sammenslåing av Vg2-tilbud og lærefag
Forslag til nye Vg2-tilbud eller lærefag
Flytting av Vg2-tilbud og lærefag mellom utdanningsprogram, samt endringer i
opplæringsmodeller og navneendringer

I delkapitlene under framgår strategiske prinsipper for opplæringstilbudene ved de
videregående skolene i Trøndelag.
A. Underbygge en desentralisert og robust skolestruktur
Befolkningsgrunnlaget er av avgjørende betydning for hvor fleksibelt tilbudet ved en

videregående skole kan utformes. Dette betyr vanligvis at den videregående skolen må rekruttere
elever fra et større geografisk område enn sitt nærområde. Dette vil gjelde for kombinerte skoler i
distriktene og for skoler i de mellomstore byene i Trøndelag.

I Trondheim, hvor et gjennomsnittlig avgangskull er på omkring 2000 elever, har skolene et
tilstrekkelig elevgrunnlag til å kunne tilby full bredde i tilbudene. Dette betyr igjen at det vil
være naturlig å behandle Trondheimsområdet spesifikt i en tilbudsstruktursammenheng.
Nærhet til andre skoler vil også ha betydning for hvordan tilbudene settes opp. Lokalt
arbeidsliv har også stor betydning for hvilket tilbud de videregående skolene bør ha. Lokale
politiske satsinger kan også påvirke tilbudet.
Prosjektleder tilrår at det vil være naturlig å ha ulike prinsipper for oppbygging av tilbudet
ved de videregående skolene med utgangspunkt i at antall avgangselever varierer. Her må
det blant annet tas hensyn til at elevtallsutviklingen er ulik i de ulike regioner, jfr. kapittel 1C.
B. Ta hensyn til behov i nærings- og arbeidsliv
Videregående opplæring har stor betydning for hvilken tilgang nærings- og arbeidsliv har på
kompetanse. Dette gjelder både tilgang på yrkesfaglig kompetanse og rekruttering til høyere
utdanning som nærings- og arbeidsliv trenger.
Lokalisering og dimensjonering av opplæringstilbud bør tilpasses arbeidslivets behov for
arbeidskraft og opplæringskapasiteten i arbeidslivet. Opplæringskapasiteten i bedrift
bestemmes av arbeidslivets innmeldte behov for lærlinger og lærekandidater. I tillegg
benyttes andre kartlegginger av framtidig arbeidskraftsbehov bl.a. via Nav, NHO og SSB.
Det pågår også et arbeid med å utvikle en felles nasjonal kompetansestrategi som favner de
største utfordringene i arbeidsmarkedet på tvers av ulike sektormyndigheter og
forvaltningsnivå. I dette inngår en mer samordnet regional planlegging som et av flere
virkemidler for bedre samordning mellom forvaltningsnivåer og sektorer, og mellom private
og offentlige aktører på dette feltet.
Prosjektleder tilrår at når den årlige tilbudsstrukturen utformes, vil dialog og samarbeid med
de ulike partene som representerer nærings- og arbeidsliv og en samordning med regionale
planlegging for øvrig være av stor betydning.
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C. Legge til rette for nærskoleprinsipp
Det er gjennomført en egen høringsrunde for lokal inntaksforskrift og inntaksordning som
omhandlet nærskoleprinsippet, og blir behandlet som egen sak i Fellesnemnda for Trøndelag
i juni 2017.
Prosjektleder viser til Fellesnemndas sak om inntaksforskrift og inntaksordning i juni 2017.
D. Dialog med etablerte ideelle skoler
På lik linje med at fylkeskommunen bl.a. har dialog med de fylkeskommunale videregående
skolene, opplæringskontor og partene i arbeidslivet vil de etablerte ideelle skolene bli
involvert og invitert til å uttale seg om tilbudsstrukturplanleggingen i de offentlige
videregående skolene. Det vil også være naturlig at fylkeskommunens informasjonsdager om
inntak og tilbudsstruktur og ulike høringskonferanser knyttet til tilbudsstrukturen også er
åpne for de ideelle skolene i fylket.
Prosjektleder tilrår at de etablerte ideelle skoler deltar dialogen rundt tilbudsstruktur på de
arenaer der dette er naturlig.
E. Legge til rette for at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig
Hensynet til å la ungdom bo hjemme lengst mulig skal ivaretas på en best mulig måte. Dette
betyr blant annet at det skal være samsvar mellom kapasiteten på de ulike nivåene ved den
enkelte videregående skole og i den enkelte region. Det er imidlertid svært utfordrende å
lage en tilbudsstruktur som fullt ut kan ivareta dette behovet. Dette er spesielt krevende i et
fylke som både har en stor grad av desentraliserte skoletilbud, og som har store geografiske
avstander. Det vil hele tiden være nødvendig å balansere mellom oppfylling av tilbud, ønsker
hos den enkelte elev og den økonomi som til enhver tid er tilgjengelig. Oppfylling av tilbud
betyr også at det vil være en nedre grense på antall elever for når et tilbud kan igangsettes.
Prosjektleder mener at utformingen av tilbudsstrukturen samlet vil ha en betydning for hva
som er forsvarlig gruppestørrelse, men mener at dette alternativt kan reguleres av den
enkelte skole gjennom ulike former for organisering. Her vil også innretningen i
ressurstildelingsmodellen påvirke hensiktsmessige gruppestørrelser. Høringspartene får
dette som et eget spørsmål.
F. Forslag til operative prinsipper for opplæringstilbud i Trøndelag
Prinsippene for tilbudsstruktur har en sammenheng med debatten om lokalisering og
dimensjonering av opplæringstilbud ut fra mest mulig forutsigbare og objektive kriterier.
Prinsippene gir en forutsigbarhet for skolene som tilbyr opplæringstilbudene, og prinsippene
nedenfor er en kombinasjon av kriteriene i dagens to fylkeskommuner:
 Nærskoleprinsippet ligger til grunn for dimensjonering av tilbudet på videregående trinn
1 med utgangspunkt i elevgrunnlaget i nærområdet.
 Tilbud på videregående trinn 2 og 3 bør samordnes og fordeles mellom skoler for å sikre
bredde i opplæringstilbudet.


Tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i distriktet bør gi grunnlag for at elevene
kan fortsette på samme skole mellom årstrinnene.
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Alle videregående skoler i distriktet bør være kombinerte og ha en tilbudsstruktur som
tar hensyn til fordeling mellom kjønnene.



Tilbudsstrukturen skal legge til rette for særlige Trønderske satsinger. Ut fra politiske
vedtak satses det i dag f.eks. på:
- Idrettsfag
- Musikk, dans og drama
- Naturbruk - grønn og blå sektor.
Det skal legges vekt på en balanse mellom driftsøkonomiske hensyn og ulike behov så
som f.eks. desentralisert tilbudsstruktur og lokalt behov for arbeidskraft.



Prosjektleder tilrår at ovennevnte operasjonelle prinsipper blir gjeldende for Trøndelag
fylkeskommune.
G. Forslag til prinsipper for tilbudsstruktur spesifikt for Trondheim
De foreslåtte prinsippene er i hovedsak en videreføring av dagens prinsipper for Trondheim.







De videregående skolene i Trondheim bør være kombinerte videregående skoler og
ha en tilbudsstruktur som gir en jevnbyrdig fordeling av antall elever mellom
kjønnene.
De yrkesfaglige utdanningsprogrammene på en skole bør samlet ha et omfang på
minst 100 elevplasser for å sikre et fullverdig tilbud.
Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal det legges spesielt vekt på en
arbeidsdeling mellom de videregående skolene innenfor de tunge og arealkrevende
utdanningsprogrammene.
Det skal i hovedsak være minimum fire paralleller på studiespesialiserende
utdanningsprogram ved de skolene som har dette tilbudet.

Begrunnelse og prosess for utarbeidelse av prinsipper for tilbudsstruktur i Trøndelag og
Trondheim finnes i arbeidsutvalgssak 37/16 (vedlagt).
Prosjektleder tilrår av ovennevnte operasjonelle prinsipper blir gjeldende for Trondheim.
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Ivaretakelse av prinsippene
Et årshjul med de viktigste milepæler vil være med på å sikre at Trøndelag fylkeskommune
ivaretar kriterier for tilbudsstruktur. De viktigste milepælene er gjengitt i årshjulet under:
Figur 1 – Årshjul for utvikling av tilbudsstruktur

September
- Utsending av framdriftsplan
til tilbudsstruktur neste
skoleår
- Forslag behandles i avd.
ledergruppe
Oktober
- Forslag til tilbudstruktur
sendes på høring til skoler,
parter i arbeidslivet o.l.
interessenter
- Gjennomfører dialogmøter
med høringspartene

September
- Endelig kapasitet sendes
skolene medio september

Oktober/November
- Gjennomgang av
høringsinnspill og utarbeidelse
av politisk sak

Juli/August
- 1. og 2. gangs inntak
gjennomføres

Mai
- Politisk behandling av sak om
justering av tilbudsstrukturen
basert på søkertall og dialog
- Minimumskapasitet sendes
skolene
Mars/April
- Utarbeide forslag til
kapasitet i dialog med skolene
- Orientering til politisk nivå
om søkertrender
- Høringsnotat sendes
høringspartene
- Regionale informasjon/dialogmøter med skolene

November/Desember
- Politisk behandling
- Infromasjonsmøter med
rådgivere o.l. i grunn- og
videregående skole
- Involvere interne/eksterne
interessenter så som
fylkeksommunal næringsavd.
o.l.
- Informasjonsmateriell

Figuren viser hvilke hovedaktiviteter som foregår når på året for å utvikle den årlige tilbudsstrukturen i
Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektleder tilrår at foreslåtte årshjul legges til grunn ved utarbeidelsen av
tilbudsstrukturen i Trøndelag fylkeskommune.
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4. Viktige prinsipper og drøfting av ressurstildelingsmodellen
Vedtaket i fellesnemdas arbeidsutvalg i sak 37/16 ligger til grunn for høringsforslag om
ressursfordeling. Vedtak om ressursfordeling i sak 37/16 er punkt III og tilhørende
vedtakspunkt 1-6.
A. Kort oppsummering av vedtakspunktene
Punkt 1 i vedtaket fastslår at skolene skal sikres likeverdige driftsforhold. Likeverdige
driftsforhold må kunne tilsi at det korrigeres for kostnadsforskjeller mellom skolene. Punkt 2
i vedtaket sier at det skal tas hensyn til politiske føringer. En ny ressurstildeling bør derfor
inneholde et kriterium som åpner for politiske føringer. I dag har gjeldende
tildelingsmodeller i fylkeskommunene slike kriterier.
Vedtakspunkt 3-5 kan sees i sammenheng: objektive kriterier i en enkel modell som fordeler
mest mulig av rammen til sektoren vil gi forutsigbarhet og synlighet for alle involverte. Bare
vedtak 6 sier noe om den praktiske utformingen av ressurstildelingsmodellen. Punkt 6 sier at
modellen skal ha en tredeling. Punkt 6a tilsier at ordningen med elevsatser for forskjellige
utdanningsprogrammer kan brukes i ny modell. Punkt 6b tilsier at modellen skal gi tildelinger
til særskilte formål. Og punkt 6c tilsier at det kan være en separat tildeling til driftsutgifter
(FDV-utgifter) til skolene.
Høringsnotatet gir ikke noe eksakt størrelse på fremtidig budsjettramme til skolene. Dette
fordi at det skal bestemmes i den endelige modellen som blir vedtatt i Fylkestinget i
desember.
Prosjektleder vil understreke at økonomien til de videregående skolene henger sammen med
svært mange kompliserte beregninger, og at det derfor ikke vil være korrekt på dette
tidspunkt og vise eksakte størrelser. Det er også viktig at høringspartene på dette tidspunkt
uttaler seg om hvilke prinsipper som skal gjelde for ressurstildelingen og ikke bare om det
konkrete resultatet for egen skole.
B. Likeverdige driftsforhold og objektive kriterier
I begge fylkeskommunene benyttes elevsatser for utdanningsprogrammer. Men
innretningen på satsene er noe ulik. Satsene er høyere i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag.
Årsaken til høyere satser i Nord-Trøndelag er at kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold
(renhold, energi og driftsutgifter) implisitt er inkludert i disse satsene, mens satsene i STFK
kun er ment å dekke lønn til pedagogisk personell. I avsnittet nedenfor om forvaltning drift
og vedlikehold presenterer vi forslag om egne tildelinger til dette formålet. Ettersom begge
fylkene fra før bruker elevsatser så mener prosjektleder at det kan være naturlig å fortsette
med slike satser.
I SØF-rapporten er det ved regresjonsanalyser gjort flere beregninger av mulige elevsatser
for forskjellige utdanningsprogram. I en regresjonsanalyse simuleres ulike kriterier for å se
hvilke effekter disse gir på samlet tildeling. Regresjonsanalysene er utført med skolenes
driftskostnader på utdanningsprogrammene som avhengig variabel og elevtall på de
forskjellige utdanningsprogrammene som uavhengig variabler. Dette gir
årsakssammenhenger mellom driftskostnader og elevtall, og regresjonene gir signifikante
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resultater. Dette betyr at anslagene på mulige elevsatser gjenspeiler de virkelige
kostnadssammenhengene, men samtidig vil det være kostnadsvariasjoner på skolene som
ikke fullt ut fanges opp av forslag til elevsatser.
På bakgrunn av tabell 5.1 side 43 i SØF-rapporten kommer en fram til disse relative
forskjellene mellom elevsatsene. Studiespesialisering er foreslått som basis med verdi 100 %:
Tabell 1: Forslag til inndeling i elevsatser og prosentvise forskjeller mellom satsene

Studiespesialiserende
Yrkesfag og sportsfiske (landslinje)
Naturbruk 1, 2
Idrettsfag, dans/drama, medier og kommunikasjon
Musikk
Skiidrett (landslinje)
Yrkessjåfør (landslinje)

100 %
151 %
191 %
113 %
245 %
128 %
478 %

1) Omtales også i avsnitt om spesielle tildelinger nedenfor.
2) Sats for naturbruk er foreslått iht til KOSTRA-tall for dette utdanningsprogrammet
3) Landslinjesatser er iht til satser kostnadsberegninger for landslinjer i Iversen og Nyhus (2015)

Prosjektleder mener at det kan være aktuelt å komplementere forslaget fra SØF med noen
justeringer som i større grad tar hensyn til gruppedeling og antall utdanningsprogram ved
den enkelte skole. Prosjektleder velger i tabellen over å gjengi de relative forskjellene mellom
elevsatsene i stedet for tallverdiene. Dette fordi at selve størrelsen på satsene vil måtte
avhenge av den øvrige spesifiseringen i modellen. Prosjektleder mener at denne fordelingen i
hovedsak kan legges til grunn i vektingen mellom de ulike utdanningsprogram, men er åpen
for justeringer fram mot endelig saksframlegg jfr. pkt. 4A.

C. Fordeling av ressurser
Det er store forskjeller mellom skolene når det gjelder kostnader per elev. En stor del av
disse kan tilskrives muligheten for oppfylling av klasser og antall elever som fordeles på de
faste kostnadene ved skoledrift. Tildelinger via elevsatser, spesialundervisning og tildelinger
til forvaltning, drift og vedlikehold vil ikke i noen betydelig grad utjevne slike
kostnadsforskjeller, ettersom disse tildelingene er basert på antall elever og areal på
skolene.
I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag brukes i dag forskjellige virkemidler for å ivareta ulike
utfordringer for skoler i distriktene. Dette er blant annet en grunnressurs til hver skole
uavhengig av skolestørrelse, smågruppetillegg som sikrer en tilleggsressurs når elevtallet er
under et minimumsnivå, distriktsprofil på studiespesialiserende utdanningsprogram ved enparallelltilbud etc.
I SØF-rapporten foreslås det et fordelingskriterium basert på det såkalte nabokriteriet i
inntektssystemet til fylkeskommuner og kommuner. SØF sin forklaring på hva nabokriteriet
handler om er tidligere omtalt i kapittel 2. Resultatene fra SØF sin analyse gir ett påslag på
elevsatsene for alle skolene. Men påslaget er prosentvis størst for de skolene som ligger i
distriktene.
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Nabokriteriet som foreslås av SØF representerer en betydelig forenkling sammenlignet med
dagens kriterier. Prosjektleder ønsker at høringspartene spesifikt uttaler seg om dette
kriteriet.
Regresjonsanalysene til SØF avdekker også at det er pålitelige sammenhenger mellom antall
elever med grunnskolepoeng under 30 og utgifter til spesialundervisning. De anbefaler
derfor at en slik beregning kan erstatte store deler av tildelingen til spesialundervisning,
samtidig som at det anbefales en telling av elever med ekstra store tilretteleggingsbehov.
Til spesielle satsninger vil det være behov for egne tildelinger. Dette gjelder eksempelvis
gårdsbruk, fiskebåt, privatisteksamen, pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT),
oppfølgingstjenesten (OT), voksenopplæring, internat og samisk. Noen oppgaver er
organisert på ulike måter i dagens fylker, og tildelingen vil avhenge av hvordan oppgavene
blir organisert i Trøndelag fylkeskommune.
Utgifter til ordinær undervisning skal dekkes av elevsatsene som foreslås ovenfor.
Prosjektleder tilrår at nabokriteriet inkluderes i en framtidig ressurstildelingsmodell. Det kan
imidlertid vurderes justeringer av dette kriteriet blant annet når det gjelder maksimal
reiseavstand og omfanget av hvilke kriterier det skal erstatte.
Prosjektleder tilrår at grunnskolepoeng inkluderes i framtidig ressurstildelingsmodell, men
det skal fortsatt være en egen tildeling til elever med ekstra store tilretteleggingsbehov.
Prosjektleder tilrår at det fortsatt skal foreligge egne tildelinger til spesielle formål nevnt
ovenfor.
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er utgifter til renhold, energi og
vaktmesterfunksjoner. Dette utgjør en andel av utgiftene på skolene. I Nord-Trøndelag er
tildeling til slike utgifter innlemmet i elevsatsene, mens det er gitt særskilte tildelinger til
slike formål i Sør-Trøndelag.
Prosjektleder foreslår at spesielle tildelinger til FDV blir innført som eget kriterium i ny
ressurstildelingsmodell. En slik tildeling vil måtte være avhengig av skolearealet. Areal er en
konstant størrelse, mens elevtall kan svinge mye fra år til år. Dette gir en større stabilitet for
skolene sammenlignet med en tildeling basert på elevsats og elevtall.
Prosjektleder har fått en vurdering fra eiendomsavdelingene i Sør- og Nord-Trøndelag
fylkeskommuner om hvordan en tildeling til FDV-kostnader kan gjøres. Eiendomsavdelingen
foreslår å benytte tilsvarende fordeling som er i Sør-Trøndelag i dag. Med noen justeringen
kan en fordeling se slik ut:



Renhold- Eiendomsavdeling beregner stillingsressurs for renhold ut fra antall m2 og
type areal m.m., stillingsressursen blir multiplisert med gjennomsnittlig lønnsnivå inkl
sos.avg.
Drift – ressurs beregnes etter arealformel med 1 stilling pr 4000 m2 bruttoareal
(BTA), vektet for elevtetthet multiplisert med gjennomsnittlig lønnsnivå inkl sos.avg.
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Energi – tildeling basert på faktisk energiforbruk, med incitament til å redusere
energiutgiftene.
Annen FDV for skolene beregnes etter en pris pr m2 BTA.

En tildeling til drift basert på arealets størrelse, type areal og romtyper, energiforbruk m.m.
gir en forholdsvis detaljert tildeling knyttet til FDV kostnader.
I SØF-rapporten er det imidlertid funnet at FDV-kostnadene i meget stor grad kan forklares
av arealet på skolene og at denne sammenhengen har spesielt stor grad av signifikans.
Utgifter til FDV vil da multipliseres med et beløp pr kvadratmeter areal.
For Mære og Skjetlein videregående skoler, som har gårdsdrift, vil en måtte gå inn å gjøre
særskilte vurderinger knyttet til FDV kostnader. De skolene som har samdrift med kommunal
virksomhet vil det også være grunnlag for å gi spesiell tildeling.
Arbeidsgiveravgiften er forskjellig i de ulike kommunene i Trøndelag fylke. I modellen vil vi
legge til grunn en arbeidsgiveravgift på 14,1 %. De skolene som ligger i kommuner med
lavere arbeidsgiveravgift vil få et trekk i rammen tilsvarende differansen mellom 14,1 % og
den aktuelle satsen.
Prosjektleder tilrår at det innføres en spesifisert tildeling til FDV i en framtidig ressurstildelingsmodell.
Samtidig bør det vurderes en forenkling gjennom en tildeling etter areal. Høringspartene bes uttale
seg spesielt om disse to alternativene.

Overgangsordning
Det har vært ulik ressursbruk per elev i Nord- og Sør-Trøndelag. Kostratall viser at NordTrøndelag har en gjennomsnittlig høyere kostnad per elev enn Sør-Trøndelag. Deler av
denne kostnadsforskjellen tilskrives distriktsmessige faktorer. Disse gjelder også for
distriktene i Sør-Trøndelag.
En ny ressurstildeling vil alltid gi endringer i tildelingen til den enkelte skole, noen skoler vil
få mer ressurser og andre skoler vil få mindre. Ny ressursfordeling for Trøndelag
fylkeskommune vil gi en ny måte å fordele ressursene på, samtidig som rammen til
fylkeskommunen som nevnt vil reduseres i årene som kommer. Det vil ikke være rimelig å
innføre en felles ressurstildelingsmodell i full skala fra ett år til det neste. Det betyr at det vil
være behov for overgangsordninger.
SØF foreslår i sin rapport en overgangsordning over 5 år. Kort oppsummert går den
løsningen ut på at skoler som får en reduksjon eller økning i rammen som følge av ny
ressurstildeling faser inn reduksjonen/økningen med et likt beløp hvert år i 5 år.
En slik overgangsordning vil medføre at skolene som får redusert ramme må dekke inn 20 %
av rammereduksjonen det 1. året. 2. året må skolen dekke inn 40% av rammereduksjonen,
og 5. året vil hele reduksjonen være innfaset. Tilsvarende for skoler som får økning i
rammen, vil økningen bli realisert med 20 % første året, 40% andre året osv.
Prosjektleder vil avvente utslag av endelige beregninger for hvilke konsekvenser en framtidig
ressurstildelingsmodell vil ha for den enkelte skole før det konkluderes med hvilke
overgangsordninger som skal gjelde.
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5. Spørsmål til høringspartene

Tilbudsstruktur
I kapittel 3 i høringsnotatet foreslår prosjektleder gjeldende operative prinsipper for
tilbudsstruktur basert på arbeidsutvalgets vedtak.
Prosjektleder ber i den forbindelse høringsparten om å uttale seg om følgende spørsmål:
1. Har dere spesielle synspunkter på prinsipper for tilbudsstruktur?
2. Hvordan kan vi best ivareta samarbeid med nærings- og arbeidsliv?
3. Det kan være aktuelt at det er en målsetting at skolen skal ha både videregående

trinn 1 og videregående trinn 2 innenfor samme utdanningsprogram. Synspunkter?
4. Bør det innføres en nedre grense for forsvarlig gruppestørrelse og eventuelt hvor stor
skal gruppene være? Skal det eventuelt være forskjell på studieforberedende og
yrkesfaglige utdanningsprogram?
Ressurstildelingsmodell
I kapittel 4 i høringsnotatet foreslår prosjektleder gjeldende kriterier i en ny
ressurstildelingsmodell. Disse baserer seg i stor grad på tilrådninger fra Senter for økonomisk
forskning. Denne tilrådningen er oppsummert under:
Figur 2. Tilrådning fra Senter for økonomisk forskning (SØF).

15

37

Prosjektleder ber om at høringspartene uttaler seg spesielt om følgende spørsmål:
1. Generelle synspunkter på høringsnotatet og rapporten fra Senter for økonomisk
forskning (SØF)
2. Synspunkter på inntakspoeng og nabokriteriet som forenkling av modellen?
3. Skal smågruppetillegg etc brukes for å styre tilbudsstrukturen som et alternativ til
nabokriteriet?
4. Synspunkter på hvordan FDV-kostnader skal håndteres i framtidig modell?
5. Betydningen av å ha med faktorer som ivaretar mange spesielle formål i dagens
modeller? For eksempel spissa toppidrett, voksenopplæring, tilskudd grønn og blå
sektor osv?
6. Representerer dette en forenkling og er det som presenteres forståelig?

Odd Inge Mjøen
Prosjektleder Trøndelag

Vegard Iversen
Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag

Høringsparter framgår av eget oversendelsesbrev.
Her er også SØF-rapport nr. 02/17 og sak 37/16 fra arbeidsutvalget for fellesnemnda vedlagt.
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Forord
Dette prosjektet er finansiert av nye Trøndelag fylkeskommune. Formålet med rapporten har
vært å bistå med analyser i utredningen om ressurstildeling til de videregående skolene i
fylkeskommunen. Takk til arbeidsgruppen for ny ressurstildeling i fylkeskommunen for gode
innspill og effektiv utlevering av data. Spesielt takk til Tore Bruem og Charlotte Aakerhus som
har vært våre kontaktpersoner. Arbeidsgruppen står ikke til ansvar for analyser eller drøftinger
i denne rapporten.
Trondheim, mai 2017
Jon-Marius Vaag Iversen (prosjektleder) og Ole Henning Nyhus
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1. Innledning
Bakgrunnen for dette prosjektet er at det i forbindelse med at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
fylkeskommuner slår seg sammen til en fylkeskommune, er behov for en ny
ressursfordelingsmodell for skolene i det nye fylket. Ressurser fordeles i dag på noe ulik måte
i de to fylkene, selv om fordelingen har en rekke likheter.
Formålet med denne analyserapporten er å bistå nye Trøndelag fylkeskommune med utvikling
av ny ressursfordelingsmodell. Oppdraget er spesifisert i utlysningen til dette prosjektet som
«formålet med anskaffelsesprosessen er at en tilbyder skal bistå med simulering og
kvalitetssikring av ressursmodeller i videregåendeopplæring. Ressursmodellen vil
bli utarbeidet av ansatte i de to fylkeskommunene og leverandørene vil bidra med
kvalitetssikring inn imot denne prosessen». Denne rapporten vil derfor ikke presentere en
ressursfordelingsmodell, men komme med innspill om hva en slik ressursfordelingsmodell bør
inneholde og hvilke kriterier som er unødvendige.
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke har i sak 37/16 (nov. 2016) vedtatt
følgende:
I. Arbeidsutvalget for Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å organisere arbeidet
med prinsipper for ny tilbudsplanlegging og ny ressurstildeling i utdanningssektoren i
Trøndelag fylkeskommune i tråd med vedtakspunkt II og III.
II. En felles tilbudsstruktur i Trøndelag skal:
1. Underbygge en desentralisert og robust skolestruktur
2. Ta hensyn til behov i nærings- og arbeidsliv
3. Legge til rette for at nærskoleprinsipp kan ivaretas
4. Gå i dialog med dagens etablerte ideelle skoler for å sikre et best mulig
samspill
om tilbudsstrukturen.
5. legge til rette for at flest mulig elever kan bo hjemme lengst mulig under
utdanningen
III. En felles ressurstildelingsmodell for utdanningssektoren i Trøndelag skal:
1. Fordele tilgjengelig ramme til videregående opplæring på en måte som sikrer
likeverdige driftsforhold
2. Ivareta sentrale politiske føringer
1
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3. I størst mulig grad bruke objektive kriterier som gir forutsigbarhet
4. Være enkel å bruke og forstå
5. Fordele mest mulig av den samlede rammen til skolesektoren
6. Fordele ressursene ut fra tre hovedkategorier:
i. Fordeling etter aktivitet som tar høyde for kostnadsforskjeller mellom
utdanningsprogrammene
ii. Fordeling til særskilte formål som spesialundervisning,
minoritetsspråklige og
annet
iii. Fordeling til drift og andre relevante forhold
Senter for økonomisk forskning ved NTNU har basert på dette vedtaket blitt engasjert for å
bistå i dette arbeidet. Innspill fra rektorene i begge fylker i prosessen mot ny
ressursfordelingsmodell har vært følgende:


Enkel modell



Fordele tilgjengelig ramme



Sikre likeverdig driftsforhold



Effektiv ressursutnyttelse



Samle så mange kostnadselementer som mulig i elevsatsene



Kapasitet/elevplasser benyttes som aktivitetsmål

I denne rapporten skal vi presentere innspill til løsninger på disse kulepunktene. Ved
regresjonsanalyser, gjennomsnittsberegninger og vurdering av dagens modeller vil vi
presentere forslag til fordeling etter elevtall og kapasitet, samt gi en analyse og vurdering av
andre kriterier som er etterspurt i prosessen. Slike kriterier er avstander, spredt bosetting,
grunnskolepoeng, antall utdanningsprogram, spesialundervisningselever, smådriftsulemper,
eldre lærere, lønnsforskjeller og lignende.
Underveis i prosessen har man imidlertid blitt enige om å holde landbruksskolene Skjetlein og
Mære utenfor denne utredningen. Disse skolene er veldig spesielle og i en særstilling når det
gjelder ressurstildeling. Guri Kunna avdeling Frøya har også vist seg å være en utfordrende
enhet i analysene. Skolen er derfor ikke inkludert i analysegrunnlaget. Resultatene fra analysen
kan likevel benyttes som tildeling for denne skolen. Siden man dermed har tatt bort flere av
skolene med naturbruk er det få observasjoner igjen knyttet til dette utdanningsprogrammet.
Det er derfor ikke evaluert på samme måte som de andre.
2
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2. Data og metode
Datamaterialet benyttet i rapporten er i sin helhet hentet fra de respektive fylkeskommunene.
Datamaterialet består hovedsakelig av:


Elevtall per utdanningsprogram og programområde siste 5 år



Regnskap fordelt på KOSTRA-funksjoner siste 5 år



Antall elever med grunnskolepoeng under 30 ved inntak siste 5 år på hvert
utdanningsprogram



Antall elever med tildeling om spesialundervisning siste 4 år



Antall elever med særskilt språkopplæring siste 4 år



Gjennomsnittslønn



Arealer



Antall lærere med redusert leseplikt

I tillegg har vi analysert datamateriale fra SSB. Viktigst her er nabokriteriet for spredt bosetting
på kommunenivå.
Metodisk baserer rapporten seg på statistiske framstillinger og regresjonsanalyser. Vi benytter
historiske regnskapsdata for å se hvordan ulike faktorer påvirker regnskapsførte kostnader ved
skolene. Vi vil ikke utlede det metodiske grunnlaget her, men forsøke å forklare analysene så
enkelt som mulig i rapporten. En regresjonsanalyse er en analyse hvor man ser på
sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. Den
avhengige variabelen vil i vårt tilfelle være kostnader ved en skole et gitt år. De uavhengige
variablene vil bestå av elevtall, grunnskolepoeng, kvadratmeter, smågrupper og lignende.
Analysene vil dermed si noe om det er noen sammenheng mellom endringer i en variabel og
skolens kostnader.

4
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3. Dagens ressurstildeling i fylkene
Senter for økonomisk forskning (SØF) har tidligere evaluert ressursfordelingsmodellene i
begge fylker. Ressursfordelingen ble senest analysert i Iversen og Nyhus (2015). Tidligere har
også fylkenes økonomi og ressursfordeling vært analysert i Bonesrønning og Nyhus (2009),
Iversen og Pettersen (2011) og Bonesrønning og Pettersen (2011). Deler av konklusjonen har
vært at Nord-Trøndelag har en mer generøs ressurstildeling enn i Sør-Trøndelag, men at deler
av denne forskjellen kan forklares ut fra spredt bosetting. Dette vil bli fulgt opp i denne
rapporten. Iversen og Nyhus (2015) konkluderer i tillegg med at selv om grunntanken bak
tildelingene til skolene er lik, er det likevel ulikheter i ressursfordelingen i de to
fylkeskommunene. Sammenhengen mellom elevtall og ressurstildeling er sterkere i NordTrøndelag enn i Sør-Trøndelag. Sammenhengen er også i større grad ikke-lineær. Det vil si at
forholdet mellom elevtall og ressurstildeling endrer seg etter hvert som skolestørrelsen øker.
Vi har imidlertid sett at forskjellene reduseres mye dersom vi tar bort Mære landbruksskole fra
analysene. Forskjellene er også statistisk signifikante kun om Mære er inkludert. Resultatene
indikerer at man i Sør-Trøndelag i større grad straffer store skoler for stordriftsfordeler enn i
Nord-Trøndelag, men forskjellen er ikke tilstrekkelig stor til å være statistisk signifikant
(Iversen og Nyhus 2015).
Ressurstildeling i de fleste fylker bygger på samme grunnidè. Modellen kan beskrives enkelt ut
fra følgende ligning:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔: 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑 + 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑠𝑎𝑡𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑑𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 + 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 + 𝑡𝑖𝑙𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
Grunnstilskuddet vil i de fleste tilfeller være en fast sum per skole, uavhengig av antall elever.
Dette tilskuddet skal tilsvare en minimumsbevilgning for å drive en videregående skole. I tillegg
vil dette fungere som et småskoletilskudd. Bevilgningen vil være betydelig for små skoler, mens
det vil utgjøre kun en liten andel av bevilgningene for store skoler.
Elevsatsene skal fordele størsteparten av ressursene. Ressursbehovet til en skole vil i stor grad
vær knyttet til antall elever. Kostnadene per elev vil også variere mellom utdanningsprogram.
Elever ved studiespesialiserende vil være mindre ressurskrevende for eksempel enn elever ved
enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram.
Andre kriterier kan være flere komponenter. Poenget med disse kriteriene er å gjøre fordelingen
av

ressurser

mer

rettferdig

enn

en
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spesialundervisningsressurser, kompensasjon som elever med lave grunnskolepoeng,
kompensasjon for store avstander og spredt bosetting, lønnsnivå, læreres alder og lignende.
Denne analysen vil gi en evaluering av en rekke kriterier.
Enkelte ressurskomponenter passer ikke i en slik modell, fordi de er skolespesifikke. Dette er
ressurskomponenter som ikke kan passe i noen kriterier, men som hører til enkeltskoler.
Typiske komponenter er knyttet til enkeltstående prosjekter og tilbud. Formålet med dette
prosjektet er å redusere slike tildelinger utenfor modellen. I svært skolespesifikke tilfeller må
man likevel ha slike tildelinger, siden de ikke lar seg implementere i noen av kriteriene. I dette
tilfellet vil det si at når vi sammenligner regnskap med vårt forslag til tildeling, vil man få utslag
som kan forklares ut fra ekstra tildelinger i dagens modellrammeverk. Noen slike utslag og
forskjeller vil kommenteres til slutt i denne rapporten.

3.1. Ressursfordeling i andre fylkeskommuner
Ressursfordelingsmodeller er viktige i alle fylkeskommuner og i de fleste kommuner. Om man
sammenligner fylkeskommuner, er modellene ulike på noen områder, mens de også har flere
likhetstrekk. I de fleste fylkene har man en grunntildeling. Hva dette innebærer er beskrevet
ovenfor. Omfanget av grunntildelingen varierer. Modellene er aktivitetsstyrt, men hva som
styrer aktiviteten varierer. Enkelte steder har man tildeling basert på klasser, mens man andre
steder har tildeling etter elevtall. Noen steder kompenserer man elevtallstildelingen med
smågruppetillegg eller at man har en minimumstildeling per elevgruppe.
Tilrettelegging og spesialundervisning håndteres også ulikt. Enkelte steder er hele tildelingen
til spesialundervisning håndtert ved saksbehandling. Andre steder fordeles alle ressurser til
spesialundervisning gjennom inntakspoeng. Noen steder er det en kombinasjon. I minst en
fylkeskommune framskriver man fjorårets budsjett til spesialundervisning og tilrettelegging
med noen justeringer.

6
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4. Analyser av ressurstildeling i Trøndelag
En ressursfordelingsmodell som gir rettferdig fordeling mellom alle skoler, er utfordrende å
konstruere. Skolene i Trøndelag er svært ulike. Man har noen skoler som er store, med mange
utdanningsprogram. Man har noen skoler som er dominert av studieforberedende fag. Man har
skoler som er dominert av idrettsfag. Man har små skoler i distriktene, store skoler i byene,
middels store kombinerte skoler og spesialistskoler. Formålet med dette prosjektet er å finne en
modell som passer alle disse skolene. Man vil da stå ovenfor en avveining om hvor mye som
skal fordeles etter kriterier og hvor mye som ikke kan omfordeles med kjente kriterier.

4.1. Utgiftsfunksjoner og fordeling
Skoleregnskapene er delt opp i KOSTRA-funksjoner. Utgiftene i regnskapene kan dermed
sammenlignes med utgifter i de offentlige statistikkene. I analysene som presenteres i denne
rapporten, gjør vi også noen beregninger funksjonsvis. Å kjøre alle utgiftene i samme
regresjonsmodell vil gi metodiske utfordringer, og vi vil ikke være i stand til å skille ut effekten
av enkeltvariabler. Dette betyr ikke at flere komponenter ikke kan inkluderes i samme
ressursfordelingsmodell, men variablene må kanskje delvis analyseres separat.
Nedenfor skal vi gå gjennom de viktigste utgiftsfunksjonene i analysen, samt gjøre en inndeling
for analysene. Vi presenterer derfor utgiftsfunksjonen i kategorier og starter med den største
delen:

Undervisning, felleskostnader og pedagogisk ledelse
Denne delen av fordelingen fordeler ressurser knyttet til undervisning. Det vil si direkte
kostnader for undervisning, ledelse, støttefunksjoner, fellesutgifter og lignende. I overkant av
70 % av budsjettet ligger her.
Inkluderte funksjoner: f515, f520, f521-f533 f400-500
F515 – Fellestgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring
Kostnader her er knyttet til lønn for merkantile stillinger, IT-teknisk og annet personell.
Inventar og utstyr føres her, transport i opplæring og flere andre fellesutgifter slik som
eksamensvakter, elevråd, tillitsvalgte, kopiavgift og lignende.

7
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F520- Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjør
Her føres skoleledelse med administrativt ansvar og rådgivere som ikke knyttes direkte til et
utdanningsprogram. Ordinære satser for gjesteelever inkluderes her. Redusert leseplikt,
videreutdanning, personaltiltak og lignende inkluderes også her
F521-F533 Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene
Her føres i all hovedsak utgifter som kan direkte knyttes til det enkelte utdanningsprogram.
Lønn til lærere og pedagigiske ledere for det enkelte utdanningsprogram er hoveddelen her.
Også andre kostnader direkte knyttet til utdanningsprogrammet føres her.
I tillegg er det inkludert små poster på funksjoner på 400-tallet i denne delen. Dette tolkes som
felleskostnader ved skolene. Det er ført kostnader her i begge fylkene.
Vi har ekskludert naturbruk fra de fleste analysene, men vil diskutere dette separat.

Spesialundervisning, PPT, OT og tilrettelegging
Kostnader til dette formålet føres på egne funksjoner. I denne perioden har dette blitt ført på
funksjon F561 og F562. De første årene er også F560 inkludert. Nesten 9 % av budsjettet
fordeles til disse funksjonene.
F561 – Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste
Her føres kostnader til oppfølgingstjeneste og PPT
F562 – Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring
Her kostnadsføres ekstra utgifter, inkludert lederressurser utover ordinær undervisning. Dette
er for elever i spesialgrupper, elever med tilleggsressurser, opplæring for minoritetsspråklige i
mindre grupper, logoped, syns- og audiopedagog, døvetolk og lignende. Inventar og utstyr til
dette formålet er også inkludert.

Drift og vedlikehold.
Her er kostnader til skolelokaler og vedlikehold i funksjon 510 inkludert. I tillegg analyserer vi
FDV-utgifter i fylkeskommunene etter fylkeskommunens egne beregninger. Dette er
beregninger gjort av en arbeidsgruppe som ser på fordeling av utgifter til drift og vedlikehold.
Vårt bidrag er å se på alternative kriterier til den samme fordelingen.
8
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F510- skolelokaler og internater
Her ligger kostnader til for eksempel drift og vedlikeholdspersonell, materiell og utstyr, drift
og vedlikeholdstjenester, avskrivinger, investeringer og påkostninger, infrastruktur og husleie.

Landslinjer
For kostnader til landslinjer får fylkeskommunen tilskudd fra staten per elev som går på
landslinjen, samt for gitt kapasitet ved tilbudet. I begge fylkene legges dette inn i rammen og
fordeles ut over skolene etter egne satser. Utgiftsfunksjonen som dekker dette er funksjon 559.
I underkant av 1 % av skolebudsjettet fordeles til landslinjene.

Utelatte funksjoner
Vi har utelatt enkelte funksjoner fra analysene. Dette er skolespesifikke kostnader som tildeles
skolene utenfor modellen eller som er vanskelig å evaluere eller at vi mangler data for å
evaluere. Funksjoner som ikke er med, er 570 – fagopplæring i arbeidslivet, 581 –
voksenopplæring, 554 – fagskoler og 590 – andre undervisningsformål. Også enkelte 700 og
800 funksjoner er ekskludert fra analysene. Her ligger noe næringsvirksomhet og hvor noen
skoler får tildelinger utenfor modellen, for eksempel knyttet til den kulturelle skolesekken.
Kostnadene knyttet til disse funksjonen, samt skolespesifikke tildelinger i dagens
ressurstildeling (som skal videreføres) vanskeliggjør en sammenligning av denne
ressursfordelingsmodellen og dagens ressurstildeling. Dette er et arbeid som vil starte i etterkant
av denne rapporten.

4.2. Aktivitetsstyrt del av ressurstildelingen
Antall elever er naturlig nok den viktigste faktoren i å fordele ressurser ut til skolene. Elever på
noen utdanningsprogram er også mer kostbare enn andre utdanningsprogram. I denne delen
danner vi et grunnlag for å fastsette elevsatser for utdanningsprogrammene. Nedenfor
presenteres kostnader per elev fra KOSTRA-statistikkene. Tallene presenteres fylkesvis i de to
trøndelagsfylkene og sammenlignes med landsgjennomsnittet. Konklusjonen her er at flere av
yrkesfagene er en del mer kostbare enn de studieforberedende fagene. Idrettsfagene er mer
kostbare enn studiespesialiserende, mens det er relativt små forskjeller mellom de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene. I tillegg er gjennomsnittskostnadene høyere for de fleste
utdanningsprogram i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag og landsgjennomsnittet ligger et sted
9

52

SØF-rapport nr. 02/17

i mellom de to fylkene. I de fleste tilfeller ser vi at Nord-Trøndelag ligger nærmere
landsgjennomsnittet enn Sør-Trøndelag.
Tabell 4.1: Gjennomsnittskostnader fra KOSTRA i trøndelagsfylkene og Norge
KOSTRA KOSTRA SØR- KOSTRA NORDNORGE

TRØNDELAG

TRØNDELAG

STUDIESPESIALISERING

62422

58245

65452

IDRETTSFAG

72774

65992

78431

MUSIKK, DANS OG DRAMA

113434

111553

106964

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

100508

88787

94911

92811

82391

98602

DESIGN OG HÅNDVERK

103453

97212

106802

RESTAURANT OG MATFAG

104980

86767

113984

HELSE OG OPPVEKSTFAG

85528

75067

89998

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

95783

84448

107927

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

83797

81377

91499

136123

119217

129677

93581

86141

94874

ELEKTROFAG

NATURBRUK
SERVICE OG SAMFERDSEL

Nedenfor skal vi kjøre noen enkle regresjoner hvor vi ser på kostnadene innenfor hvert
utdanningsprogram. Det vil si at vi evaluerer elevene innenfor hvert utdanningsprogram opp
mot kostnadene ved skolene som føres på dette utdanningsprogrammet. Senere skal vi inkludere
alle i en felles regresjon, hvor vi også inkluderer felleskostnader og pedagogisk ledelse. Tabell
4.1 ovenfor, de funksjonsvise regresjonene, dagens satser i fylkeskommunene og regresjonen
med alle utdanningsprogram, vil sammen danne grunnlag for å fastsette satser i en ny modell
og gjøre forenklinger som er gyldige og nødvendige.
Analysene nedenfor for hvert utdanningsprogram inkluderer også eksempler hvor elevene på
hvert trinn er inkludert. Slike analyser kan være preget av multikollinaritetsproblemer og
vanskelig å tolke. Det vil si at skoler som har mange elever på Vg1 innen et utdanningsprogram
også har mange elever på Vg2 innen samme utdanningsprogram. Det blir da vanskelig å skille
kostnadene fra hverandre. I de fleste tilfeller har vi også analysert enkelte programområder for
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seg. Dette er ikke rapportert, men kan likevel gi grunnlag for en diskusjon om hvorvidt noen
programområder trenger egen tildeling.
Modellene kan også brukes til å diskutere grunntilskudd per utdanningsprogram. I en
regresjonsanalyse vil man komme frem til et konstantledd kan tolkes som konstante kostnader
som ikke relateres til variablene som er inkludert. Dette kan tolkes som et empirisk belegg for
et grunntilskudd i modellen. Vi vil diskutere dette enkeltvis for hvert utdanningsprogram og
samlet for hele modellen senere.
Studiespesialiserende
Tabell 4.2 nedenfor analyserer sammenhengen mellom antallet elever på studiespesialiserende
og kostnader knyttet til dette utdanningsområdet. I kolonne 1 og 2 har vi inkludert elevene ved
hvert enkelt trinn, mens det i kolonne 3 og 4 kun er elevtallet samlet som gjelder. I kolonne 1
og 3 er det inkludert et konstantledd, mens dette er tatt bort i kolonne 2 og 4. Alle kostnader er
da fordelt i satsene. Konstantleddet kan gi grunnlag for en diskusjon rundt grunntilskudd. Denne
diskusjonen tar vi senere i rapporten. I kolonne 3 ser vi et konstantledd på i overkant av 1,3
millioner kroner. Dette kan tolkes som et grunntilskudd i modellen.
Tabell 4.2: Funksjonsvis regresjon studiespesialiserende utdanningsprogram
Studiespesialiserende
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Vg3
Elever påbygg
Elever
studiespesialiserende
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

49,236***
(14,627)
45,186**
(20,902)
74,332***
(15,882)
27,564***
(7,596)

57,323***
(16,238)
47,303**
(23,322)
77,783***
(17,710)
45,808***
(7,595)

1.828e+06***
(338,148)
119
0.940

119
0.976

54,897***
(1,379)
1.364e+06***
(335,925)

59,366***
(884.2)

119
0.931

119
0.974

Det er noen forskjeller knyttet til elevsatsene mellom trinn. Det er imidlertid en gyldig
forenkling å slå satsene sammen til en felles sats for studiespesialiserende. Sett i forhold til
11
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dagens tildeling kan også denne analysen argumentere for at påbygg skal ha en lavere sats. Det
anbefales likevel en sats for studiespesialiserende. I senere analyser, når vi ser hele skolen med
alle elever i sammenheng, vil ikke differensierte satser mellom trinn på studiespesialiserende
slå ut.
Idrettsfag
Tabell 4.3 nedenfor gjør samme analyse for idrettsfag. Vi ser at satsen for Vg3 er en del høyere,
slik som på studiespesialiserende. Vi argumenterer likevel for kun èn idrettssats. Hovedårsaken
er at dette ikke vil gi store utslag over tid for skolene. Har du mange elever på Vg1 idrettsfag
har du som regel også mange elever på Vg2. En lavere sats på to av trinnene og en høyere sats
på Vg3 vil ikke påvirke tildelingen nevneverdig og vil derfor gjøre modellen vanskeligere enn
nødvendig. Modellen gir empirisk grunnlag for et grunntilskudd på omtrent 250 000 kroner.
Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten.
Tabell 4.3. Funksjonvis regresjon. Idrettsfag.
Kostnader idrettsfag
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Vg3 og Vg4

55,127***
(19,257)
54,236**
(22,389)
97,372***
(15,214)

56,267***
(19,687)
57,273**
(22,854)
99,591***
(15,525)

Elever idrettsfag
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

247,121**
(111,612)
88
0.965

88
0.980

69,375***
(1,453)
248,404**
(112,540)

71,504***
(1,111)

88
0.964

88
0.979

Musikk, dans og drama
Når det gjelder musikk, dans og drama gjennomføres en analyse i tabell 4.4. Det er heller ikke
her grunnlag for ulike satser på ulike trinn. Det ser imidlertid ut til å være kostnadsforskjeller
mellom musikk og de to andre programområdene, dans og drama. Modellen nedenfor viser at
det er grunnlag for en vesentlig høyere sats på musikk, mens det ikke gir grunnlag for noen
grunntildeling til dette utdanningsprogrammet. Kostnadene fordeles greit i satsene.
Musikksatsen er over 50 % høyere enn de andre programområdene i dette tilfellet. I
12
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hovedanalysen kommer vi til å differensiere mellom satsene på musikk i forhold til dans og
drama.
Tabell 4.4: Funksjonsvis regresjon. Musikk, dans og drama
Kostnader musikk, dans og
drama
Elever dans og
drama
Elever musikk
Konstantledd
Antall
observasjoner
R-kvadrert

79,725***
(2,089)
128,204***
(1,821)
52,959
(75,997)

80,148***
(1,989)
128,854***
(1,557)

56

56

0.994

0.997

Bygg og anleggsteknikk
For bygg og anleggsteknikk har vi forsøkt å se på om det er noen forskjeller mellom
programområdene. Det er forskjeller i koeffisientene, men likevel vanskelig å finne godt
grunnlag for å differensiere satsene på programområdene på Vg2. Det er heller ikke grunnlag
for differensiere mellom Vg1 og Vg2, slik som vist nedenfor. Et signifikant grunntilskudd på
omtrent 300 000 ser vi fra modell 3. Det vil være en avveining mellom høyere satser og lavere
sats med grunntilskudd i tillegg. Konsekvensene for skolene er ikke store, men noen små skoler
med få elever vil få noe høyere tildeling.
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Tabell 4.5: Funksjonsvis regresjon. Bygg og anleggsteknikk
Kostnader Bygg- og anleggsteknikk
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Bygg og
anleggsteknikk
Konstantledd
Antall
observasjoner
R-kvadrert

74,160***
(6,983)
91,064***
(6,143)

85,323***
(6,736)
88,592***
(6,507)

332,648***
(88,269)

83,185***
(1,559)
299,451***
(84,968)

86,987***
(1,188)

100

100

100

100

0.967

0.982

0.967

0.982

Elektrofag
Selv om satsene basert på denne analysen viser lavere tall for Vg2 og Vg3 enn Vg1 på
elektrofag, mener vi det ikke er grunnlag for å differensiere. Vi ser også her at det er grunnlag
for et grunntilskudd på omtrent 300 000 kroner. Uten at dette er inkludert øker satsene med
4000 kroner slik som vi ser i modell 4.
Tabell 4.6: Funksjonsvis regresjon. Elektrofag.
Kostnader elektrofag
Elever Vg1
Elever Vg2 og
Vg3
Elever elektrofag

79,340***
(11,504)
49,826***
(5,007)

93,272***
(10,335)
47,821***
(5,098)
82,572***
(1,799)
306,716***
(104,241)

86,213***
(1,367)

Konstantledd

371,430**
(150,925)

Antall
observasjoner
R-kvadrert

80

80

80

80

0.936

0.966

0.964

0.981

Design og håndverk
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På samme måte som for elektrofag ser vi at en felles sats for design og håndverksfag også er
hensiktsmessig. Som for de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene kommer modellen med
et forslag om grunntildeling på omtrent 300 000.
Tabell 4.7: Funksjonsvis regresjon. Design og håndverk
Kostnader Design og håndverk
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Vg3
Elever design og
håndverk
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

77,741***
(10,277)
78,883***
(9,632)
77,553***
(20,310)

97,585***
(10,406)
68,760***
(10,511)
80,033***
(22,792)

318,169***
(71,140)
76
0.961

78,300***
(1,824)
316,760***
(65,896)

83,180***
(1,724)

76
0.961

76
0.969

76
0.970

Restaurant og matfag
Tabell 4.8: Funksjonsvis regresjon Restaurant og matfag.

Elever Vg1
Elever Vg2
Elever restaurant
og matfag
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

Kostnader Restaurang og matfag
69,153***
79,992***
(11,066)
(11,802)
97,273***
97,733***
(12,210)
(13,405)
82,492***
88,282***
(2,396)
(2,083)
330,903***
319,968***
(80,207)
(79,984)
80
80
80
80
0.939
0.958
0.938
0.958

For restaurant og matfag ser vi at satsene er noe ulik mellom Vg1 og Vg2. Dette er naturlig i
og med at programområdene på Vg2 vil kreve mer utstyr og tilrettelegging enn Vg1. Vi har
imidlertid sett på hvilken påvirkning slik differensiering vil ha på skolenes tildeling og
argumenterer gjennom dette, samt at det i modellen er en gyldig forenkling å slå sammen
satsene, at satsen for Restaurant og matfag ikke bør differensieres på trinn. Også her ser vi et
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signifikant konstantledd på omtrent 300 000. Restaurant og matfag er imidlertid et av
utdanningsområdene man kan vurdere differensierte satser mellom Vg1 og Vg2.
Helse og oppvekst
For helse og oppvekst er det også store forskjeller på koeffisientene. Det er imidlertid tydelig
at det er multikollinaritetsproblemer i regresjonen her. Satsen for Vg1 er lavere enn man kan
tenke seg kostnadene er. Dette gjør at vi vil argumentere for en felles sats også for helse og
oppvekst. Konstantleddet er signifikant mellom 200 000 og 300 000, noe som kan gi belegg for
et lite grunntilskudd.
Tabell 4.9: Funksjonsvis regresjon. Helse og oppvekstfag
Kostnader helse og oppvekstfag
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Vg3

48,464***
(9,391)
99,512***
(9,500)
136,215***
(18,109)

57,158***
(8,936)
96,618***
(9,640)
144,687***
(18,192)

Elever Helse og
oppvekst

76,838***

79,224***

(1,847)
217,810*
(122,857)

(1,276)

Konstantledd

287,087**
(113,262)

Antall
observasjoner
R-kvadrert

124

124

124

124

0.948

0.975

0.934

0.969

Teknikk og industriell produksjon
Analysen for Teknikk og industriell produksjon gir heller ikke grunnlag for separate satser
innenfor utdanningsområdet. Konstantleddet indikerer også her et lite grunntilskudd. Satsen er
i overkant av 5000 kroner høyere uten konstantleddet.
Tabell 4.10: Funksjonsvis regresjon. Teknikk og industriell produksjon
Kostnader teknikk og indutriell produksjon
Elever Vg1

75,413***
(10,850)

90,067***
(10,076)
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Elever Vg2
Elever Vg3

86,430***
(9,643)
56,817*
(32,258)

82,885***
(9,945)
63,865*
(33,432)

Elever teknikk og
industriell
produksjon

80,726***

85,965***

(2,480)
429,194***
(145,647)

(1,793)

Konstnatledd

463,701***
(154,044)

Antall
observasjoner
R-kvadrert

104

104

104

104

0.913

0.957

0.912

0.957

Service og samferdsel
For service og samferdsel er forskjellen i satsene ganske små. Noe høyere satser for Vg2
estimeres, men forskjellen er ikke signifikant og modell 3 og 4 er gyldige forenklinger.
Analysen tilsier heller ikke at det er grunnlag for grunntilskudd.
Tabell 4.11: Funksjonsvise regresjoner. Service og samferdsel.
Kostnader Service og samferdsel
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Service og
samferdsel
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

78,238***
(6,235)
91,947***
(5,085)

80,330***
(6,007)
92,927***
(5,033)

93,931
(77,221)
108
0.951

108
0.971

85,878***
(1,904)
85,411
(77,174)

87,227***
(1,464)

108
0.950

108
0.971

Medier og kommunikasjon
For medier og kommunikasjon er analysen vanskeligere. Utdanningsprogrammet er relativt nytt
og er i mindre grad fordelt på flere skoler. Noen skoler har stabilt mange elever på hvert trinn
og dette gjør kollinaritetsutfordringene store. En enkelt sats er derfor å foretrekke. Analysen
har et signifikant konstantledd som indikerer behov for grunntilskudd.
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Tabell 4.12: Funksjonsvise regresjoner. Medier og kommunikasjon
Kostnader medier og kommunikasjon
Elever Vg1
Elever Vg2
Elever Vg3
Elever Medier og
kommunikasjon
Konstantledd

100,484***
(22,812)
65,318***
(22,596)
25,463
(18,070)

112,314***
(24,760)
68,353***
(24,773)
21,990
(19,796)

544,379***
(153,280)

Antall
observasjoner
R-kvadrert

64,254***
(1,797)
619,012***
(159,004)

68,863***
(1,505)

60

60

60

60

0.962

0.977

0.957

0.973

Naturbruk
For naturbrukselevene finner vi også kostnadsforskjeller mellom trinnene. Det er imidlertid
mye som tyder på at det er kollinaritetsproblemer som driver forskjellene. Elevene ved VG1
kommer ut med insignifikante kostnader.
Satsen er en del høyere enn de andre yrkesfagsatsene. Analysen gir imidlertid ikke empirisk
grunnlag for et grunntilskudd.
Tabell 4.12: Funksjonsvise regresjoner. Naturbruk
Kostnader naturbruk
Elever VG1
Elever VG2
Elever VG3

38,707
(41,474)
107,168**
(40,353)
320,861***
(32,328)

39,432
(40,178)
106,973***
(39,907)
320,372***
(31,494)

Elever totalt
Konstant
Observasjoner
R-kvadrert

17,531
(209,498)
56
0.962

56
0.970
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Landslinjene
På grunn av manglende data på yrkessjåførfaget er ikke dette programmet inkludert i analysen.
Landslinjetilbudet i fylkene består bortsett fra dette i sportsfiske ved Grong videregående skole,
samt landslinjer innen skiidretter. Dette er alpint, hopp og kombinert og langrenn og skiskyting.
Iversen og Nyhus (2015) analyserte finansieringen og kostnadene ved landslinjene i Norge.
Hovedkonklusjonen fra denne rapporten var at landslinjene over tid hadde blitt underfinansiert,
men at dette varierte en del mellom programmene. Skiidretter var ikke like underfinansiert som
de andre landslinjene.
Analysen nedenfor gir noe grunnlag for en større fordeling til sportsfiske enn til skiidrettene.
Hopp og kombinert ser ut til å ha en høyere sats enn de andre. Dette kan ha noe med
delingstimer å gjøre, samt at antallet elever her er lavt. Basert på Iversen og Nyhus (2015) og
analyser i denne rapporten vil vi anbefale en sats for skiidretter på 80 000 kroner, yrkessjåfør
på 300 000 kroner og sportsfiske som andre yrkesfaglige utdanningsprogram.
Tabel 4.14. Funksjonsvise regresjoner. Landslinjene
Kostnader landslinjene
Sportsfiske
Alpint
Hopp og kombinert
Langrenn og
skiskyting
Elever skiidretter

43,590**
(15,166)
-2,920
(16,174)
-24,183
(27,530)
33,575***
(9,317)

102,824***
(19,391)
61,609***
(20,296)
85,654**
(34,545)
70,646***
(11,719)

59,747***
(16,836)

102,824***
(18,497)

33,999***
(10,842)

69,759***
(9,288)

Elever landslinjer
Konstantledd
Antall observasjoner
R-kvadrert

76,417***
(8,633)
2.858e+06***
(495,368)
20
0.675

2.078e+06***
(495,440)
20
0.833

19

62

20
0.473

20
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4.3. Oversikt over elevsatser
Modellene ovenfor er en del av grunnlaget for å evaluere satsene i ressursfordelingsmodellen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over satsene som er beregnet funksjonsvis ovenfor. Analysene
uten konstantledd er gjengitt. Kolonne 3 og 4 viser dagens satser. Vi merker oss at satsene er
for pedagogisk lønn i Sør Trøndelag, mens den er for samlet tildeling i Nord-Trøndelag. Satsene
i Sør tildeler derfor en lavere andel av rammen enn i Nord. Det er imidlertid den relative
forskjellen vi er interesserte i her, som grunnlag for å se noen utdanningsprogram i
sammenheng.
Tabell 4.15: Oversikt over estimater fra de funksjonsvise regresjonene sammen med
satsene fra tildelingsmodellene i dagens fylkeskommuner.
Utdanningsprogram

Koeffisient fra
analysene
funksjonsvis

Studie-spesialiserende
Idrettsfag
Dans og drama
Musikk
Medier og kommunikasjon
Bygg og anleggsteknikk
Helse og oppvekstfag
Design og håndverk
Restaurant og matfag
Elektrofag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Naturbruk
Landslinje

59 366
71 504
80 148
128 854
68 863
86 987
79 224
83 180
88 282
86 213
87 227
85 965
119 458
76 414

Sats
pedagogisk
lønn SørTrøndelag
53 448
68 593
68 593
71 264
78 391
89 081
89 081
89 081
89 081
89 081
89 081
89 081
89 081
68 593

Sats NordTrøndelag
80 600
96 400
107 300
169 800
125 100
120 900
119 800
119 600
122 100
124 800
119 900
125 600
137 400
96 400

Nedenfor skal vi se alle disse utdanningsprogrammene i sammenheng ved å inkludere alle
kostnader ved utdanningsprogrammene, samt felleskostnader og pedagogisk ledelse. Mange
skoler

er

ganske

like

med

tanke

på

programsammensetning.

Dette

skaper

kollinaritetsutfordringer i en slik analyse. Resultatene må derfor tolkes med varsomhet. Når
skolene er såpass like med tanke på elevsammensetning, slik at skoler som har mange elever på
helse og oppvekstfag også ofte har flere elever på restaurant og matfag vil det være vanskelig
å skille kostnadene fra hverandre. En forenkling av modellen vil løse disse utfordringene og
dette vil vi gjennomføre senere i analysen. Denne tabellen inkluderes som motivasjon for
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forenklingene senere. Den vil sammen med de funksjonsvise regresjonene og KOSTRAtabellen tidligere danne grunnlag for diskusjon om forenkling.
Vi merker oss imidlertid høye estimater for musikk. Medier og kommunikasjon kommer ut med
usannsynlig lave verdier. Studiespesialiserende og idrett ser ut som fornuftige estimat. Ellers
kommer helse og oppvekst, bygg og anleggsteknikk, elektrofag og landslinjene ut høyt.
Tabell 4.16: Regresjonsanalyse av alle utdanningsprogram

Studiespesialiserende
Idrettsfag
Dans og drama
Musikk
Medier og kommunikasjon
Helse og oppvekstfag
Design og håndverk
Restaurant og matfag
Bygg og anleggsteknikk
Elektrofag
Teknikk og industriell produksjon
Service og samferdsel
Landslinjer
Konstantledd

(1)
Kostnad

(2)
Kostnad_3000

69,143***
(5,988)
81,809***
(12,961)
99,292**
(45,578)
203,096***
(29,961)
48,872**
(19,539)
168,899***
(22,034)
145,233***
(33,625)
12,892
(46,364)
143,836***
(25,883)
155,550***
(21,834)
150,009***
(19,970)
107,759***
(33,378)
131,252***
(33,282)
2.046e+06
(1.406e+06)

66,804***
(4,884)
84,739***
(12,190)
90,414**
(43,550)
203,177***
(29,886)
54,936***
(17,333)
165,478***
(21,396)
152,589***
(31,751)
28,070
(40,512)
136,045***
(23,140)
147,230***
(18,024)
143,615***
(17,564)
112,449***
(32,572)
118,391***
(27,293)

Observasjoner
120
120
R-kvadrert
0.979
0.994
Note: I kolonne (2) er avhengig variable skolenes kostnader minus 3 millioner.
Som vi skal se får denne modellen noen utslag som ikke er hensiktsmessige. Negative satser
for Restaurant og matfag for eksempel. Vi har diskutert årsaker til dette og legger ikke mye
21

64

SØF-rapport nr. 02/17

vekt på denne modellen. Kollinaritet er den viktigste årsaken. Skolene er like og det er vanskelig
å skille kostnader fra det ene programmet til det andre. I tillegg er ikke grunntilskudd evaluert.
Det er ikke tatt hensyn til kapasitetsutnyttelse og lignende. Før vi går videre til å diskutere satser
og forenklinger i modellen skal vi evaluere en del andre kriterier.

4.4. Andre kriterer i hovedfordelingen
Så langt er kun elevsatsene inkludert. Det vil si at hele rammen innenfor de aktuelle funksjonene
fordeles etter elevtall. Spesialundervisning og tilrettelegging er ikke hensyntatt. Skolene er
imidlertid svært ulike og kan basert på disse ulikheten ha ulike behov for ressurser. Mulighetene
til kapasitetsutnyttelse er ulike og i dagens modeller er det enkelte skoler som får
distriktstillegg, mange som får smågruppetillegg og andre tillegg eller trekk som skal gjøre
driftsmulighetene så like som mulig. Ulikheter mellom skoler motiverer derfor for omfordeling.
Spesialundervisning, minoritetsspråklige og annen tilrettelegging inkluderes også i modellen
senere. Kostnadene til dette må ses i sammenheng med elevsatsene, siden forskjeller i behov
mellom utdanningsprogrammene kan fanges opp i elevsatsene. Her vil også utfordringene være
ulikt fordelt mellom skolene og gi behov for en omfordeling. Vi kommer tilbake til analyser av
dette i forbindelse med fordeling av kostnadsfunksjonene for spesialundervisning og
tilrettelegging.
Bosettingsmønster – nabokriteriet fra inntektssystemet
Avstander, bosetting og lignende blir ofte trukket fram som et kostnadselement i skoledrift. At
skoleelevene bor spredt skal imidlertid ikke være kostnadsdrivende i seg selv i og med at
skysskostnadene er holdt utenfor. Store avstander kan imidlertid bety at skolen må ha et bredere
utdanningstilbud enn hva som er kostnadseffektivt. Dette kan bety at man har mange
utdanningsprogram med færre elever enn i de større tettstedene, flere små grupper, lav
kapasitetsutnyttelse og lignende. I større byer har man bedre elevgrunnlag og kan også ha
muligheten til å spesialisere seg i enkelte utdanningsprogram. Dette vil kunne ha stor påvirkning
på kostnadseffektiviteten.
Spørsmålet er hvordan man skal implementer dette i en modell. Man kunne beregnet avstander
mellom skolene for å finne et mål på kostnadsbehovet. Det enkleste og mest hensiktsmessige
er imidlertid å benytte data som allerede finnes og som er benyttet til lignende formål tidligere.
I inntektssystemene for kommuner og fylkeskommuner i Norge er det inkludert indekser for
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reiseavstand. Disse måler for eksempel reiseavstander inn til egen sone eller reiseavstander inn
til nabokrets. Intuitivt er det målet på avstander vi er ute etter relatert til nabokrets eller
naboområder og skolens hjemkommunes mål på dette skal testes ut i denne analysen. Dette er
kriterier som er viktige i kommuners og fylkeskommuners inntektssystem. Nabokriteriet som
brukes her er beregnet avstand for innbyggerne i grunnkretsen, fra senter i egen grunnkrets til
senter i nærmeste grunnkrets. Dette gir kommuner med tett bosetting en lav verdi og kommuner
med spredt bosetting en høyere verdi. «Nabokriteriet» er utarbeidet med tanke på å ivareta et
mer nyansert bilde av bosettingen i kommunen, og at det kan være behov for å desentralisere
grunnskoledriften innenfor sonen. Om grunnkretsene er store av omfang blir også avstanden
mellom grunnkretsene tilsvarende store. Avstandene kan derfor bli til hinder for at kommunen
kan utnytte eventuelle stordriftsfordeler. Flere skoler må etableres for å etablere en naturlig
skolestruktur i kommunen (St.prp 62). Dette er også overførbart til videregående opplæring.
«Nabokriteriet» brukes da på et mål på bosettingsmønsteret i skolens hjemkommune.
Vi har forsøkt å modellere dette på ulikt vis og bruke varianter av dette kriteriet. For det første
må skolestørrelse hensyntas. Å legge inn dette kriteriet i modellen uten å ta hensyn til
skolestørrelse vil gi en merkelig omfordeling. I tillegg har vi forsøkt med ulike varianter for å
tilpasse oss datamaterialet så godt som mulig. Målsetningen har vært å forklare så stor del av
utgiftsbehovet som mulig. Ulike utprøvinger som er evaluert opp mot forklaringskraft og at det
samtidig skal være så enkelt som mulig har resultert i følgende variabel.
𝑁𝑎𝑏𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟
Kvadratroten av naboindeksen multiplisert med antall elever vil gi en omfordeling av ressurser
fra skoler i områder med små reiseavstander til områder med mer spredt bosetting. Ved å legge
dette kriteriet til hovedmodellen som presenteres senere i rapporten får vi det følgende ved bruk
av ulike spesifikasjoner:
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Tabell 4.17: Regresjonsanalyse av alle utdanningsprogram og med nabokriteriet for
spredt bosetting
Kostnader ved skolene
Nabo i
hjemkommune*elevtall
Naborot
hjemkommune*elevtall
Nabo økreg*elevtall

16,108***
(3,183)
28,414***
(5,732)
7,949**
(3,179)

Naborot økreg*elevtall
Konstantledd

-325,398
(1,206,308)

169,976
(1,197,759)

1,949,384
(1,491,973)

17,396***
(5,872)
1,768,710
(1,383,668)

Observasjoner
116
116
116
116
Forklart varians
0,9876
0,9876
0,9843
0,9851
Note: Modellene inneholder også elevtall på de ulike linjene, samt antall elever med
grunnskolepoeng under 30.
Vi har forsøkt ulike tildelinger etter nabokriterier. Vi har forsøkt verdien i skolens
hjemkommune, et vektet snitt av omliggende kommuner, et vektet snitt i den økonomiske
regionen skolen tilfører og lignende spesifikasjoner. I tabell 4.17 ovenfor presenterer 4 ulike
modeller. De to første er knyttet til verdien av nabokriteriet i skolens hjemkommune. Vi skiller
mellom nabokriteriet benyttet direkte og kvadratroten av kriteriet. Hensikten med å bruke
kvadratroten er diskutert ovenfor. I de to siste kolonnene benyttes verdien på nabokriteriet i den
økonomiske regionen skolen tilhører. Regionene er oppdelt etter SSB sin inndeling. Trondheim
er utelatt og gitt en egen verdi. Fra tabellen ser vi at dette påvirker satsene og tildelingen i noen
grad. Det er imidlertid små forskjeller på modellenes forklarte varians, så begge
spesifikasjonene oppfattes som gode. Det er noe høyere forklaringskraft ved å bruke skolens
hjemkommunes.
Ved å benytte økonomiske regioner er det imidlertid empirisk grunnlag for et større
grunntilskudd i modellen. I tillegg er elevsatsene høyere, med en lavere omfordeling basert på
nabokriteriet. Siden hjemkommunens forklaringskraft er høyere og at den er enklere å
implementere og oppdatere, anbefaler vi å bruke denne. Lokal kunnskap om skolens område,
inntaksgrunnlag og lignende kan imidlertid gi grunnlag for å justere verdien på enkelte skoler.
En skole som rekrutterer størsteparten av elevene fra andre kommuner vil for eksempel kunne
bli justert til å gjelde kommunene hvor elevene kommer fra i større grad. I analysene i resten
av denne rapporten er 𝑁𝑎𝑏𝑜 i skolens hjemkommune benyttet.
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Ved å legge til nabokriteriet som en forklaringsvariabel blir satsene redusert. Betydningen av
dette er at tildelingen per elev på utdanningsprogram blir noe redusert og i stedet tildeles en del
av ressursene etter

𝑁𝑎𝑏𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟. Skoler i kommuner som har høy verdi på

nabokriteriet for spredt bosetting får da en høy ekstratildeling per elev, mens en skole i
tettbebygde strøk får lavere tildeling per elev. For eksempel vil en byskole i kolonne 2 ovenfor
få 28400*0,64*antall elever i tillegg til elevsatsene. Dette vil si en tillegsbevilgning på 18 200
per elev. En liten skole i distriktet vil får opp mot 48 000 per elev. Det vil si en ulik ekstra
elevsats på nesten 30 000 kroner per elev mellom byskolene og den distriktsskolen som får den
største tildelingen per elev.
Verdien på 𝑁𝑎𝑏𝑜 i hjemkommune er gitt i tabell 4.16 nedenfor. En verdi av 𝑁𝑎𝑏𝑜 på 1 vil
gi en ekstra elevtildeling på nærmere 30 000 (i denne modellen). Lavere verdi vil gi lavere
ekstra tildeling og høyere verdi vil gi høyere tildeling, slik som i eksemplet ovenfor.
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Tabell 4.18: Oversikt over skolenes verdi på 𝑵𝒂𝒃𝒐
Meråker

1,550348

Ole Vig

1,050777

Levanger

1,041396

Verdal

1,110953

Leksvik

1,637174

Inderøy

1,288206

Olav Duun

1,006147

Steinkjer

1,157154

Grong

1,232129

Ytre Namdal

1,236612

Thora Strom

0,64073

Charlottenlund

0,64073

Byåsen

0,64073

Fosen

1,269864

Frøya

1,524877

Gauldal

1,383801

Heimdal

0,64073

Hitra

1,639863

Hemne

1,231192

Malvik

0,927251

Meldal

1,240067

Melhus

1,048459

Oppdal

1,154508

Orkdal

1,010534

Rissa

1,259074

Røros

1,337553

Selbu

1,497356

Strinda

0,64073

Tiller

0,64073

Trondheim katedralskole

0,64073

Åfjord

1,582215
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Smågrupper
I begge fylkene har man i dag en tildeling for smågrupper. I Sør-Trøndelag har man også et
fratrekk i store grupper. Ideen bak dette er at man skal kunne tilby undervisning i tilbud hvor
elevgrunnlaget er lavt og at store grupper drives mer kostnadseffektivt enn små grupper. Vi har
data på antall smågrupper på hver skole i hele perioden og vil kunne legge dette inn i
regresjonsmodellen.
Tabell 4.19: Analyse av smågrupper
Kostnader til undervisning,
felleskostnader og pedagogisk
ledelse
Antall smågrupper

424,125***
(127,246)

Nabo_root*elevtall
Elevsatser inkludert
Antall observasjoner
R-kvadrert

JA
120
0.995

-81,400
(121,725)
30,883***
(4,026)
JA
120
0.997

I kolonne 1 er antall smågrupper ved skolen inkludert i tillegg til alle elevtallene fra tidligere
analyser. Tolkningen av denne variabelen er at smågrupper har en kostnad på 424 125 kroner i
tillegg til elevsatsene. Det viktige er imidlertid at denne modellen underbygger behovet for en
slik tildeling.
Formålet ved å inkludere nabokriteriet for spredt bosetting fra inntektssystemet er å kompensere
for dårlig kapasitetsutnyttelse og ekstra kostnader knyttet til småskoler. I kolonne 2 har vi derfor
inkludert dette kriteriet. Vi ser veldig tydelig at effekten av smågrupper forsvinner helt (får
faktisk en negativ koeffisient) og at nabokriteriet nesten er uendret fra tidligere. Det er derfor
ikke hensiktsmessig å fordele ressurser etter smågrupper, i tillegg til omfordeling gjennom
nabokriteriet for spredt bosetting. Nabokriteriet for spredt bosetting forklarer i stor grad
variasjonen i kostnader knyttet til smågrupper. Dette er også god argumentasjon for at
nabokriteriet for spredt bosetting treffer godt i tildelingen til skolene.
Antall utdanningsprogram
I dagens ressursfordelingsmodell for Nord-Trøndelag får skolene et ekstra grunntilskudd for
hvert av utdanningsprogrammene. Tilskuddet varierer noe mellom hvert program.
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Argumentasjonen bak dette er at det er en del faste kostnader knyttet til å etablere og drifte et
program. Både lokaler og pedagogisk ledelse ligger i denne argumentasjonen. For en stor skole
med mange elever vil ikke et slikt ekstra tilskudd være vesentlig. For en liten skole med få
elever per program vil det være en vesentlig ekstratildeling. Argumentasjonen for et slikt
tilskudd ligner derfor mye på argumentasjonen for nabokriteriet for spredt bosetting. Vi har
evaluert om kriterium for antall program vil være hensiktsmessig. Dette ser vi fra tabellen
nedenfor:
Tabell 4.20: Analyse av antall utdanningsprogram
VARIABLES
Antall
utdanningsprogram

Skolens kostnader
449,862**
-666,915***
(219,087)

(225,874)
33,805***
(6,508)

120
0.994

120
0.996

Naborot*elevtall
Observations
R-squared

Vi ser at i likhet med smågruppetilskuddet, slår antall utdanningsprogram signifikant ut i
modellen. Dette gir grunnlag for nesten 450 000 kroner per utdanningsprogram i tildeling.
Verdien her virker fornuftig om man ser det i sammenheng med de funksjonsvise regresjonen
tidligere i dette kapitlet, hvor flere analyser ga grunnlag for grunntilskudd per program.
Som argumentert tidligere er argumentasjonen bak et slik tilskudd sammefallende med
argumentasjonen bak nabokriteriet og i kolonne 2 ser vi at ved å inkludere nabokriteriet i
analysen, forsvinner den positive effekten av antall utdanningsprogram. Faktisk er den
signifikant negativ. Nabokriteriet holder seg imidlertid svært godt. Denne analysen viser at det
ikke er empirisk grunnlag for å inkludere et kriterium for antall utdanningsprogram.
Lærere med redusert leseplikt og gjennomsnittslønn
Når lærere passerer 55 år starter reduksjonen i leseplikt. Denne reduseres ytterligere når man
passerer 60 år. I begge fylker kompenseres skolene for kostnader knyttet til dette. Om det er
store forskjeller over tid i slike kostnader er dette hensiktsmessig å kompensere i en
ressursmodell. Om det over tid er ganske lik fordeling av lærere i denne aldersgruppen vil det
ikke være hensiktsmessig med en egen fordeling rundt dette og det vil være bedre å legge disse
midlene inn i elevsatsene.
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Skoler har også ulik gjennomsnittslønn. Blant lærere er det imidlertid ikke veldig fleksible
lønninger. Det er lønnsforskjeller mellom lærere på ulike utdanningsprogram. Dette handler i
stor grad om utdanning, kompetanse og erfaring. Om forskjellene mellom skoler hovedsakelig
skyldes forskjeller mellom lønn i ulike utdanningsprogram vil dette allerede ha blitt fanget opp
av elevsatsene. Om det derimot er systematiske lønnsforskjeller mellom skoler innenfor de
samme utdanningsprogrammene, bør dette kompenseres for.
I tabell 4.21 nedenfor evaluerer vi lærere med redusert leseplikt og lønnsforskjeller. I kolonne
1 har vi i tillegg til alle elevsatsene og omfordelingen ved nabokriteriet, også lagt til en variabel
for antall lærere over 60 år. Denne er positiv og indikerer en kompensasjon på i underkant av
270 000. Dette virker noe høyt og kan også fange opp andre lønnsforskjeller for lærere med
mer erfaring. Variasjonen er imidlertid stor og effekten er ikke signifikant forskjellig fra 0. I
neste kolonne legger vi til antall lærere mellom 55 og 59 år. Denne er negativ, men heller ikke
signifikant forskjellig fra 0. I kolonne 3 er begge variablene inne i modellen. Her ser vi en
konsekvens av kollinaritetsutfordringer. Antall lærere mellom 55 og 59 år er sterkt korrelert
med antall over 60. Dermed får vi merkelige resultater. Resultatene her tyder på at gitt de
variablene som allerede er inne i modellen, er det ikke empirisk belegg for å inkludere antall
lærere med redusert leseplikt. Kostnadsforskjellene mellom skoler er ikke store nok og varierer
i for stor grad. Vi finner ingen systematiske forskjeller i kostnader mellom skoler knyttet til
lærere med redusert leseplikt når man har hensyntatt elevsammensetningen. Dette betyr ikke at
skolene ikke får midler knyttet til dette, men at forskjellene er hensyntatt gjennom de andre
kriteriene i modellen.
Gjennomsnittslønn er en annen utfordring. Her finnes det både på kommune- og
fylkeskommunenivå ulike metoder for å kompensere. Noen skoler kompenseres fullt ut, enkelte
kompenseres for deler av forskjellene, mens andre ikke kompenseres for dette i det hele tatt. Vi
har tidligere argumentert for at dette vil bli fanget opp av elevsatsene siden det i all hovedsak
er forskjeller i lønn mellom utdanningsprogram. Resultatene i tabell 4.21 indikerer også dette.
Det er ingen signifikante kostnadsforskjeller mellom skolen knyttet til ulik gjennomsnittslønn
gitt elevsammensetningen ved skolen.
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Tabell 4.21: Analyser av kostnadsforskjeller som følge av lærere med redusert leseplikt
og lønnsforskjeller.

Nabo_rot*elevtall
Antall lærere over
60 år
Antall lærere
mellom 55 og 59 år
Gjennomsittlig
årsslønn
Inkludert
alle
elevsatser
Antall
observasjoner
R-kvadrert

Kostnader til undervisning, felleskostnader og pedaogisk ledelse
35,064***
40,149***
36,608***
34,579***
30,331***
(6,730)
(6,823)
(6,639)
(7,231)
(7,534)
269,513
401,381*
284,096
(189,064)
(205,370)
(186,091)
-183,288
-456,319
(301,678)
(315,087)
4.114
4.422
(3.478)
(3.374)
JA

JA

JA

JA

JA

27

27

27

27

27

0.997

0.997

0.997

0.997

0.997

Spesialundervisning, minoritetsspråklige og tilrettelagt opplæring
Spesialundervisning og annen tilrettelagt opplæring kan gi økte kostnader for skolene
sammenlignet med ordinær undervisning for resten av elevgruppen. Innenfor dagens tildeling
gjør skolene mye av denne tilretteleggingen innenfor egne budsjett, i tillegg til at de får ressurser
knyttet til antall elever som har vedtak om spesialundervisning. Noen skoler har også egne
avdelinger for elever med store behov og får tildelt midler for dette.
Dersom elever med ekstra behov for tilrettelegging var jevnt fordelt mellom skoler kunne man
fordelt alle slike ressurser direkte gjennom elevsatsene. Siden elevene ikke er fordelt på denne
måten vil det være behov for en omfordeling av ressurser. I en ideell situasjon er kriteriene for
omfordeling så objektive som mulig og i minst mulig grad påvirket av skjønn og beslutningen
om tildeling bør i minst mulig grad kunne bli påvirket av skolene.
I denne analysen skal vi se på en alternativ tildeling av slike ressurser og evaluere om dette kan
være hensiktsmessig. Iversen, Bonesrønning og Nyhus (2016) analyserte finansieringsmodeller
i grunnskolen. I grunnskolen operer man i stor grad med nærskoleprinsippet. De aller fleste
elevene går ved sin nærskole. I svært mange ressursfordelingsmodeller i grunnskolen i dag,
omfordeles en del av rammen etter sosioøkonomiske variabler eller levekår. Ideen bak en slik
fordeling er at ved skoler som har lavt utdanningsnivå blant forelde, høy mobilitet, mange ikkevestlige innvandrere, enslige forsørgere og lignende, er behovet for ekstra tilrettelegging i
gjennomsnitt høyere enn i skoler med høyt utdanningsnivå, lav innvandreandel, lav mobilitet
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og lignende. Det er naturligvis mange enkeltunntak bak denne antagelsen, men i gjennomsnitt
ser en slik omfordeling ut til å fungere.
I videregående opplæring er ikke nærskoleprinsippet gjeldende på samme måte som i
grunnskolen. Det er høy mobilitet mellom kommuner når det gjelder elevflyt. En slik
omfordeling etter sosioøkonomisk status i skolekretser, kommuner eller inntaksområder er
derfor ikke mulig å gjennomføre eller vil ikke gi en riktig fordeling. Forskning på frafall fra
videregående opplæring har vist at karakterer fra ungdomskolen (gitt ved grunnskolepoeng) er
en viktig forklaringsfaktor for gjennomføring i videregående opplæring. Og effekten av
sosioøkonomiske kriterier på frafall i videregående ser i stor grad ut til å være forklart gjennom
karakterer fra grunnskolen. En mulighet er derfor å se på hvordan grunnskolepoeng påvirker
behovet for ressurser i skolen. Det finnes naturligvis elever med lave grunnskolepoeng som
ikke har ekstra behov for tilrettelegging og det finnes naturligvis elever med høye
grunnskolepoeng som trenger behov for tilrettelegging. Elever med funksjonshemminger og
lignende vil også naturligvis ha behov for tilrettelegging og dette har ingenting med deres
karakterer å gjøre eller er i det minste ikke et resultat av inntakspoeng i videregående opplæring.
I gjennomsnitt er ideen likevel at skoler med mange elever som har lave grunnskolepoeng, over
år vil ha større ressursbehov enn skoler med færre elever i denne enden av skalaen.
Ideen om tildeling basert på grunnskolepoeng er ikke ny. I Østfold fylkeskommune har man for
eksempel en todeling av tildelingen hvor den ene er knyttet til ressurskrevende elever og den
andre er knyttet til lave inntakspoeng hos elevene. I Østfold fylkeskommune trekkes 4 % av
ressursene ut av tildelingen og omfordeles etter inntakspoeng og utover dette er det ingen
tildeling til spesialundervisning. Også i Akershus fylkeskommune er deler av tildelingen basert
på inntakskarakterer.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng varierer ikke i veldig stor grad mellom skoler. Et
gjennomsnitt kan likevel skjule ulik fordeling av elever. Et bedre mål på ressursbehovet for
elever som kan trenge ekstra tilrettelegging er derfor antallet elever med lave grunnskolepoeng
(for eksempel antall under 30 poeng).
For å evaluere om antall elever med lave grunnskolepoeng forklarer forskjellene i ressursbruk
til tilrettelegging og spesialundervisning benytter vi data på skolenivå, samt skolenes kostnader
til dette formålet. Funksjonene for spesialundervisning, tilrettelegging, PPT og OT benyttes for
å evaluere dette. Dette dekkes av kostnadsfunksjonene 560-562.
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Vi starter med en enkel korrelasjonsanalyse som sier noe om samvariasjonen mellom antall
elever med lave grunnskolepoeng, antall elever med tildeling om spesialundervisning i dag og
kostnader i disse funksjonene.
Tabell 4.22: Korrelasjonsmatrise
Antall

med Kostnader

tildeling

med

grunnskolepoe

spesialundervisning,

ng under 30

tilrettelegging, PPT og spesialundervisn
OT

Antall

til Antall

om

ing

med 1

grunnskolepoeng under
30
Kostnader

til 0,88

1

spesialundervisning,
tilrettelegging, PPT og
OT
Antall med tildeling om 0,6

0,65

1

spesialundervisning

Korrelasjonsmatrisen viser at antall elever med lave grunnskolepoeng er meget sterkt korrelert
med kostnader til tilrettelegging og spesialundervisning. Grunnskolepoengene er også sterkt
korrelert med antall elever med tildeling om spesialundervisning. Korrelasjonen mellom
antallet med spesialundervisning og kostnadene til dette området er lavere enn korrelasjonen
mot grunnskolepoeng. Denne samvariasjonen indikerer at fordeling etter grunnskolepoeng er
noe å gå videre med. Noe av den sterke korrelasjonen mellom kostnader og antall elever med
lave grunnskolepoeng kan skyldes at mange elever med lave grunnskolepoeng er korrelert med
elevtall og at store skoler har høyere kostnader generelt. Korrelasjonen i tabell 4.22 er imidlertid
vesentlig sterkere enn både korrelasjonen mot elevtall og antall elever med spesialundervisning.
Neste steg er å inkludere antall elever med lave grunnskolepoeng i en regresjonsanalyse.
Avhengig variabel i analysen vil være kostnader innenfor dette området, mens vi vil se på antall
elever med spesialundervisning og antall med lave grunnskolepoeng som forklaringsvariabler.
Vi vil også se om det er empirisk grunnlag for å si om det behøves et eget grunntilskudd i en
slik tildeling, slik som fordelingen i Sør Trøndelag er.
32

75

SØF-rapport nr. 02/17

Senere vil vi imidlertid inkludere denne analysen i hovedmodellen. Dette er fordi tildelingen
for tilrettelegging bør ses i sammenheng med elevtildelingen, siden noe av forskjellen i behovet
for tilrettelegging kan forklares ut fra ulike elevsammensetning med tanke på
utdanningsprogram.
Regresjonsanalysene viser at flere elever med lave grunnskolepoeng har en positiv og
signifikant sammenheng med kostnader til funksjon 560-562, som i stor grad omhandler
spesialundervisning og tilrettelegging. Selv om vi legger til antallet med tildeling om
spesialundervisning

i

regresjonen

holder

effekten

seg

noenlunde.

Antallet

med

spesialundervisning har også en positiv og signifikant sammenheng med utgiftene, noe som er
naturlig gitt dagens tildelingspraksis. I kolonne 3 og 4 er antall med spesialundervisning inne
som tildeling alene. Denne er positiv og signifikant, men vi ser at forklaringskraften er på kun
68,6 %. Med grunnskolepoeng inne forklarer modellen over 90 %.
Analysen gir ikke grunnlag for å si at det behøves en grunnbevilgning for denne tildelingen.
Konstantleddene er ikke signifikant positive. Regresjonsanalysene gir grunnlag for en tildeling
på omtrent 100 000 kroner per elev med grunnskolepoeng under 30 ved inntak til videregående
opplæring. Dette skal kunne finansiere spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen.
I tillegg til denne tildelingen ser vi at noe av tildelingen til elever med spesialundervisningen
bør beholdes.
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Tabell 4.23: Regresjonanalyse: Sammenhengen mellom grunnskolepoeng og kostnader til
spesialundervisning og tilrettelegging
Kostnader til spesialundervisning, tilrettelegging, PPT og OT
Antall elever med 112,905** 111,874**
103,016** 97,814***
grunnskolepoeng
*
*
*
under 30
(5,229)
(3,357)
(7,223)
(6,661)
Antall elever med
417,979*** 512,085** 128,410** 107,488**
tildeling
om
*
*
*
spesialundervisni
ng
(50,271)
(34,965)
(35,600)
(33,924)
Konstantledd
-95,889
1.711e+06
-781,611*
**
(372,228)
(672,619)
(445,499)
Antall
observasjoner
R-kvadrert

124

124

99

99

93

93

0.793

0.900

0.416

0.686

0.816

0.907

Selv om modellen treffer godt, viser erfaring at enkelte tildelinger ikke har noen sammenheng
med elevprestasjoner på grunnskolen. Elever med sterke funksjonshemminger og andre
spesifikke diagnoser er ofte svært ressurskrevende og kan kreve ekstra tildelinger. For å sikre
at fordelingen ikke går på bekostning av liv og helse, anbefales det derfor at en andel av
ressursene trekkes ut av budsjettet og fordeles etter elever med svært omfattende behov.
Kriteriene for å få en lik tildeling må da bli strengere enn i dag og kun omfatte de aller mest
ressurskrevende elevene. Denne fordelingspotten anbefales å være konstant innen budsjettåret.
Økt antall elever med slike behov vil da redusere tildelingen per elev og ikke øke mengden
ressurser. Vi anbefaler derfor å trekke ut ressursene tilsvarende tildelingen til antall elever med
spesialundervisning i tabell 4.23 ovenfor og fordele dette på et færre antall elever. De fleste
elevene dekkes av kostnader til antall elever med lave grunnskolepoeng, mens enkelte, svært
ressurskrevende elever bør få annen tildeling fordi slike utgifter i stor grad vil være tilfeldig
fordelt mellom skolene. På grunn av dette vil ikke kriteriet om antall elever med
spesialundervisning inkluderes i hovedmodellen senere.
Det er viktig å nevne at ingen ressurser trekkes ut av skolene gjennom en slik modell. De
fordeles ut til skolene etter kriteriene i modellen og skolene må finne løsninger innenfor egen
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utvidede ramme. Rammen er imidlertid styrket gjennom denne fordelingen for at skolene kan
gi den tilretteleggingen elevene har behov for.
En annen faktor som må trekkes ut av denne tildelingen er tildelingen til spesialavdelinger som
gjør at ressursbehovet er større på enkelte skoler. Dette tar ikke en slik modell hensyn til. Etter
at disse ressursene er trukket ut av tildelingen (som i dette tilfellet er summen av f560-f562),
må satsene nedskaleres tilsvarende og fordeles etter elever med lave grunnskolepoeng.
Særskilt språkopplæring
Kostnader til elever med særskilt språkopplæring føres også på funksjon 562 om
spesialundervisning og tilrettelegging. Minoritetsspråklige elever har rettigheter som kan gi
ekstra ressursbehov ved skolene. Dette er knyttet til særskilt språkopplæring. Dersom
minoritetsspråklige i gjennomsnitt ofte havner i gruppen med grunnskolepoeng under 30 vil
kostnadsulempene fanges opp her. Tabell 4.24 nedenfor analyserer dette.
Tabell 4.24: Analyse av kostnader til særskilt språkopplæring
Kostnader til spesialundervisning, tilrettelegging, PPT og OT
Antall
med
grunnskolepoeng
under 30
Antall elever med
tildeling
om
spesialundervisning
Antall elever med
vedtak om særskilt
språkopplæring
Konstant
Observasjoner
R-kvadrert

101,988***

97,364***

(7,812)
128,268***

(7,453)
107,228***

(35,776)
7,045

(34,160)
2,735

158,018***

291,645***

(33,692)
4.175e+06***
(512,741)

(35,553)

(19,796)
-801,286*
(451,077)

(19,881)

143
0.135

143
0.322

93
0.816

93
0.907

I kolonne 1 og 2 har vi lagt til antall med særskilt språkopplæring. Koeffisienten her indikerer
en stor tildeling per elev. Vi har imidlertid ovenfor sett at antallet elever med lave
grunnskolepoeng påvirker utgiftene i disse kostnadsfunksjonene i stor grad. Disse to variablene
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må derfor ses i sammenheng. Vi ser at ved å inkludere grunnskolepoengene, reduseres
koeffisientene kraftig og er ikke lengre signifikant. Analysen gir ikke grunnlag for at man bør
ha en tildelingsmodell for spesialundervisning og tilrettelegging som inkluderer antall elever
med vedtak om særskilt språkopplæring.
Noen skoler er regnet som «mottaksskoler» eller «innføringsskoler». Vi har ikke hatt
muligheter til å analysere disse direkte, men det kan tenkes å være grunnlag for å kompensere
disse skolene for kostnader knyttet til det. I modellen her er disse elevene gitt en sats etter
studiespesialiserende.
Forvaltning, drift og vedlikehold
I forbindelse med ny inntektsmodell for videregående skoler i det nye trøndelagsfylket har det
vært nedsatt en egen arbeidsgruppe som har vurdert hvordan man kan tildele eiendomsdrift og
skoler ressurser som knyttes til skolenes FDV-utgifter. Forslaget tar utgangspunkt i
praktiseringen Sør-Trøndelag har til fordeling i dag. Vi fikk arbeidsgruppens innspill mot
slutten av prosjektperioden og har følgelig ikke hatt mulighet eller datagrunnlag til å vurdere
innspillene i detalj. Arbeidsgruppen har delt FDV-utgifter inn i 4 grupper, nærmere bestemt
utgifter til henholdsvis drift, renhold, energi og annen FDV.
Et av målene for ny ressurstildelingsmodell i fylket er at man skal forsøke å lage en mest mulig
enkel modell. Vi har derfor først tatt utgangspunkt i arbeidsgruppens estimerte utgifter på
skolenivå for å se om disse eventuelt kan ses i sammenheng med en enkel
ressursfordelingsmodell som ligner modellene som er studert ellers i denne rapporten. Vi har
her sett om FDV-utgiftene ved skolene kan forklares med antall elever på studieforberedende
og yrkesfaglige utdanningsprogram, samt en variant av nabokriteriet som generelt er tiltenkt å
fange opp smådriftsulemper.
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Tabell 4.25: Samvariasjon mellom utgifter til FDV og en enkel ressurstildelingsmodell

Elever
studieforberedende
Elever yrkesfag
Roten av nabo*elever
Konstant

(1)
Drift

(2)
Renhold

(3)
Energi

(4)
Annen FDV

(5)
FDV-totalt

1,644***
(431.1)
2,455**
(933.3)
1,507**
(578.1)
65,214
(134,191)

3,232**
(1,262)
4,716
(2,776)
3,384*
(1,690)
35,921
(406,252)

542.6
(663.0)
2,464*
(1,401)
2,160**
(879.7)
-238,157
(209,179)

585.3*
(307.6)
1,754**
(665.9)
276.3
(412.5)
-71,741
(95,748)

5,719**
(2,438)
10,996*
(5,364)
7,698**
(3,264)
-168,101
(784,953)

Observasjoner
30
27
28
30
27
2
R
0.899
0.830
0.783
0.736
0.855
Standardfeil i parentes. ***, ** og * indikerer utsagnskraftig effekt på hhv. 1, 5 og 10 % nivå.

Generelt ser en ressursfordelingsmodell til å samvariere aller best med utgiftene til drift hvor
forklart varians (R2) er 0,899, noe som betyr at variablene med tilhørende estimert koeffisient
som er inkludert forklarer 89,9 prosent av variasjonen i utgifter til drift på tvers av skolene. Ser
vi på koeffisientstørrelsene relativt til hverandre, så er dette ganske likt den relative fordelingen
vi ser ellers i denne rapporten. Her indikeres det at utgiften som forbindes med en elev på
studieforberedende og yrkesfaglig linje er hhv. kr 1644 og kr 2455, i tillegg til en sats for totalt
antall elever sett i sammenheng med smådriftsulemper (nabokriteriet).
For utgiftene til renhold, energi og annen FDV fanges variasjonen på tvers av skolene litt
dårligere opp enn hva som er tilfelle for utgiftene til drift, hvor forklart varians varierer mellom
0,836 og 0,83. I den femte kolonnen har vi lagt sammen alle de fire ulike FDV-utgiftene. Med
samme modell som nevnt over forklares 85,5 prosent av variasjonen i alle FDV-utgifter på tvers
av skolene med en slik modell.
Videre er det naturlig å tenke at forvaltning, drift og vedlikehold av skolene i større grad enn
antall elever vil avhenge av skolens areal. I tabell 4.23 har vi studert sammenhengen mellom
FDV-utgifter og en enkel ressursstildelingsmodell som også inkluderer areal. Kort oppsummert
finner vi at å inkludere arealet direkte bidrar til å øke modellens forklarte varians en god del.
For FDV-utgifter totalt (den femte kolonnen) ser vi at en slik modell vil fange opp 98,6 prosent
av variasjonen i FDV-utgifter på tvers av skolene. Det andre som er verdt å merke seg er at de
estimerte koeffisientene til øvrige forklaringsvariabler reduseres betydelig i forhold til tidligere
i tillegg til at de i få tilfeller mht. de ulike utgiftene lenger er signifikante.
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Tabell 4.26: Samvariasjon mellom utgifter til FDV og en enkel ressurstildelingsmodell
som inkluderer skolestørrelse målt i areal

Antall m2
Elever
studieforberedende
Elever yrkesfag
Roten av nabo*elever
Konstant

(1)
Drift

(2)
Renhold

(3)
Energi

(4)
Annen FDV

(5)
FDV-totalt

84.66***
(10.65)
900.8***
(252.2)
765.4
(549.7)
612.3*
(333.6)
90,186
(72,955)

252.0***
(28.78)
1,325*
(647.0)
404.4
(1,428)
347.2
(886.5)
-43,873
(196,367)

134.2***
(14.55)
-473.2
(331.1)
-131.3
(717.3)
630.3
(446.3)
-249,344**
(98,544)

51.85***
(9.809)
130.1
(232.2)
718.8
(506.1)
-271.8
(307.1)
-56,447
(67,164)

524.8***
(36.72)
1,745**
(825.5)
2,017
(1,822)
1,372
(1,131)
-334,288
(250,552)

Observasjoner
30
27
28
30
27
R2
0.971
0.962
0.954
0.876
0.986
Standardfeil i parentes. ***, ** og * indikerer utsagnskraftig effekt på hhv. 1, 5 og 10 % nivå.
Det ser dermed ut som FDV-utgiftene i stor grad forklares av areal direkte. Vi har derfor
forenklet modellen ovenfor til en modell som kun inkluderer skolens areal. Dette er rapportert
i tabell 4.24. Den estimerte koeffisienten til arealet (Antall m2) er estimert til mellom kr 57
(annen FDV) og kr 298 (renhold). I tillegg er disse estimatene sterkt signifikante. Forklart
varians varierer mellom 0,85 og 0,944. I kolonne (5), hvor totale FDV-utgifter analyseres ser
vi at den estimerte koeffisienten tilsier en sats på kr 630,50 pr m2 til skolene. Hvis denne
modellen forenkles ved å ta bort konstantleddet, som uansett ikke er statistisk utsagnskraftig,
er den estimerte koeffisienten 622. Her indikeres det at om lag 96 prosent av variasjonen i alle
FDV-utgifter forklares direkte av arealet.
Tabell 4.24: Samvariasjon mellom utgifter til FDV og skolens areal

Antall m2
Konstant

(1)
Drift

(2)
Renhold

(3)
Energi

(4)
Annen FDV

(5)
FDV-totalt

130.0***
(9.970)
228,667*
(133,157)

298.0***
(18.07)
4,397
(252,663)

138.9***
(6.410)
-198,284**
(88,190)

57.37***
(4.101)
-64,156
(54,777)

630.5***
(25.85)
-133,235
(361,425)

Observasjoner
32
29
30
32
29
R2
0.850
0.910
0.944
0.867
0.957
Standardfeil i parentes. ***, ** og * indikerer utsagnskraftig effekt på hhv. 1, 5 og 10 % nivå.
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Videre har vi sett arbeidsgruppens modell opp mot utgifter som skolene har ført mot KOSTRAfunksjon 510.1 I modeller hvor utgiftene til funksjon 510 er avhengig variabel, samt hvor
differansen mellom utgifter på funksjon 510 og FDV-utgifter estimert av arbeidsgruppen, finner
vi at ulike forklaringsvariabler (ulike sammensetninger av elevtall, smådriftsulemper og areal)
fanger opp en lavere andel av variasjonen enn hva f.eks. arealet fanger opp når vi vurderte dette
som en enkel modell for FDV-utgifter. Årsaken til at sammenhengen er svakere i disse tilfellene
har trolig sammenheng med ulik praktisering av husleie og avskrivninger.

1

Funksjon 510 omfatter utgifter til skolelokaler og internatbygninger
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5

Innspill

til

ressursfordelingsmodell

for

nye

Trøndelag

fylkeskommune
Vi har så langt evaluert ulike kriterier for ressurstildeling. Dette er basert på dagens modeller,
innspill fra oppdragsgiver, samt erfaringer fra andre tildelingsmodeller. Vårt oppdrag har vært
å simulere og evaluere ulike kriterier. I dette kapitlet oppsummerer vi disse analysene og ser de
i sammenheng, i samme modell. Vi vil anbefale en tildelingsmodell som tar hensyn til ulike
elevsatser i grupper av utdanningsprogram, tildeling til skoler som har mange elever med lave
grunnskolepoeng og et kriterium for spredt bosetting i skolens hjemkommune. I hovedanalysen
inkluderer vi ikke ressurser etter antall elever med spesialundervisning, men fordeler hele
ressursen til spesialundervisning og tilrettelegging etter antall elever med lave
grunnskolepoeng. Likevel anbefaler vi i det videre arbeidet med ressurstildelingsmodellen at
det trekkes ut noen ressurser som håndteres med tanke på å gi tildelinger til elever som er svært
ressurskrevende.
Denne modellen fordeler omtrent 80 % av skolens ressurser i dag. I tillegg har vi sett på
fordeling av driftskostnader som forklarer mye av det resterende. Vi har imidlertid ikke data
som kan forklare forskjellene i alle driftskostnader, men har gjort en evaluering av tildelingen
til FDV. En liten del av ressursene er imidlertid holdt helt utenfor. Dette gjelder i første rekke
voksenopplæring, fagopplæring i arbeidslivet og fagskolene.
På grunn av svært spesiell kostnadsstruktur er tre skoler holdt utenfor analysene. Dette er Mære,
Skjetlein og Frøya. Vi kommer likevel til å argumentere for tildelinger til disse skolene basert
på analysene så langt. Naturbruk er generelt holdt utenfor modellen.
Forenkling av modellen
Som vi har sett i denne rapporten er det vanskelig å gjennomføre analyser med flere satser. Vi
har også sett at det er grunnlag for å se flere utdanningsprogram i sammenheng. I Sør har de
like satser for de fleste yrkesfagene, mens det er små forskjeller i dagens modell i Nord. Også
de funksjonsvise analysene av hvert enkelt utdanningsprogram underbygger mulighetene for en
forenkling. Vi vil teste om forenklingene er en gyldig forenkling av modellen. Vi har kommet
fram til følgende kategorier.
Kategori 1: Alle elever innen studiespesialisering
Kategori 2: Dans, Drama, Idrett og Medier og kommunikasjon
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Kategori 3: Musikk
Kategori 4: Alle yrkesfaglige utdanningsprogram bortsett fra naturbruk, samt sportsfiske
Kategori 5: Landslinjer med skiidretter
Kategori 6: Yrkessjåfør
Kategori 7: Naturbruk
Statistisk sett er dette en gyldig forenkling av modellen. Vi har også sett at flere
fylkeskommuner har felles satser for alle yrkesfag. Relativt små forskjeller i kostnadene gjør at
dette er en fornuftig forenkling.
Naturbruk har vi ikke evaluert i hovedfordelingen. Tidlig i rapporten hadde vi imidlertid en
funksjonsvis regresjon av naturbrukskostnadene. Resultatene fra denne analysen, samt
sammenligningene av gjennomsnittskostnadene i KOSTRA, både fylkesvis og på landsbasis,
gir

grunnlag

for

en

høyere

sats

på

naturbruk

enn

de

andre

yrkesfaglige

utdanningsprogrammene. En sats opp mot 120 000 kroner per elev virker hensiktsmessig.
Dagens ressurstildeling har også en rekke tildelinger utenfor modellen til naturfagskolene. Mye
av dette føres på kostrafunksjoner som ikke er inkludert i denne analysen.
Grunntilskudd
Fylkene har i dag ulike grunntilskudd. Grunntilskuddet skal dekke et slags minimumsbeløp for
å drive en skole. I tillegg fungerer slike tilskudd som ikke er avhengig av elevtall, som
småskoletillegg.
I hovedfordelingen ser vi bort fra driftskostnadene, så tilskudd til vaktmester og renhold holdes
utenfor. I tillegg må grunntilskuddet ses i sammenheng med tilskuddet for spredt bosetting som
også tolkes som grunntilskudd eller et tillegg til elevsatsene som er mer viktig i små skoler enn
i store skoler, fordi skoler i områder med lange reiseavstand får en høyere sats per elev enn
skoler i mer bynære strøk. I analysene reduseres behovet for et grunntilskudd når vi inkluderer
omfordeling gjennom nabokriteriet.
De funksjonsvise regresjonsanalysene av hvert enkelt utdanningsprogram indikerte et
signifikant konstantledd på omtrent 300 000 kroner for hvert av de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene. Dette ligner på tildelingsmodellen i Nord-Trøndelag og kan være en
ide å gå videre med. Vi mener imidlertid at dette vanskeliggjør modellen unødvendig og at det
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har liten økonomisk konsekvens for skolene. Dette bør også ses i sammenheng med kriteriet
for reiseavstand som gir en høyere sats per elev i distriktsskolene og som derfor bidrar til at
små tilbud får bedre økonomiske rammer.
Ingen av beregningene som hensyntar alle kriterier, gir empirisk grunnlag for noe
grunntilskudd. Når vi har inkludert nabokriteriet for spredt bosetting, gir ikke analysene
grunnlag for konstante bevilgninger. Statistisk sett kan man likevel tillate grunnbevilgning opp
mot 2 millioner kroner per skole i tillegg til omfordelingen gitt av nabokriteriet. Vi viser
modeller med ulike konstantledd nedenfor.
Modellforslag
Modellen som presenteres her inkluderer undervisning, spesialundervisning, pedagogisk
ledelse og fellesutgifter, samt tilrettelegging. Til sammen er dette omtrent 80 % av skolenes
ramme. Ved å inkludere de kriteriene vi har diskutert som hensiktsmessige, ser analysen slik ut
ved å bruke regnskap for skolene siste 5 år.
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Tabell 5.1: Modellforslag
(1)
Med konstantledd

(2)
1 million kroner i
grunntilskudd

(3)
2 millioner i
grunntilskudd.

63,192***
(3,483)
90,374***
(14,430)
66,836***
(8,627)
157,288***
(24,870)
80,000
(0)
300,000
(0)
28,414***
(5,732)
111,937***
(35,900)
169,976
(1,197,759)

62,967***
(3,668)
92,341***
(14,323)
68,612***
(9,450)
155,748***
(25,500)
80,000
(0)
300,000
(0)
26,555***
(4,723)
108,158***
(36,514)

62,695***
(3,931)
94,712***
(15,255)
70,753***
(10,148)
153,892***
(26,231)
80,000
(0)
300,000
(0)
24,315***
(5,085)
103,604***
(37,925)

116

116

116

Studiespesialiserende
Yrkesfaglige
utdanningsprogram
Idrettsfag, dans, drama,
medier og kommunikasjon
Musikk
Skiidretter landslinjer
Yrkessjåfør
Nabo rot*elever
Antall elever med lavere enn
30 grunnskolepoeng
Konstantledd
Antall observasjoner.

I tabellen ser vi tre ulike spesifikasjoner med ulike grunntilskudd. I kolonne 1 har vi en modell
som estimerer et grunntilskudd (konstantledd). I kolonne 2 har vi 1 million kroner i
grunntilskudd og i kolonne 3 har vi 2 millioner kroner i grunntilskudd. Her ser vi også hvordan
satsene varierer med størrelsen på grunntilskuddet. I det videre skal vi kommentere resultatene
fra kolonne 3.
Her ser vi 6 ulike satser. Når vi evaluerer satsene, må man huske at skolene får en tildeling
gjennom reiseavstandskriteriet på 24315* 𝑁𝑎𝑏𝑜*antall elever. Vi ser at modellen i stor grad
forklarer forskjellene i kostnadene. Naturbruk er som nevnt tidligere tatt ut av analysen.
Studiespesialiserende får da en sats på i underkant av 63 000 kroner i tillegg til tildelingen per
elev gjennom nabokriteriet. Idrett, dans, drama og medier og kommunikasjon er på i overkant
av

70 000

kroner.

Musikk

på

nesten

154 000

kroner.

utdanningsprogrammene har en sats på i overkant av 94 000 kroner.
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For å inkludere de ulike landslinjene har vi benyttet informasjon fra Iversen og Nyhus (2015)
som estimerte gjennomsnittskostnader for landslinjene i Norge. Siden elevtallet er såpass lavt
ved landslinjene i trøndelagsfylkene gir ikke estimater av den enkelte linje noen mening. Basert
på informasjonen her har vi satt en sats for skiidretter til 80 000 kroner, som er omtrent 10 000
kroner høyere enn en sats for idrettsfag. Sportsfiske har på grunnlag av analysene i denne
rapporten blitt foreslått til å ha lik sats som de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I tillegg
har yrkessjåfør en sats på 300 000 kroner. Dette er på grunnlag av Iversen og Nyhus (2015),
samt gjennomsnittsberegningene av kostnadene ved Ole Vig videregående skole, som har dette
utdanningsprogrammet. Skolen får i dag også en signifikant grunnbevilgning.
I tillegg til dette fordeles 104 000 kroner per elev med lave grunnskolepoeng. Tolkningen av
dette er at skoler som har mange svaktpresterende elever har større behov for å gjøre kostbare
tilrettelegginger og større sannsynlighet for å gjøre vedtak om spesialundervisning. En del av
denne potten anbefales tatt ut av bevilgningen og omfordelt til elever med svært omfattende
behov.
Anbefalte kriterier i foreslått modell er derfor elevsatser i sju kateogorier, antall elever med lave
grunnskolepoeng, nabokriteriet for spredt bosetting, en tildeling for elever som er svært
ressurskrevende, tildelinger til FDV-kostnader (skolens areal er viktig) og enkelte tildelinger
utenfor modellen.
Konsekvenser av innspillene til ny ressursfordelingsmodell
En ny ressursfordelingsmodell vil aldri fordele ressursene på samme måte som tidligere. Noen
skoler vil få mer ressurser, andre skoler vil få mindre ressurser. I denne modellen er det i stor
grad objektive kriterier som er gjeldende og i mindre grad tildelinger basert på saksbehandling
og skjønn. Dette har vært intensjonen gjennom disse analysene og dette prosjektet. Fordelen er
at det er enkelt og forutsigbart for skolene. Ressurstildelingen er også basert på kriterier som
ikke rektorene kan påvirke nevneverdig. Ulempen kan være at man ikke vil få kompensasjon
for hver minste endring eller behov som skulle oppstå. Rektor vil stå ovenfor flere avveininger,
siden en større andel av ressursene fordeles over rammen. Det er mindre ressurser å hente
sentralt. En slik utvikling har vært en tendens over flere år i grunnskolen (Iversen, Bonesrønning
og Nyhus 2016).
Et arbeid som gjenstår er å se hvilke konsekvenser dette får for enkeltskoler. Vi har gjort forsøk
på ulike beregninger og ferdigstillelsen av dette vil skje i etterkant av denne rapporten og
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offentliggjøres som et vedlegg. Skolene får i dag ekstra tildelinger som modellen ikke hensyntar
og en sammenligning på dette tidspunktet vil gi et feil bilde av fordelingen.
Det er mange tildelinger utenfor modellen i dag. Det er et mål at de skal reduseres, men likevel
kan de forklare mye av forskjellene mellom skolenes regnskaper og kriteriene for modellen som
her er presentert. Det blir derfor en avveining om hvor mange slike kriterier som man skal ha
inn. Nedenfor går vi igjennom de viktigste eksemplene på tildelinger modellen ikke hensyntar.
Flere av skolene får i dag ekstra tildelinger for spisset toppidrett. Dette er ikke hensyntatt i dag
på andre måter enn at det inngår i satsen for idrettsfag og fordelt på alle skoler. For å fortsatt
ivareta slike satsinger må man ta ut noe av rammen og fordele ut til skolene med slike satsinger.
I Nord-Trøndelag gis det en del ekstrabevilgninger for skoler med få kull på
studiespesialiserende. Disse får tildeling basert på full kapasitetsutnyttelse, selv om de ikke har
det. Dette gjelder i stor grad Leksvik, Inderøy og Meråker. I Sør-Trøndelag har man også en
del tildelinger for skoler med lavt antall elever på programmet. Landlslinjen i Grong får også
tildeling for et høyere antall elever enn man faktisk har.
I Sør-Trøndelag har en rekke skoler tildelinger for undervisning av minoritetsspråklige. Dette
er gitt utenfor kriteriemodellen. Dette gjelder Thora Storm, Fosen, Gauldal, Hemne og Orkdal.
Flere skoler har kostnader knyttet til PPT for kommuner, undervisning ved institusjoner og
lignende. Dette skal føres på en annen kostnadsfunksjon og er ikke inkludert i analysen. Det vil
imidlertid framkomme på skolens samlede tildeling i dag.
Voksenopplæring er en vesentlig post ved flere skoler. Dette gjelder for eksempel Verdal,
Steinkjer, Ole Vig, Olav Duun og Thora Storm.
Blå sektor, naturbruk og maritime fag har en del ekstratildelinger i begge fylker og i tillegg en
rekke spesielle satsinger innenfor ulike områder.
Overgangsordning
Historisk sett har det vært ulik ressursbruk per elev i de to fylkene. Disse historiske forskjellene
kan blant annet skyldes både forskjeller i økonomisk handlingsrom, ulike kostnadsfaktorer ved
å drive tjenestene, ulikt tjenestebehov i befolkningen og politiske prioriteringer. Når det nå skal
lages en felles ressurstildelingsmodell vil det være urimelig at en slik modell innføres i full
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skala fra dag én ettersom skolene vil komme til å ha utfordringer med å tilpasse seg nye
rammebetingelser over natten.
I Kommuneproposisjonen 2015 foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en
overgangsordning for overføringer til fylkene som følge av endringer i inntektssystemet. Dette
forslaget til overgangsordning kan også anvendes for videregående skoler i det nye
Trøndelagsfylket. Kort oppsummert går den skisserte ordningen ut på at skoler som får en
reduksjon eller økning i overføringer som følge av ny ressurstildelingsmodell og andre tilskudd
mv., faser inn reduksjonen/økningen med et likt beløp hvert år i 5 år.
Hvorvidt en overgangsordning bør ha varighet i 5 år vil nok avhenge av fordelingsvirkningene
av nye rammebetingelser sammenlignet med de rammebetingelsene skolene har hatt i de to
gamle fylkene. Hvis man for enkeltskoler vil se store endringer i de økonomiske rammene etter
overgang til ett fylke, så kan det argumenteres for en overgangsordning på 5 år. Dersom
fordelingsvirkningene blir ubetydelige, bør en overgangsordning ha kortere varighet.
En overgangsordning over 5 år innebærer at skoler som får en reduksjon i tilskudd som følge
av ny ressurstildelingsmodell og andre økonomiske prioriteringer kun må dekke 20 prosent av
reduksjonen det første året. Det neste året fases ytterligere 20 prosent inn. Da må skolen dermed
dekke 40 prosent av reduksjonen i forventede tilskudd. Det siste året vil dermed hele
reduksjonen være faset inn.
Overgangsordningen for skoler som kommer ut med reduserte tilskudd bør finansieres med at
man holder tilbake vekst i tilskudd for skolene som tjener på ny ressurstildelingsmodell og
andre overføringer. Disse vil da få realisert 20 prosent av økningen det første året, 40 prosent
det andre året, slik at hele økningen realiseres først det femte året.

Oppsummering
Senter for Økonomisk forskning ved NTNU har gjennom dette prosjektet kommet med
analysegrunnlag for utarbeidelse av ny tildelingsmodell i nye Trøndelag fylkeskommune. Den
nye ressursfordelingsmodellen utarbeides av fylkeskommunen og dette prosjektet skal fungere
som grunnlagsmateriale. Senter for økonomisk forskning vil bidra i utarbeidelsen som et
resultat av denne rapporten.
Det argumenteres for å dele elevene i 7 grupper med tanke på ressurstildeling.
Studiespesialiserende elever får den laveste satsen. Neste sats er for dans, drama, medier og
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kommunikasjon og idrettsfag. Alle andre yrkesfaglige utdanningsprogram, bortsett fra
naturbruk har en felles sats, mens musikk har en høyere sats. Naturbruk, skiidretter og
yrkessjåfør har egne satser.
Nabokriteriet for spredt bosetting benyttes til omfordeling mellom skoler i tettbebygde bystrøk
og små skoler med spredt bosetting. Kriterier slik det er konstruert i denne rapporten bidrar til
en omfordeling ved at distriktsskolene har en høyere elevsats enn byskolene.
Antall elever med lave grunnskolepoeng har vist seg å være en viktig forklaringsvariabel for
kostnadsforskjeller mellom skolene. Selv med kontroll for elevsammensetningen på
utdanningsprogram slår denne variabelen kraftig ut. Flere elever med lave grunnskolepoeng vil
i gjennomsnitt bety flere elever med behov for en eller annen form for tilrettelegging. Det
anbefales at det trekkes ut en del av tildelingen til spesialundervisning for å omfordele til elever
med svært store behov. Kravet for å få en slik tilleggsbevilgning bør være høyt.
Lønnsforskjeller og lærere med redusert leseplikt gir ikke systematiske forskjeller i kostnader
over tid ved skolene og bør derfor ikke inkluderes som et kriterium i modellen.
Smågrupper, antall utdanningsprogram og særskilt norsk gir ikke grunnlag for ekstra tildelinger
når nabokriteriet for spredt bosetting er inkludert.
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