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Forord 
Oslo kommune fordeler tilgjengelige ressurser til byens grunnskoler ved hjelp aven 
ressursfordelingsmodell. I 2013-14 evaluerte Deloitte denne modellen på oppdrag fra Utdanningsetaten. 

Resultatet og anbefalingene ble lagt frem for bystyret høsten 2014 og modellen ble endret med virkning 
fra januar 2016. Elevsatsene på barnetrinnene ble økt noe, på bekostning av elevsatsene på 
ungdomstrinnet, og samtlige skoler fikk en større tildeling gjennom basisbeløpet. Alle endringene ble 
gjort innenfor en uendret ramme. I forlengelsen av den politiske behandlingen ønsket Oslo kommune 
mer informasjon. Nedenfor er bystyrets vedtak i sak 5/2015 pkt. 1-3: 

1. Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter: 
a. Innhold i og omfang av de sasiademografiske kriteriene 
b. Om og eventuell utforming av særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning 
c. Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, inkludert en mulig 

modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter gruppestørrelse 
d. Hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes 

u ndervisn i ngsnedslag . 

2. Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i sammenheng når 
ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må inkludere, men ikke 
nødvendigvis avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt konkrete bestillinger på. 

3. Basert på resultatene av Kommunerevisjonens undersøkelse og resultatene fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene til språklige minoriteter gjøres det en vurdering 
av om omfang og fordeling av disse ressursene i ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne 
vurderingen legges fram for bystyret. 

I arbeidet med utredningen, har alle bidragsytere stilt opp med et konstruktivt engasjement. En rekke 
skoleledere har bidratt med sine perspektiver på ressursbruk, både på skolene og i den styringsgruppen 
som Utdanningsetaten etablerte for å følge arbeidet. I tillegg har medarbeidere i Utdanningsetaten stilt 
opp for å forklare ulike forhold ved ressursmodellen og hente ut informasjon om aktivitet og økonomi. I 
sum gjør det at dette arbeidet etter vårt skjønn gir et dekkende bilde av Osloskolens ressurssituasjon. 

Vi opplever at det er liten usikkerhet om faktiske forhold og tolkning av data - og vi håper de funn og 
anbefalinger som er presentert kan være til nytte i arbeidet med å gjøre en god Osloskole enda bedre. 

Med vennlig hilsen 

~ t~l 'i~L J# Erik Tveiten 
Ansvarlig partner 

Deloitte AS 

3 25. januar 2017 
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1. Oppsummering 

1.1 Bakgrunn 

Ressursfordelingsmodellen er den mekanismen som fordeler midler til grunnskolene i Oslo. Majoriteten av 

midlene blir fordelt basert på antall elever ved skolen. I tillegg forsøker modellen å kompensere skolene 

for uforskyldte ulemper som driver ressursbehovet ved en skole, for eksempel om det er mange elever 

med behov for særskilt språkopplæring i norsk eller mange som har behov for spesialundervisning. 

Modellen ble innført i 2003, og deretter evaluert først i 2005 og deretter i 2013/14. Utgangspunktet for 

dette oppdraget er vedtaket i Oslo bystyre 4. februar 2015. Bystyret ba byrådet utrede ulike elementer 

ved dagens ressursfordelingsmodell. 

For å belyse disse elementene har Deloitte innhentet kvantitativ og kvalitativ informasjon. Blant annet er 

det innhentet et omfattende tallgrunnlag med informasjon om skolens historiske tildelinger, levekår i 

området elevene vokser opp i og karakteristika knyttet til de ulike skolene (elevinformasjon, 

lærerinformasjon, regnskap, resultater m.m.). Denne informasjonen danner grunnlag for våre 

vurderinger og konklusjoner om treffsikkerheten i dagens modell og alternative modeller for tildeling 

gjennom ressursfordelingsmodellen til Oslo. 

 

1.2 Oversikt over evaluerte temaer og anbefalinger 

 

Sosiodemografisk modell  

Elevenes bakgrunn påvirker elevenes forutsetninger for læring, noe som igjen 

påvirker skolenes ressursbehov. Disse forskjellene søkes kompensert gjennom en 
sosiodemografisk tildeling. På bakgrunn av Deloittes evaluering av modellen fra 
2013/14, ønsket bystyret å undersøke om modellen skulle oppdateres med nye 
kriterier for tildeling. 

Deloitte foreslår å endre kriteriene som ligger til grunn i dagens modell slik at 

modellen i større grad predikerer skolens ressursbehov. I den foreslåtte modellen 
vil midlene fordeles til skolene basert på antall barnevernstiltak blant barn i 
grunnskolealder og karakteristika knyttet til foreldrenes inntekt og utdannelse. 

 

Særskilt elevpris 

Skolene kan i dag etter søknad få en sats som er antatt å dekke deler av utgifter 
knyttet til undervisning av elever med autisme, multifunksjonshemming eller 
psykisk utviklingshemming. Det er en rekke elever som er svært ressurskrevende 
for en skole å håndtere, og det kan oppleves som urettferdig at enkelte diagnoser 
kan utløse en ekstra tildeling og andre ikke. Mange skoler har for eksempel 

elever med atferdsproblemer som krever betydelige ressurser å følge opp. 
Bystyret ønsket derfor en vurdering av om andre diagnoser burde være omfattet 
av denne ordningen. 

Deloitte anbefaler ikke å utvide antall diagnoser som kvalifiserer til en særskilt 
elevpris. Erfaringene med dagens tildeling indikerer at finansiering skaper et 

behov, selv i tilfeller når det er ganske objektive kriterier som legges til grunn. Å 
introdusere flere diagnoser, som i større grad er basert på en mer subjektiv 

vurdering enn dagens diagnoser (f.eks. elever med atferdsvansker), vil ikke 
oppfylle modellens krav til objektivitet. Samtidig vil en slik tildeling kunne være 
med på å redusere dagens sterke incentiver til å forebygge atferdsproblemer.  
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Særskilt språkopplæring 

Dagens tildeling til særskilt språklæring for språklige minoriteter er basert på 
antall elever som har vedtak om særskilt norskopplæring. Modellen er ujevnt 
avtakende, det vil si at skolene får mer for første elev enn for nummer to, men 
med ulike «terskelnivåer». Bystyret ønsket en evaluering av dagens tildeling, 
bl.a. med bakgrunn i Kommunerevisjonens evaluering av ordningen.  

 
Modellens krav til objektivitet er vanskelig forenlig med en modell der tildelingen 
er basert på et vedtak fattet av skolen selv. Basert på våre undersøkelser ser det 
ut som skoler med relativ like forutsetninger har ulik praksis på hvilke elever som 
får vedtak og hvor lenge de får beholde vedtaket. Deloitte forslår derfor at 
tildelingen i stedet baserer seg på en fast sats per minoritetselev ved skolen.  

Ved å innføre en fast sats, går man samtidig vekk fra dagens terskelmodell, som 
er vanskelig å forstå og som i liten grad reflekteres skolens kostnader.  

 

Mobilitet 

Alle skoler i Oslo opplever at elever begynner og slutter på skolen, men for 
enkelte skoler i Oslo utgjør antall elever som slutter og begynner en betydelig del 
av elevmassen. Bystyret ønsket en vurdering om skoler skulle bli kompensert 
særskilt for denne utfordringen.  

Gjennom dagens ressursfordelingsmodell får skoler kompensert for alle nye 

elever gjennom elevsatsen, samtidig som de får delvis kompensert for elever 
som slutter i løpet av skoleåret.  

I tillegg får skoler med mye utflytting i skolekretsen delvis kompensert for dette 
gjennom dagens sosiodemografiske modell, antageligvis fordi man antok at mye 
flytting i en skolekrets påvirket læringsmiljøet ved en skole. I Deloittes evaluering 
av sosiodemografisk modell i 2013/14 fant vi ikke bevis for en slik sammenheng.  

I denne evalueringen har vi sett på om mer presise utflyttingsdata, som teller 

antall barn i grunnskolealder som flytter ut fra en skolekrets - og ikke hele 
befolkningen. Likevel står konklusjonen fra 2013/14 fast: At mange elever slutter 

på en skole ser ikke ut til å ha en selvstendig effekt på elevenes resultater på 
nasjonale prøver eller behovet for spesialundervisning. Således anbefaler vi at 
skolene ikke blir kompensert særskilt for høy mobilitet gjennom sosiodemografisk 
modell.  

 

Ulike kostnader knyttet til lærere 

I dag får skolene et basisbeløp og en tildeling per elev som er ment å dekke 
kostnadene knyttet til ordinær undervisning. Siden hovedvekten av kostnader er 
knyttet til lærere, ville Bystyret at man skulle se på modeller som i stedet 
fordeler midler basert på at kostnaden knyttet til lærerstaben varierer mellom 
skolene. 

Som følge av variasjon i alder, ansenitet og kompetanse blant lærere har noen 
skoler betydelig høyere kostnader knyttet til lærere enn andre. Siden rammen for 
tildelingen står fast, blir konsekvensen av en modell som søker å kompensere for 

forskjeller at man må ta midler fra skoler med lave lærerlønninger/høy andel 
unge (uerfarne) lærere for å kompensere skoler med høye lærerlønninger/høy 
andel eldre (erfarne) lærere.  

Basert på en rettferdighetsvurdering, anbefaler Deloitte å opprettholde dagens 
modell, som kompenserer for kostnadene knyttet til ordinær undervisning 
gjennom basisbeløp og tildeling per elev.  
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1.3 Hva skal til for å drive en ordinær skole? 

En vanlig oppfatning om Osloskolen er at «pengene følger eleven». Det er bare delvis korrekt. Betydelige 

ressurser brukes til å dekke spesielle satsinger og formål som kommer noen grupper elever til gode, men 

ikke alle. Spørsmålet blir dermed om en ordinær skole uten spesielle utfordringer får tilstrekkelige 

ressurser til å drive forsvarlig?  

Svaret på det spørsmålet er ikke uten videre enkelt, men man kan få en indikasjon ved å se på hva Oslos 

skoler drives for sammenlignet med svært rimelige skolesystemer i andre store kommuner. Slike 

sammenligninger har en del svakheter. Basert på overordnede nøkkeltall, kan de synes som en del skoler 

i Oslo drives til en lavere kostnad enn skoler noe annet sted i landet.  

Deloitte er av den oppfatning at elevsatsen bare så vidt er i stand til å dekke kostnadene på skoler uten 

spesielle problemer, og at man i eventuelle omlegginger av ressursfordelingsmodellen bestreber seg på å 

finne inndekning andre steder enn i elevsatsen.  

1.4 Hva blir fordelingseffektene av Deloittes anbefalte modell? 

I figur har vi illustrert hvordan Deloittes anbefalte endringer av dagens sosiodemografisk modell og 

tildeling til særskilt språkopplæring påvirker tildelingene til den enkelte skole.  

Konsekvensene kan oppsummeres i tre hovedtrekk:  

- Med ny tildeling til særskilt språkopplæring vil skoler som har relativt mange minoritetselever, 

men få §2-8-vedtak komme bedre ut enn med dagens tildeling (og motsatt for skoler med 

relativt sett færre minoritetselever i forhold til antall §2-8 vedtak) 

- Deloitte anbefaler en ny sosiodemografisk modell som predikerer behovet mer presist. Skoler på 

«Annen øst» kommer jevnt over bedre ut av anbefalt modell sammenlignet med dagens modell. I 

hovedsak skyldes dette at mobilitet ligger inne som et kriterium i dagens modell, som i liten grad 

tilgodeså skoler med lav mobilitet utenfor sentrumskjernen 

- I dagens sosiodemografisk modell inngår «andel elever» som et kriterium som teller 10 prosent. 

Det innebærer at alle skoler får noe tildeling via sosiodemografisk modell i dag. Vi foreslår å 

fjerne dette kriteriet, og således vil noen skoler med gode levekår få mindre enn før og 

fordelingen skiller mer mellom store og små behov 

 

Gruppestørrelse 

Dagens ressursfordelingsmodell er uavhengig av gruppestørrelse, 69 prosent av 
modellen fordeles i stedet basert på antall elever gjennom elevsatsen. Bystyret 
ønsket en evaluering på om finansieringen i stedet burde følge klasser.  

Deloitte er av den vurdering at det ikke finnes noe riktig antall klasser eller 
grupper – og i en stor gruppe kan det være flere lærere. Vi ser ingen tett kobling 
mellom grupper, behov og ressurser: Enten må vi ta fra skoler som (må) 

organisere seg i små grupper som følge av vanskelige læresituasjoner, eller fra 
skoler som (må) organisere seg i store grupper pga. ressurssituasjon. 
 
For hvert år øker elevtallet i Osloskolen og det er viktig å opprettholde incentivet 
for å ta imot nye elever som ligger inne i dagens modell. På bakgrunn av disse 
sammenhengene anbefaler Deloitte ikke å fordele midler med utgangspunkt i 
gruppestørrelse. 
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Figur 1 Fordelingseffekter av Deloittes anbefalte forslag per elev (2015-tall) 

 

Figurforklaring: Figuren viser summen av Deloittes to foreslåtte endringer per elev per skole: Skoler over 

for den stiplede skrå linjen får i sum en økt tildeling sammenliknet med dagens modell, og skoler under 

linjen får i sum en redusert tildeling. 
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2. Om ressursfordelingsmodellen 

2.1 Utgangspunktet: En enkel og rettferdig fordeling 

 Ressursfordelingsmodellen er den mekanismen som 

fordeler midler til grunnskolene i Oslo. Modellen ble 

innført 1. januar 2003 og hadde som formål å gjøre 

ressurstildelingen rettferdig, objektiv, etterprøvbar, 

enkel å operere og enkel å forstå (fra bystyresak 

498/02).  

Størrelsen på bevilgningene avgjøres i Bystyrets 

budsjettbehandling. Ressursfordelingsmodellen kan 

ikke si hvor store ressurser som skolene bør få tilført. 

Det ressursfordelingsmodellen skal gjøre er å fordele 

denne rammen videre til skolene på en rettferdig og 

objektivt måte. 

I Osloskolen fordeles ressurser til undervisningsformål 

i hovedsak gjennom ressursfordelingsmodellen. 

Majoriteten av midlene er fordelt etter antall elever, og 

ikke hvor store ressurser skolen hadde tidligere eller 

hvor mange lærerstillinger og klasser skolene har. I 

tillegg forsøker Oslo å kompensere skolene for 

særskilte utfordringer. For eksempel får skoler med 

høye bygningsrelaterte kostnader eller stort behov for 

spesialundervisning ekstra ressurser. Kjernen i 

modellen er at den skal unngå å gjøre forskjell ut over 

det som er nødvendig for å kompensere for uforskyldte 

ulemper.  

2.2 Nedbrytning av ressursfordelingsmodellen 

Hovedelementene i ressursfordelingsmodellen har i hovedsak ligget fast siden innføringen i 2003. 

Gjennomgangen nedenfor er ment som en bakgrunn for lesere som ikke kjenner til dagens 

ressursfordelingsmodell. Vi ser på formålet til hvert element og omfanget av de ressursene som fordeles.  

2.2.1 Bygningsrelaterte midler 

 

Osloskolen leier i hovedsak lokaler fra Undervisningsbygg 

KF og betaler en kostnadsdekkende husleie. I tillegg har 

skolene løpende kostnader til renhold, vaktmester, 

kommunale avgifter, energi og skoleskyss. I 2015 utgjorde 

dette 36 prosent av de totale tildelingene til skolene i Oslo. 

De resterende ressursene (64 prosent) går til 

undervisningsformål.  

De bygningsrelaterte midlene ble ikke vurdert i 2013/14-

evalueringen og er heller ikke bedt utredet i denne 

rapporten.  

 

 

 

Ressursfordelingsmodellen i Oslo 

 Mekanismen som fordeler midler til 
grunnskolene i Oslo 

 Ble innført 1. januar 2003  

 Størrelsen på bevilgningene avgjøres i 
Bystyrets budsjettbehandling 

 Grunnskolene mottar en samlet bevilgning 
til bygningsformål og til pedagogiske 
formål. Skolens driftsstyrer prioriterer 
bevilgningen innen rammen 

 Enkelt sagt skal modellen tildele en sum 

per elev som er tilstrekkelig for den 
ordinære undervisningen og i tillegg 
kompensere skolene for uforskyldte 
ulemper (smådriftsulemper, 
språkutfordringer og dårlige forutsetninger 
for læring) 

 Modellen har i etterkant blitt evaluert og 
justert to ganger (2005 og 2013/14)  

 I 2015 var størrelsen på de samlede 
bevilgningene som var fordelt gjennom 
ressursfordelingsmodellen på ca. 4 mrd. 
kroner 
 

 

Fordeling av undervisningsrelaterte vs. 

bygningsrelaterte midler 

 
 

Kilde: Tildelinger 2015 

 

64

36

Undervisningsrelaterte
midler

Bygningsrelaterte
midler
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2.2.2 Elevsats 

Elevsatsen er det største enkeltelementet i 

ressursfordelingsmodellen. Av de ressursene som brukes til 

undervisningsformål, blir 69 prosent fordelt gjennom 

elevsatsen. Hensikten med elevsatsen er å gi skolene en 

grunnfinansiering som skal kompensere for kostnadene ved 

ordinær opplæring. 

Satsen er ulik mellom skoletrinnene fordi antall 

undervisningstimer er ulikt. I 2015 var elevsatsen på 

barnetrinnet 24 prosent lavere enn på ungdomstrinnet. 

Basert på nye beregninger ble satsene endret fra 1. januar 

2016 slik at satsen på barnetrinnet nå er 17 prosent lavere 

enn på ungdomstrinnet.  

 

 

 

2.2.3 Basisbeløp 

I 2004, ett år etter innføringen av 

ressursfordelingsmodellen, ble det besluttet å supplere 

modellen med et basisbeløp. Basisbeløpet er konstant og 

uavhengig av skolens elevtall og aktivitet. Det utgjør 

dermed en større del av finansieringen for små skoler enn 

for store skoler. Hensikten med denne finansieringen er å 

kompensere for smådriftsulemper som oppstår, dels fordi 

det finnes en del faste, administrative kostnader ved å drive 

en skole og dels fordi små skoler oftere ender opp med en 

uhensiktsmessig lav gruppestørrelse.  

Basisbeløpet ble vedtatt justert opp f.o.m. 1. januar 2016 

og utgjør i dag ca. 9 prosent av ressursbruken til 

undervisningsformål i Oslos grunnskoler. 

 

 

2.2.4 Sosiodemografisk tildeling 

Alle elever har rett på tilpasset opplærling. Behov for 

ressurser til å oppfylle denne retten varierer mellom 

skolene. Variasjonen i ressursbehov er nært relatert til 

levekår og skolene får derfor tildelt ressurser basert på 

sosiodemografiske kriterier. Osloskolen fordeler 7 prosent 

av de undervisningsrelaterte midlene basert på egenskaper 

ved befolkningen i skolens inntaksområde. 

Evalueringen fra 2013/14 argumenterte for at dagens 

kriteriemodell var hensiktsmessig og hadde en riktig 

fordelingsprofil, men at den ikke i tilstrekkelig grad 

prioriterte skolene med størst læringsutfordringer. Bystyret 

hadde en rekke oppfølgingsspørsmål og et behov for å se 

om barnevern kunne inngå som et kjennetegn på et 

opptaksområde med behov for ekstra ressurser til 

spesialundervisning og tilpasset opplærling. 

Nedbrytning av undervisningsrelaterte 

midler  

 
Kilde: Tildelinger 2015 

 

Nedbrytning av undervisningsrelaterte 

midler  

 
Kilde: Tildelinger 2015 
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Kilde: Tildelinger 2015 

 

7

69

7

9

5 3

Basisbeløp

Elevsats

Sosiodemografiske
midler

Særskilt
språkopplæring

Spesialgrupper

Annet

7

69

7

9

5 3

Basisbeløp

Elevsats

Sosiodemografiske
midler

Særskilt
språkopplæring

Spesialgrupper

Annet

7

69

7

9

5 3

Basisbeløp

Elevsats

Sosiodemografiske
midler

Særskilt
språkopplæring

Spesialgrupper

Annet



 

11     25. januar 2017  

2.2.5 Særskilt språkopplæring 

Oslo kommune har et stort antall minoritetsspråklige elever. 

Minoritetsspråklige kan ha behov for særskilt 

språkopplæring, og for å kompensere skolene for 

ressursbehovet til dette har Oslo videreført en tidligere 

statlig kompensasjonsordning. Ordningen i dag har ulike 

satser og ulike terskelverdier, og baserer seg på antall 

elever med vedtak om særskilt språkopplæring (opplæring i 

henhold til Opplæringslovens paragraf 2-8). Det er skolen 

selv som treffer slike vedtak. 

Midlene til særskilt språkopplæring ble ikke omfattet av 

Deloittes evaluering av ressursfordelingsmodellen i 

2013/14. Man ønsket å avvente resultatene fra 

undersøkelsene til Kommunerevisjonen og Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus.  

I 2015 utgjorde de midlene som ble fordelt til særskilt 

språkopplæring 9 prosent av all ressursbruk til undervisningsformål i Oslos grunnskoler. 

2.2.6 Annet (inkl. tildeling til spesialgrupper) 

I tillegg til ordningene som er nevnt ovenfor, finnes det en 

serie tildelinger som går til politisk prioriterte satsinger, til 

skoler med spesielle funksjoner eller satsinger. Slike 

tildelinger utgjør til sammen 8 prosent av ressursbruken. 

Det største elementet er spesialgruppene som får midler 

tilsvarende 3 prosent av ressursbruken i 2015. Foruten 

denne ressursbruken finnes det egne tildelinger til: 

 Småskoletillegg til Maridalen og Sørkedalen skole. 

Småskoletillegget til øvrige skoler ble avviklet i 2016, 

samtidig som basisbeløpet ble økt. 

 Tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1. til 4. 

årstrinn 

 Rekrutteringspakke for lærere for skoler med særskilte 

utfordringer 

 Intensjonsavtaler mellom Staten og Oslo kommune 

vedrørende Groruddalen og Handlingsprogram Oslo sør 

 Mottaks- og alfabetiseringsgruppe 

 Oslo sjøskole, Skolehagen, Nordisk skoleidrett, 

Markaskolen, talentsatsing i musikk og ballett og hovedverneombud 

 Leirskole på barnetrinnet 

 Opplæring på VG1-nivå for 10. klassinger 

 Kurs i utdanningsvalg 

 Kunnskapspakken 

 Lærerløftet 

 Teach First 

 Særskilt elevpris for elever med omfattende behov (for diagnosene autisme, multifunksjonshemming 

og psykisk utviklingshemming) 

 

Nedbrytning av undervisningsrelaterte 

midler  

 
Kilde: Tildelinger 2015 

   

Nedbrytning av undervisningsrelaterte 

midler  

 
 

Kilde: Tildelinger 2015 
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3. Bakgrunn og mandat 

3.1 Bakgrunn  

Deloitte fikk oppdraget med å evaluere Ressursfordelingsmodellen i 2013/14. Den overordnede 

vurderingen i rapporten var at modellen fungerte på en god måte og bidro til god ressursutnyttelse i 

kommunens grunnskoler. Deloitte anbefalte likevel noen endringer 

 ny beregning av basisbeløp til skolene 

 endret forhold mellom elevsats i grunn- og ungdomsskole 

 fjerning av småskolesatsen 

 nye kriterier for fordeling av sosiodemografiske midler 

Saken ble behandlet i bystyret 4. februar 2015. Byrådet sluttet seg i hovedsak til anbefalingene i 

rapporten, men ønsket å avvente de foreslåtte endringene i de sosiodemografiske tildelingene, blant 

annet som følge av at høringsinstansene var delt i spørsmålet og fordi byrådet ønsket å se på muligheten 

for om informasjon om barnevern kunne bidra til å gjøre modellen mer treffsikker. Slik informasjon forelå 

ikke på tidspunktet for den politiske behandlingen. En spesiell støtte ble også beholdt for Maridalen og 

Sørkedalen skole som i Oslo-sammenheng er svært små. 

3.2 Mandat for utredning 2015/16 

Den politiske behandlingen resulterte også i flere spørsmål, og et ønske om å vurdere flere sider av 

ressursfordelingsmodellen. Utgangspunktet for dette oppdraget er vedtaket i Oslo bystyre 4. februar 

2015. Bystyret ba byrådet utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere for en rekke temaer oppsummert 

i punktene nedenfor: 

 Bystyret ønsket å vite enda mer om særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning, hvordan skolene kan få tildelt ressurser ut fra barnas levekår og om det finnes 

elever med så store behov at kostnadene bør kompenseres særskilt. 

 Bystyret ønsket å forstå hvordan man kan bygge opp en modell som legger mindre vekt på elevtall. 

Siden hovedvekten av kostnader er knyttet til lærere, ønsker Bystyret at man ser på alternative 

modeller som tar hensyn til at kostanden knyttet til lærere varierer mellom skolene, blant annet som 

følge av et ulikt antall grupper, kompetansenivået til lærere og lønnsnivå på skolen.   

 Bystyret har bedt om en gjennomgang av de ressursene som brukes til språkopplæring for 

minoritetsspråklige, et element av ressursfordelingsmodellen som ikke var oppe til vurdering i 2014-

evalueringen. 

 Bystyret har merket seg at mobilitet i elevmassen er utfordrende for mange osloskoler og har bedt 

om vurderinger av hvordan denne utfordringen kan håndteres. 

Byrådet og Utdanningsetaten har spesifisert oppdraget ytterligere med bakgrunn i innspill fra 

medbestemmelsesutvalget (organisasjonene). For fullstendig oppdragsdokument henvises det til 

oppdragsdokumentet (vedlegg 0 for det oppdragsdokumentet for evalueringen fra Oslo Kommune 

Utdanningsetaten). Det ble besluttet å la en ekstern aktør utføre utredningene innenfor rammene som 

ble beskrevet i tilbudsutlysningen.  

Viktige føringer er gjengitt i avsnittene nedenfor. 

3.2.1 Føring: Den samlede ressursrammen ligger fast 

Det som er gjenstand for vurdering er ikke bystyrets prioriteringer mellom ulike sektorer.  

Forslag som å gi ekstra kompensasjon for en ulempe skal dekkes inn gjennom dagens ramme med 

utgangspunkt i føringene i tabellen under.  
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Tabell 1 Føringer i mandatet om hvordan eventuelle nye elementer skal dekkes inn 

Element som eventuelt skal kompenseres Kilde til inndekking  

Mobilitet Sosiodemografisk ramme 

Kompensasjon for seniortiltak Elevsats 

Utvidelse av ordningen med særskilt 

elevpris til særlig krevende elevgrupper 

Elevsats og sosiodemografisk ramme 

Lærernes kompetanse 

Gjennomsnittlig lønnstrinn 

Elevsats 

 

Det skal ikke gjøres noen ytterligere vurdering av om sosiodemografiske midler står i størrelse til ressursbruk 

i spesialundervisning / tilpasset opplæring bortsett fra i tilfeller der nye finansieringselementer avhjelper de 

utfordringene som dagens modell er satt opp for å håndtere. 

3.2.2 Føring: Prinsippene for dagens ressursfordelingsmodell ligger fast 

Når ulike deler av ressursfordelingsmodellen skal vurderes, så er det bystyrets krav til en god modell som 

legges til grunn. Kravene til ressursfordelingsmodellen ble fastsatt i bystyresak 498/02, som noe 

forenklet sier at: 

 Modellen må oppfattes som rettferdig 

 Midlene skal fordeles mellom grunnskolene etter objektive kriterier 

 Kriteriene i modellen må være kjent av skolene 

 Modellen må være enkel å operere 

 Modellen skal kunne etterprøves 

3.2.3 Føringer: vesentlighetsprinsippet 

Det lar seg ikke gjøre å lage noen ressursfordelingsmodell som løpende tar hensyn til all variasjon i 

skolenes behov. I mandatet er det derfor lagt ned et vesentlighetsprinsipp som er gjengitt nedenfor. 

 Elementer som utgjør mindre enn 7 % (sosiodemografisk tildeling i 2012), tas ikke inn i som eget 

element i modellen 

 Ordninger som berører mindre enn 20 % av skoler vesentlig, tas ikke inn som et kriterium i modellen 

 Andre eventuelle prioriterte tilfeller må vurderes som særskilte tildelinger, dersom de over en 

tidsperiode rammer enkeltskoler vesentlig 
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4. Metodisk tilnærming 

Oppgaven med å evaluere ulike elementer i dagens ressursfordelingsmodell avhenger av om elementet 

som skal evalueres er inkludert i modellen i dag – eller vurderes inkludert i modellen. I dette kapitlet gjør 

vi rede for metodikken vi har brukt for å avgjøre om det er behov for endringer i dagens 

ressursfordelingsmodell. 

4.1 Nye elementer i modellen 

I vurderingen av hvorvidt nye elementer bør inkluderes i modellen, har vi tatt utgangspunkt i en 

hypotetisk - deduktiv metode der det fremsettes en hypotese som deretter testes ved hjelp av å 

undersøke om forutsetningene til hypotesen er til stede. Ved hjelp av testing styrkes, bekreftes eller 

avkreftes den opprinnelige hypotesen. I praksis er dette som å spørre seg selv: «Hva må vi tro på for at 

denne formen for finansiering skal være en god idé?», for deretter å undersøke om forutsetningene er til 

stede.  

For å illustrere tilnærmingen med et eksempel kan vi ta utgangspunkt i bystyrets ønske om å vurdere om 

skolene bør kompenseres for merkostnader til eldre lærere. For å vurdere hvorvidt 

ressursfordelingsmodellen bør ha en slik mekanisme, tar vi i rapporten utgangspunkt i bystyrets krav om 

at modellen skal være rettferdig, basert på objektive kriterier, være kjent av skolene, enkel å operere og 

etterprøvbar.  

I eksempelet med eldre lærere ville man si at egen kompensasjon for seniortiltak er en god idé dersom 

seniorer faktisk er kostnadsdrivende, at denne kostnaden varierer mellom skolene, at det lar seg gjøre å 

måle kostnaden, at ulempen blir værende over noe tid, at forholdet er vesentlig, ikke selvforskyldt og 

ikke allerede håndtert av andre mekanismer. Er disse forutsetningene til stede? Det er tema i kapittel 9.  

Figuren nedenfor (Figur 2) illustrerer tilnærmingen.  

Figur 2 Betingelser for å inkludere ny variabel i ressursfordelingsmodellen 

 

 



 

15     25. januar 2017  

4.2 Justere eksisterende elementer i modellen 

For å vurdere elementer som allerede ligger inne i modellen, har vi tatt utgangspunkt i en gapsanalyse-

tilnærming. Med denne metodikken ser vi først på selve formålet med å inkludere elementet i modellen, 

deretter reflekterer vi rundt hvordan resultatet burde vært dersom modellen klarte å oppnå dette målet, 

før vi tester gapet mellom dette resultatet og resultatet av dagens modell. Til slutt vurderer vi om det er 

mulig å foreslå et bedre alternativ enn dagens modell, og om fordelingseffekten av en slik endring er i 

tråd med intensjonene bak modellen. Fremgangsmåten er oppsummert i figur 3. 

Figur 3 Metodikk for å evaluere og justere eksisterende elementer i modellen 

 

4.3 Arbeidsprosess 

Innenfor rammen av mandatet har Deloitte løst oppgaven selvstendig. Funn og observasjoner har vært 

forelagt en styringsgruppe til informasjon og konsultasjon, men vurderingene står for Deloittes regning 

alene. I perioden november 2015 – januar 2017 har Deloitte hatt løpende kontakt med Utdanningsetaten 

for å innhente informasjon. Styringsgruppen har hatt et titalls møter i perioden. 

4.4 Datakilder 

Informasjon Kilde Beskrivelse Tema År 

Intervjuer 12 intervjuer med 

rektorer i 

Osloskolen 

Skullerud, Slemdal, 

Bjøråsen/Tiurleiken, 

Møllergata, Skøyen, Bakås, 

Svartjern, Rommen, 

Haugerud, Tøyen/Vahl, 

Skøyenåsen, Hovseter 

Alle tema Intervjuene 

ble 

gjennomført 

i november 

og 

desember 

2015 

Befolkningsstatistikk SSB via UKE Informasjon om befolkning 

i inntaksområde til skolen 

(skolekrets) som brukes til 

å beregne sosiodemografisk 

tildeling. 

Sosiodemografi 2008 – 

2015 (for 

enkelte 

variabler 

har vi kun 

fått tilsendt 

til 2013) 
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Informasjon Kilde Beskrivelse Tema År 

Levekårsstatistikk SSB Ytterligere informasjon om 

befolkning i inntaksområde 

til skolen (skolekrets) som 

ble bestilt fra SSB for å 

avgjøre hvilke variabler 

som bør inngå i den 

sosiodemografiske 

kriteriemodellen – bl.a. 

statistikk om 

barnevernstiltak 

Sosiodemografi 2012, 2013, 

2014, 2015  

Informasjon om 

elevene i grunnskolen 

Grunnskolens 

informasjons-

system (GSI) 

Inneholder bl.a. 

informasjon om:  

- Antall elever per 

trinn 

- Omfang av 

spesialundervisning 

- Omfang av 

språkundervisning 

m.m. 

Alle tema 2006/07-

2015/16 

Språkopplæring, 

spesialundervisning 

og flyttemønster for 

enkeltelever 

SATS Anonymiserte individdata 

for å følge enkeltelevers 

progresjon og flyttemønster 

gjennom grunnskolen 

Mobilitet, 

sosiodemografi 

og 

språkopplæring 

2006/07-

2014/15 

Budsjett- og 

regnskapsinformasjon 

Agresso 

(økonomi- og 

regnskapssystem) 

Informasjon om alle 

skolenes regnskap + 

tildelinger fra 

ressursfordelingsmodellen 

Alle tema 2006 – 

2014 

Ansattinformasjon HR-system 

(tidligere: NLP, 

nå: HR) 

Informasjon om alle lærere 

i grunnskolen i Oslo, inkl. 

bl.a. utlønningsprosent, 

lønnsnivå og stilling. 

Seniortiltak, 

gjennomsnittlig 

lærerlønn m.m. 

2006 - 

2014 

Avslags- og 

tildelingsoversikt om 

søknad for elever med 

omfattende behov 

Søknader Oversikt over antall 

godkjente og avslåtte 

søknader. 

Omfattende 

behov 

2011 – 

2015 

Skoleprestasjoner Skoleporten.no Ferdighetsnivå i norsk på 

nasjonale prøver for 5. og 

8. trinn samt og andelen 

som ikke tar slike prøver; 

eksamenskarakterer i norsk 

skriftlig på 10. trinn. 

Særskilt 

norskopplæring 

2009/10 – 

2015/15 

 

Det har blitt gjennomført 12 intervjuer i forbindelse med utredningene. Intervjuobjektene omfatter 12 

skoleledere, som var en del av styringsgruppen eller ble valgt ut av styringsgruppen og 

Utdanningsetaten, med mål om at variasjonsbredden i Oslos skoler (geografisk, type skole, størrelse, 

sosiodemografiske forhold, håndtering av spesialundervisning etc.) skulle være representert. Hensikten 

med disse intervjuene var å skaffe kvalitativ bakgrunnsinformasjon om de elementene i modellen vi er 

bedt om å evaluere. 
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Evalueringen har benyttet seg av samme type informasjon som Osloskolen melder inn til Grunnskolens 

informasjonssystem (GSI), samt data fra SATS. Informasjonen omhandler elevdata (på både individuelt 

og klassetrinnsnivå), ressursbruk (lærertimer), ansattdata (på individuelt nivå), samt detaljer om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring (antall elever med vedtak og gruppesammensetning) for 

hver skole og hvert skoleår. I tillegg har vi føyet til informasjon om hver enkelt skole, som for eksempel 

geografi, type skole og om skolen har byomfattende spesialgruppe.  

Datagrunnlaget for prosjektet består av informasjon om 125 skoler, sammensatt av 81 barneskoler, 26 

ungdomsskoler og 18 kombinerte skoler for skoleårene 2006/07 til 2015/16. Ikke all data er tilgjengelig 

for hele perioden.  

4.5 Statistisk metode 

Evalueringen av sosiodemografisk tildeling baserer seg i stor grad på statistisk analyse. Datagrunnlaget 

for disse analysene består av informasjon om tidligere sosiodemografisk tildeling for hver skole for årene 

2007 til 2015. I tillegg er sosiodemografisk data for hvert inntaksområde innhentet fra Utviklings- og 

kompetanseetaten (UKE) og SSB. Vi har hentet inn informasjon om foreldrene til elevene (f.eks. inntekt 

og utdannelse) samt karakteristika knyttet til elevene ved skolen (f.eks. innvandringsbakgrunn, mobilitet 

og barnevernstiltak). 

En utfordring med de statistiske analysene er at skolenes utgifter og ressursbruk i stor utstrekning er 

betinget av skolenes budsjett – som igjen er betinget av ressursfordelingsmodellen som skal evalueres. 

Dette utgjør en utfordring når vi ser på resultater på nasjonale prøver, der en romslig tildeling via 

ressursfordelingsmodellen vil kunne ha løftet skoler med store læringsvansker, slik at vi undervurderer 

behovet. For modellen der vi ser på andelen spesialundervisningsvedtak vil det derimot stille seg 

annerledes, ettersom det PP-tjenesten som setter vedtaket uavhengig av skolens ressurssituasjon. Det 

vil likevel kunne være mulig å finne forskjeller mellom skolene med hensyn til hvordan de har disponert 

sine ressurser – for eksempel står skolene fritt til å bruke mindre/mer ressurser til spesialundervisning og 

tilpasset opplæring enn de ressursene de er tildelt gjennom de sosiodemografiske midlene.  

For å finne den modellen som best beskriver ressursbehovet for spesialundervisning og tilpasset 

opplæring, tok vi utgangspunkt i de levekårsvariablene vi hadde god grunn til å tro at kunne påvirke 

behovet på en skole (basert på intervjuer og relevant forskning). Deretter kjørte vi disse variablene i 

samme modell for å avgjøre hvilke levekår som hadde signifikant forklaringskraft på behovet. Vi vurderte 

forklaringskraften til de enkelte variablene ved å se om modellens samlede forklaringskraft endret seg 

nevneverdig ved å ta ut eller inn variabler. Samtidig så vi etter problemer som kan oppstå som følge av 

korrelasjon mellom forklaringsvariabler, og endret variabelsammensetningen slik at graden av 

korrelasjon variablene imellom var på et tilfredsstillende nivå.  

For mer informasjon om de statistiske analysene, se vedlegg 16.5. 



 

18     25. januar 2017  

5. Sosiodemografisk tildeling 

5.1 Om sosiodemografisk tildeling 

Elevenes bakgrunn påvirker elevenes forutsetninger for læring. Dette resulterer i at skoler har ulike 

ressursbehov knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det er disse skjevhetene som man 

forsøker å kompensere for gjennom sosiodemografisk tildeling.  

5.2 Om kriteriemodeller 

Oslo har valgt å fordele de sosiodemografiske tildelingene gjennom en kriteriemodell. Utgangspunktet for 

en slik modell er at man ser på egenskaper ved skolens inntaksområde og elevgrunnlag for å predikere 

ressursbehovet for spesialundervisning og tilpasset opplæring.  

Figur 4 illustrerer hvordan en kriteriemodell fungerer. Øverst i figuren har vi illustrert samfunnet som 

elevene vokser opp i. Dette samfunnet karakteriseres av ulike forhold som påvirker hvilke forutsetninger 

elevene har for å lykkes på skolen. Dette skaper igjen ulike forutsetninger for skolene; skoler som har 

elever som vokser opp i et miljø der de har mindre forutsetninger for å lykkes på skolen, vil ha et større 

ressursbehov for sikre elevenes læringsutbytte enn skoler der elevene har gode forutsetninger for å 

lykkes. De sosiodemografiske midlene skal kompensere disse skolene for denne ulempen.  

Figur 4 Kriteriemodell 

 

Følger man denne logikken, kan det vært fristende å sende midler til de skolene som på ulike måter 

presterte dårligst. For eksempel er det mulig å fordele midler basert på skolens resultater ved nasjonale 

prøver. En slik tankegang ville derimot «straffet» skoler som har tatt grep for å løfte elever med et 

vanskelig utgangspunkt, og – kanskje enda verre – kunne skapt et incentiv for skolene å prestere dårlig 

ved nasjonale prøver for å få mer midler. 

Styrken til en kriteriemodell er at man i stedet ser på samfunnet som elevene vokser opp i og 

kompenserer skolene basert på om dette samfunnet karakteriseres av levekår som påvirker elevenes 
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forutsetninger til å ta til seg læring. Tror vi foreldrenes utdanningsbakgrunn påvirker dette, vil skoler som 

opererer i områder der foreldrenes utdanningsnivå er lavt sammenlignet med snittet i Oslo bli 

kompensert for dette – uavhengig av hvordan elevene presterer på skolen.  

I dette kapitlet tar vi først for oss dagens kriteriemodell og vurderer om den oppfyller det formålet den 

var tiltenkt. Her støtter vi oss blant annet på vurderingene som ble gjort i Deloittes evaluering i 2013/14, 

men supplerer med nye data og analyser. Deretter reflekterer vi rundt hvordan resultatet burde vært 

dersom modellen klarte å oppnå formålet den var tiltenkt, før vi tester gapet mellom dette resultatet og 

resultatet av dagens modell.  

 

5.3 Vurdering 

5.3.1 Dagens modell 

I dag blir de sosiodemografiske midlene i Oslo fordelt etter en modell som ble designet i 2002-03. Det ble 

da tatt utgangspunkt i kriterier og vekter fra Oslo kommunes kriteriemodell for finansiering av bydelene.1 

Kriteriene tar utgangspunkt i levekårsforhold i de ulike skolekretsområdene til elevene. De fleste av disse 

levekårene kan sies å påvirke elevenes forutsetninger for å ta til seg læring, og således skolenes 

ressursbehov for tilpasset opplæring og spesialundervisning.2  

Tabell 2 oppsummerer hvilke forhold ved elevenes skolekrets (kriterier) som modellen tar utgangspunkt 

i, og hvilke vekting hver av disse kriteriene har for den enkeltes skoles tildeling.  

Tabell 2 Dagens sosiodemografiske kriterier 

Dagens kriteriemodell for sosiodemografisk tildeling 

Kriterium Vekt 

Andel elever 10 % 

Andel innbyggere 0-17 år med hjelpestønad 15 % 

Andel elever * (multiplisert med) lavinntektsindeks 20 % 

Andel elever * utflyttingsindeks 20 % 

Andel barn med enslige forsørgere * lavinntektsindeks 20 % 

Andel barn med enslige forsørgere * utflyttingsindeks 15 % 

 

Den sosiodemografiske rammen fordeles med en tredjedel tildeles ungdomstrinnene, mens to tredjedeler 

tildeles barnetrinnene. Den samlede rammen utgjorde i 2015 ca. 296 millioner kroner. Alle beregninger i 

dette kapitlet tar utgangspunkt i at denne vektingen mellom barnetrinnene og ungdomstrinnene 

opprettholdes.  

5.3.2 Konklusjoner fra 2014-evalueringen og behovet for mer informasjon 

I evaluering i 2013/14 utarbeidet Deloitte en omfattende gjennomgang til Bystyret om hvordan de 

sosiodemografiske kriteriene fungerte. Deloitte trakk frem 

                                                

1 Byrådssakene som ligger til grunn for budsjettfordelingsmodellen (299/02 og 343/03) gir ingen eksplisitt 

begrunnelse for denne vektingen mellom demografiske og sosioøkonomiske kriterier. Det som er gjengitt her er basert 
på enkeltpersoners oppfatning av de valgene som ble tatt. 

2 Fürst og Høvserstad, Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen, 2005. 
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 At de ressursene som ble fordelt ut fra sosiodemografiske kriterier var omtrent i riktig størrelsesorden 

selv om de ikke fullt ut kompenserte alle kostnader til spesialundervisning og assistentbrukt 

 At sosiodemografisk tildeling var omtrentlig riktig fordelt mellom barneskolene og ungdomsskolene 

 At skoleledere ønsket å beholde koblingen til sosiodemografiske kriterier (ikke vedtak) slik at ikke 

unødvendig mange ble tatt ut av ordinær, tilpasset opplæring 

 At den grunnleggende innretningen i modellen var riktig: jo flere elever med vedtak om 

spesialundervisning (de som har størst problemer med å følge ordinær undervisning), desto større 

tildeling 

Deloitte viste samtidig at det var mulig å bygge en modell som fordelte ressursene mer presist basert på 

inntekt og utdanning i foreldregruppen.  

I bestrebelsen for å finne en bedre modell, var det imidlertid stadig ubesvarte spørsmål. Bystyret har 

derfor ønsket ytterligere informasjon: 

 Utredning av muligheten for å bruke barnevernssaker som kriterium for tildeling av de 

sosiodemografiske midlene. Evalueringen fra 2013/14 viste at barnevern kunne ha en effekt, i alle fall 

når man så på omfanget av saker i en hel bydel, men barnevernsstatistikk var ikke tilgjengelig for 

skolenes inntaksområder.  

 Utredning av «hvorvidt det kan være forskjeller mellom de sosiodemografiske kjennetegnene blant 

hele befolkningen i et skoleinntaksområde, og de foresatte til skolens elever». Spørsmålsstillingen er 

viktig fordi en del områder i Oslo – særlig i sentrum - har en sammensatt befolkning. Barnefamiliene i 

et inntaksområde kan være bedre eller dårligere stilt enn befolkningen for øvrig. I en slik situasjon 

kan befolkningens gjennomsnittlige utdanning bli et upresist mål for hvilke forutsetninger foreldrene 

har til å støtte barns skolegang.  

 Referansegruppen har ønsket å se på i hvilken grad modellen kan bli bedre ved å inkludere 

«indikatorer for psykisk helse/undervisning i hjemmet» 

 Når Deloitte arbeidet frem en alternativ modell, ble skolens assistentbruk skjønnsmessig benyttet 

som et uttrykk for tilpasset opplæring. Referansegruppen har bedt om at dette forholdet ble tatt opp 

til ny vurdering.3 

5.3.3 Hva kjennetegner skoler med store behov? 

Vi tar som utgangspunkt at hensikten med sosiodemografiske tildelinger er å hjelpe skoler som har et 

dårlig utgangspunkt for å få til læring. Utfordringen er å finne gode og objektive mål som kan identifisere 

en skole med utfordringer som har behov for ekstra midler knyttet til tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. En tanke er å finne skoler som elever og foreldre søker seg bort fra, men den det 

meste av flyttingen skjer fordi familier går til noe, ikke fra noe. Vi kunne målt tilfredshet (som kan ha 

mange årsaker) eller skolenes assistentbruk som heller ikke er noe presist uttrykk for et problem. 

Derimot har vi etter vår mening to valide og pålitelige indikatorer på behov: omfanget av §5-1 vedtak og 

fraværet av gode skoleprestasjoner.  

Bruken av §5-1 vedtak viser hvor mange elever som har fått et bekreftet behov for spesialundervisning, 

altså et behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. I Deloittes gjennomgang fra 2013/14 tok vi 

utgangspunkt i andelen elever med spesialundervisningsvedtak ved en skole for å avgjøre behovet for 

spesialundervisning ved en skole. Vedtakene blir satt av en tredjepart (PP-tjenesten), og er slik sett ikke 

direkte påvirket av skolens ressurssituasjon. PP-tjenesten opplyste at det ikke var store variasjoner i 

tildelingspraksis gjennom byen, men kunne ikke utelukke at terskelen for å henvise kan være lavere på 

skoler med en liten andel elever med særskilte behov. Dersom dette er tilfellet, vil ulikheter i behovene 

skolene i mellom bli noe underkommunisert når man ser på andelen elever med vedtak. Antall 

vedtakselever vurderes som en litt lite følsom indikator på det problemet vi ønsker å løse. 

                                                

3 Mandatets ordlyd er «Vurdere om forholdstallet i Deloittes rapport 75/25 bør endres (andel elever med vedtak 
spesialundervisning / andel lønn assistenter)». 
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Figuren under viser hvor stor andel av elevene på barnetrinnene som har et vedtak om 

spesialundervisning.  

Figur 5 Andel elever med 5.1 - vedtak (ikke BSG), barnetrinn, snitt over 2 år 

 

Ressursbehovet for å tilby tilpasset opplæring ved en skole er vanskeligere å måle direkte. Å øke graden 

av – og dermed ressursbehovet til – tilpasning i opplæringen kan innebære blant annet å variere 

metoder, redusere klassestørrelsen, operere med flere lærere i den ordinære undervisningssituasjonen 

eller sette inn assistenter. Slike tiltak har en kostnad. Alle elever skal få tilpasset opplæring, men den 

mest krevende bruken er trolig den som settes inn for å sikre at elevene klarer å følge ordinær 

undervisning. I regnskapet kan vi enkelt se hvor mye en skole bruker på lærere og assistenter, men vi 

kan ikke uten videre vite hvor mye av deres tid som går til økt grad av tilpasning av opplæringen. Det 

ville dessuten vært problematisk å ta utgangspunkt i dagens ressursbruk for lærere og assistenter for å 

avgjøre det reelle behovet, ettersom skolen har ansatt og tatt i bruk lærere og assistenter med 

utgangspunkt i de tildelingene de har fått hittil- og dette er ikke nødvendigvis en refleksjon av det 

faktiske behovet. 

Ettersom vi ikke kan se på ressursbruken blant lærere, må vi finne noe annet målbart på tvers av skolene 

i Oslo som indikerer økt ressursbehov tilknyttet tilpasset opplæring i normal undervisningssituasjon. I 

stedet for å se på ressursbruk, tar vi utgangspunkt i at skoler med dårlige læringsresultater blant sine 

elever har et stort ressursbehov for å tilby økt grad av tilpasset opplæring. Nasjonale prøver måler hvor 

godt elevene i grunnskolen mestrer ferdigheter i lesing og regning og engelsk og gjennomføres på 5., 8. 

og 9. trinn. Vi tar utgangspunkt i resultatene for regning, ettersom ressursfordelingsmodellen har en 

egen pott for særskilte språkligtildelinger. For å fange opp de elevene med et stort behov for tilpasset 

opplæring, tar vi utgangspunkt i de elevene som oppnår lave mestringsnivå på nasjonal prøve i regning. I 

snitt er det en firedel eller flere av elevene som ikke presterer ut over de lave nivåene, og fraværet av 

gode prestasjoner alene er ikke det samme som at skolene har høyere ressursbehov for å tilpasse 

opplæringen. Vi kan tenke på fraværet av gode skoleprestasjoner som en i overkant følsom indikator på 

det problemet vi ønsker å løse. 

Figuren under viser hvor stor andel av elevene på barnetrinn som har laveste mestringsnivå innen 

regning. 
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Figur 6 Andel elever som er på laveste regning-nivå i 5.klasse, barnetrinn, snitt over 2 år 

 

Samlet kan vi si at en skole med en høy andel elever på spesialundervisning og med en høy andel elever 

som utviser mangelfull mestring på nasjonale prøver i regning har et stort ressursbehov til tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. Det er slike skoler som bør tilgodeses gjennom sosiodemografisk pott. 

5.3.4 Hvilke levekår påvirker elevenes forutsetning for læring? 

For å avgjøre hvilke levekårsforhold som forklarer dårlige resultater og en høy andel spesialundervisning 

på en skole, kan vi ta utgangspunkt i en rekke forskning som har blitt gjort på hvilke forhold som kan 

påvirke elevenes forutsetninger for læring. 

Utgangspunktet var kraftfulle studier som dokumenterte at foreldres evne og kapasitet til å gi råd og 

hjelp ga barn et fortrinn i skolesituasjonen, og et tilsvarende redusert behov for ekstra styrking gjennom 

spesialundervisning og tilpasset opplæring4.  

En rekke av disse forholdene var listet i gjennomgangen fra 2013/145: 

 Kjønn spiller en effekt, ofte til jenters fordel. I en ressursfordelingsmodell har kjønn imidlertid 

ingen effekt siden det ikke er nevneverdig forskjell på andelen gutter og jenter mellom 

grunnskolene. 

 Familiens inntekt kan virke alene, eller som et indirekte mål på familiens utdanningsnivå. 

 Å komme fra en familie med eneforsørger har ofte vist seg å ha effekt. 

                                                

4 Coleman, J. S., med flere, Equality of Educational Opportunity, Washington DC, 1966. Denne studien var en 
inspirasjon blant annet for Gudmund Hernes, Om ulikhetens reproduksjon, i M.S. Mortensen (red.), «I forskningens 
lys», Oslo 1974. 

5 PISA-undersøkelsen; Hans Bonesrønning, Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik og Bjarne Strøm, Ressurser og 
resultater i grunnopplæringen: Forprosjekt, SØF-rapport nr 02, 2008; Øyvind Wiborg, Clara Åse Arnesen, Jens B. 
Grøbaard, Liv Anne Støren og Vibeke Opheim, Elevers prestasjonsutvikling – hvor mye betyr skolen og familien? Andre 
delrapport fra prosjekt «Ressurser og resultater», NIFU rapport nr 35, 2011; Jens B. Grøgaard, Hva kjennetegner 
barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjektet «Ressurser og resultater i 
grunnopplæringen», NIFU rapport nr 38, 2012; Vibeke Opheim, Jens B. Grøgaard og Terje Næss, De gamle er eldst? 
Betydning av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner på femte, åttende og 
tiende trinn i grunnopplæringen, NIFU rapport 34, 2010 
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 Familiens utdanningsnivå spiller inn på barns læringsresultat. 

 Foreldrenes forhold til arbeidsmarked (arbeidsledighet), trygdesystemet (uførepensjon) og 

sosialhjelp. Nyankomne innvandrere kan ha utfordringer, kanskje sammen med grad av 

integrasjon. Slik sett kan det være nyttig å skille mellom fremmedkulturelle (utenfra OECD-

området) og øvrige innvandrere. Noen studier viser at innvandreres etterkommere gjør det godt 

på skolen, noen studier viser at effekten av innvandring varierer slik at et stort innslag 

innvandrere kan ha effekt, mens et lite innslag innvandrere ikke har effekt. 

 Flytting kan være en indikasjon på manglende sosial forankring. 

 Studier av behov for kommunale tjenester har i noen sammenhenger vist hopingseffekter, for 

eksempel at lav inntekt alene ikke har stor effekt, men at kombinasjonen av å være arbeidsledig, 

skilt og uten utdanning til sammen kan gi kompliserte levekår – og tilsvarende redusert mulighet 

for å støtte barnas skolegang. 

 Psykisk helse samt omfanget av barnevernssaker har av skoleledere blitt trukket frem som en 

kilde til merarbeid, økt ressursbehov for tilpasset opplæring og kanskje spesialundervisning. 

5.3.5 Datakilder og dataleverandører 

Vår mulighet til å teste hvilke variabler som har effekt på skolenes ressursbehov for spesialundervisning 

og tilpasset opplæring avgrenser seg til hvilke variabler vi har tilgang til om de ulike skolekretsene. Oslo 

kommune har tilgang på data for en rekke forhold. Informasjon om foreldres forhold til arbeidsmarkedet, 

trygd og sosialhjelp finnes imidlertid kun på bydelsnivå. Det samme gjelder informasjon bruk av 

barnehage. Disse er derfor ikke inkludert i analysen nedenfor.  

Fra Oslo kommunes database har vi informasjon om følgende levekårsvariabler på skolekretsnivå som er 

relevant for denne analysen. Hvilke år vi har tilgang på data står i parentes:  

 Antall innvandrere i grunnskolealder (2008 - 2015) 

 Antall personer i grunnskolealder som flytter til og fra skolekrets (2008 - 2014) 

 Utdanningsbakgrunn for husholdninger med barn i grunnskolealder (2008 - 2013) 

I forbindelse med dette prosjektet har det blitt bestilt to nye variabler fra SSB som UKE ikke har tilgang 

til:  

 Antall barnevernsmeldinger, -utredninger og –tiltak (2013 - 2015) 

 Ulike inntektsvariabler for husholdninger med barn i grunnskolealder (2012 - 2014) 

Antall variabler som ble hentet inn begrenses av tilgangen på data. Det er dyrt og tidskrevende å 

innhente data per skolekrets på alle levekår som kan sies å være relevante, og vi har derfor begrenset 

oss til de levekårsdataene vi har mest tro på basert på intervjuer med skoleledere, innspill fra 

styringsgruppen og innsikt fra relevant forskning.  

Vi har også tatt hensyn til Bystyrets ønske om å i større grad se på karakteristika knyttet til foreldrene til 

elever i grunnskolealder og ikke befolkningen i skolekretsen generelt ved å innhente informasjon om 

karakteristika knytet til foreldregruppen og ikke alle personer i skolekretsen.  

I andre ressursfordelingsdiskusjonen bruker Oslo kommune ofte medianinntekt per familiemedlem som 

behovsindikator. Vi har derfor valgt å innhente tilsvarende informasjon om husholdninger med barn i 

grunnskolealder. 

Merk at antall enslige forsørgende per skole ble analysert ved forrige gjennomgang, og ble funnet til å 

ikke ha noen forklaringsevne for ressursbehovet knyttet til spesialundervisning eller tilpasset opplæring. 

 I det videre arbeidet tar vi utgangspunkt i følgende levekårsforhold:  

 Andelen uten høyere utdanning blant foreldre med yngste barn i grunnskolealder 

 Inntekt per husholdning og inntekt per familiemedlem i husholdningen blant foreldre med yngste 

barn i grunnskolealder (EU-standard) 

 Andel barnevernstiltak blant barn i grunnskolealder 
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 Andel innvandrere i grunnskolealder (barn født i utlandet eller med mor og far som er født i 

utlandet) 

 Andel barn i skolealder som flytter ut av skolekrets 

Skoleledere vi har intervjuet opplever ikke at det er noen sammenheng mellom andelen personer med 

undervisning i hjemmet og skolens ressursbehov knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring. 

Omfanget av undervisning i hjemmet er dessuten så liten at det ikke lar seg bruke i 

analysesammenheng. 

Det finnes indikatorer om barns psykiske helse, men denne informasjonen kan ikke grupperes til skolenes 

inntaksområder. Vi kan derfor ikke benytte slik informasjon i noen ressursfordelingsmodell.   

5.3.6 Hvilke levekår forklarer best svake resultater på nasjonale prøver? 

I figur 7 har vi vist sammenhengen mellom andelen husholdninger med barn i grunnskolealder og 

andelen elever med laveste mestringsnivå i regning i 5. trinn. Med utgangspunkt i dette plottet kan det 

se ut som det er slik at andelen med mestringsgrad 1 i øker når andelen husholdninger uten høyere 

utdanning i inntaksområdet øker. Vi har utarbeidet tilsvarende korrelasjonsplott for alle de aktuelle 

levekårsvariable vi har benyttet i regresjonene (se vedlegg 16.5.3). For det blotte øye, kan det se ut som 

mange av levekårsvariablene kan ha sammenheng med andelen med lav mestringsgrad.  

Det er derimot sterk sammenheng mellom flere av variablene. For eksempel vet vi at det er en sterk 

sammenheng mellom foreldrenes inntekt og utdanning. Dersom det er slik at andelen uten høyere 

utdanning har stor påvirkningskraft på elevenes resultater på nasjonale prøver, kan det være at 

sammenhengen vi observerer i plottene mellom andelen med dårlig resultater på nasjonale prøver og 

inntekt i realiteten skyldes at de foreldrene som har lav inntekt, også har lite utdanning.  

Figur 7 Korrelasjonsplott: andelen med mestringsgrad 1 i regning på barnetrinn og andelen husholdninger med 

barn i barneskolealder uten høyere utdanning (2011 – 2014) 

 

Når vi analyserer informasjonen samlet i en regresjonsanalyse, ser vi at en del forklaringsvariabler i 

praksis setter andre forklaringer til side. Isolert sett kan det se ut som innvandring er en forklaring på 

dårlige skoleprestasjoner, men dette er ikke tilfelle dersom man først tar høyde for innvandreres inntekt 

og utdanning. Barn av innvandrere og barn av etniske nordmenn med samme ressurssituasjon hjemme 

gjør det like bra på skolen. De eneste forholdene som vi kan si med sikkerhet påvirker 

skoleprestasjonene er «fravær av høyere utdannelse» og «familieinntekten per familiemedlem er i 

laveste kvartil i Oslo». De andre levekårsvariablene har ingen selvstendig effekt på regneprestasjonene 

ved en skole (se vedlegg 16.5) for detaljerte analyser. 
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Med utgangspunkt i regresjonsresultatene kan vi si at andelen elever med lav mestring øker med andelen 

foreldre som ikke har høyere utdannelse (høyskole eller universitet). Tilsvarende kan vi si at de 

skolekretsene som har en median samlet inntekt per familiemedlem på under 316 00 kroner i 

analyseperioden har flere elever med lav mestring – uavhengig av deres utdannelsesbakgrunn.  

Ved hjelp av disse to levekårsindikatorene forklarer modellen ca. 43 prosent av variasjonen i andelen 

med laveste mestringsgrad på nasjonal prøve i regning i perioden 2011-2014. Dette er betydelig når vi 

vet at vi kun har observasjoner for fire år og samtidig vet mye av variasjonen er knyttet til forhold ved 

den enkelte skole som ikke lar seg observere. 

5.3.7 Hvilke levekår forklarer best spesialundervisningen ved en skole? 

På samme måte som med modellen ovenfor, plotter vi sammenhengen mellom de levekårsvariablene og 

andelen med spesialundervisning i den enkelte skole (se vedlegg 16.5.5 for plott). Tilsvarende som med 

andelen med lav mestring på nasjonale prøver, ser det ut som mange av variablene har en lineær 

sammenheng.  

Når vi kjører alle variablene i samme regresjon, med observasjoner for alle skoler over fire år, ser vi 

imidlertid at flere av variablene faller bort og vi blir stående igjen med andelen barnevernstiltak og 

andelen foreldre uten høyere utdannelse. 

Enkelt sagt er det slik at andelen elever med spesialundervisningsvedtak øker med andelen barn med 

barnevernstiltak i skolekretsen og øker med andelen foreldre uten høyere utdannelse. Med utgangspunkt 

i disse tre levekårsindikatorene forklarer modellen ca. 51 % av variasjonen i andelen 

spesialundervisningsvedtak i perioden 2011-2014.  

5.4 Forslag til ny modell for sosiodemografisk tildeling 

5.4.1 Ny modell 

I oversikten nedenfor har vi listet opp hvilke variabler som inngår i den foreslåtte modellen. To 

regresjonsanalyser danner grunnlaget for modellen. 

Tabell 3 Forslag til alternativ modell for sosiodemografisk tildeling 

 
Forklarende variabel: andelen elever 

med spesialundervisning 
Forklarende variabel: andelen med lav 
mestring på nasjonale prøver i regning 

L
e
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r 
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Inngår Variabel Inngår Variabel 

Ja 

Andelen husholdninger med yngste 
barn i grunnskolealder der 

hovedforsørger ikke har høyere 
utdanning 

Ja 

Andelen husholdninger med yngste 
barn i grunnskolealder der 

hovedforsørger ikke har høyere 
utdanning 

Ja 
Andelen barnevernstiltak i 

skolekretsen for barn i 
grunnskolealder 

Ja 
Er median inntekt per familiemedlem 
med yngste barn i grunnskolealder i 

nederste kvartil i Oslo? (Ja/nei) 

 

For å beregne hva som blir korrekt tildeling for hver enkelt skole, tar vi utgangspunkt i levekårene til den 

enkelte skolen og ser det opp mot gjennomsnittet i byen. Vi skiller mellom barneskoler og 

ungdomsskoler, ettersom de sosiodemografiske levekårene påvirker ressursbehovet ulikt på barneskoler 

og ungdomsskoler. Dette gjør vi for alle variablene som inngår i modellen, samtidig som vi korrigerer for 

hvor mye levekåret påvirker ressursbehovet. Fremgangsmåten er beskrevet i figuren nedenfor.   
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Figur 8 Illustrasjon av fremgangsmåte for å beregne sosiodemografisk tildeling til den enkelte skole med ny 

modell 

 

5.4.2 Sammenligning av dagens modell med Deloittes anbefalte modell 

Korrelasjonsanalyser er en tilnærming for å beskrive hvor god sammenhengen er mellom det vi forsøker 

å beskrive og den modellen vi har bygget. En korrelasjonskoeffisient på 1,0 beskriver en perfekt, positiv 

og lineær sammenheng mellom modellen og virkeligheten. En korrelasjonskoeffisient på 0 betyr at vi ikke 

ser noen (lineær) sammenheng mellom modellen og virkeligheten. 

I tabell 6 er denne korrelasjonskoeffisienten oppgitt på barnetrinn og ungdomstrinn. Uavhengig av om vi 

tar utgangspunkt i barnetrinn og ungdomstrinn, spesialundervisning eller resultater på nasjonale prøver, 

gir den nye har den nye modellen en betydelig bedre evne til å predikere behov enn dagens modell. 

Tabell 4 Sammenligning ny og gammel modell for sosiodemografisk tildeling 

Korrelasjon mellom y-variabel og den tildelingen 
skolene har fått på gammel modell 

Y-variabel Lav mestring på 
nasjonale prøver 

Spesialundervisning 

 Dagens 
modell 

Foreslått 
modell 

Dagens 
modell 

Foreslått 
modell 

Barnetrinn  0,53 0,68 0,43 0,64 

Ungdomstrinn 0,51 0,80 0,47 0,57 
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I dag inngår antall elever som et selvstendig kriterium i sosiodemografisk modell, og teller 10 prosent. 

Dette innebærer at 10 prosent av midlene til sosiodemografisk modell tildeles alle skoler flatt basert på 

antall elever. Slik sett har den samme innretning som elevsatsen. Dersom sosiodemografisk modell skal 

kompensere skolene for uforskyldte ulemper utover det som kreves for å drive en ordinær skole, er det 

mest naturlig å ta vekk dette kriteriet. Dersom formålet bak den sosiodemografiske tildelingen i stedet 

skal være å kompensere alle skoler for elevenes krav til tilpasset opplæring, kan man velge å flytte 10 % 

av midlene fra sosiodemografisk tildeling fra sosiodemografisk tildeling til elevsatsen. Deloitte foreslår å 

fordele alle midler basert på levekår i skolekretsen. 

Når ny modell har en riktigere profil enn dagens sosiodemografiske tildeling, er årsaken blant annet som 

følge av at modellen i større grad enn tidligere skiller mellom små og store behov (dette fremkommer 

også av trendlinjene i figuren under). Våre analyser tilsier at Møllergata, Vahl, Gamlebyen og Tøyen i 

Oslo indre øst har blitt kompensert mer enn andre skoler basert på deres ressursbehov. Dette skyldes 

særlig vektleggingen av generell mobilitet i dagens modell, som tilgodeser de skolene der det er mange 

små leiligheter, der det bor unge folk som flytter ofte. Våre analyser tilsier at flytting i skolekretsen ikke 

har en selvstendig påvirkning på ressursbehovet for tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

Tildelingene til vest er også gjennomgående noe lavere enn tidligere og mer i tråd med omfanget av 

spesialundervisning og tilrettelagt opplæring (gitt at regneferdigheter er et godt mål). 

Figur 9 Sosiodemografisk tildeling (M1=mestringsgrad 1) vs. andel mestringsgrad 1, barneskoler (2015)  
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Figur 10 Sosiodemografisk tildeling per elev (basert på 5.1-vedtak) vs. andel 5.1-vedtak, barneskoler (2015) 

(eksklusiv byomfattende spesialgrupper) 
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5.5 Fordelingseffekter ved ny modell 

I grafene nedenfor er en oversikt over nye sosiodemografiske tildelinger, basert på den nye modellen.  

Figur 11 Sosiodemografisk tildeling per elev med ny modell (2015) 
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5.6 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en nye sosiodemografisk modell. 

Tabell 5 Oppsummering – kompensasjon for spesialundervisning og høyere ressursbehov til tilpasset opplæring 

Vurdering 

Hva er målet bak 

tildelingen? 

Formålet med tildelingen er å kompensere skolene for kostnader til 

spesialundervisning og tilpasset opplæring – som følge av den 

variasjonen i skolens ressursbehov som skyldes at elever i ulike deler 

av byen har ulike forutsetninger for læring.  

Hvordan ser et perfekt 

resultat ut? 

Det er vanskelig å avgjøre det reelle ressursbehovet, men vi foreslår å 

ta utgangspunkt i andelen elever med vedtak om spesialundervisning 

og lav mestring på nasjonale prøver i regning.  

Test av dagens modell Dagens modell tar utgangspunkt i levekårsstatistikk som i mindre grad 

forklarer variasjon i ressursbehovet enn foreslått ny modell.  

Lar det seg gjøre å foreslå 

et bedre alternativ? 

Vi foreslår en kriteriemodell som fordeler midler i skolene i Oslo basert 

på andelen barnevernstiltak, samt foreldrenes utdanningsbakgrunn og 

inntekt. Denne modellen tildeler penger mer presist til de skolene med 

små og store behov sammenlignet med dagens modell. 

Er fordelingseffektene 

håndterbare? 

I dagens modell fordeles 10 prosent av midlene basert på andel elever. 

Den foreslåtte nye modellen har ikke med dette kriteriet og det 

innebærer større forskjeller i tildelingene mellom skolene.  

Samlet vurdering: 

Vi foreslår en ny modell for sosiodemografisk tildeling der barnevernstiltak blant barn i grunnskolealder 

og karakteristika knyttet til foreldrenes inntekt og utdannelse er med på å avgjøre skolens tildeling av 

sosiodemografiske midler. Denne modellen predikerer behovet i større grad enn modellen som har blitt 

benyttet siden 2003.  



 

32     25. januar 2017  

6. Særskilt elevpris 

6.1 Om særskilt elevpris 

I 2010 ble det innført en ordning med særskilt elevpris. Ordningen gjelder for elever som får 

undervisning ved nærskolen og som har behov for spesialundervisning i alle timer gjennom hele 

skoledagen dokumentert gjennom sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal i tillegg være dokumentert at 

eleven har diagnosen barneautisme, atypisk autisme, multifunksjonshemming eller psykisk 

utviklingshemming. Elever med disse diagnosene og helhetlig hjelpebehov kan velge å bli værende på sin 

nærskole i stedet for å reise til en spesialskole eller spesialgruppe. Skolen ville i så tilfelle motta et beløp 

per elev som i snitt var i samme størrelsesorden som det kostet å tilby undervisning på spesialskoler eller 

i spesialgrupper.  

De tre diagnosene autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming ble valgt ut på 

bakgrunn av at disse er av en omfattende karakter, varige og lett diagnostiserbare. Deloitte har fått i 

oppdrag å utrede en eventuell utvidelse av ordningen og de økonomiske konsekvensene av dette. 

Bakgrunnen for ordningen var at Byrådet ønsket å styrke og samordne spesialundervisningen i 

grunnskolen gjennom strukturelle og organisatoriske endringer, og gjennom å øke ressursene til 

spesialundervisningen.6 Byrådet så en nær sammenheng mellom hvor tidlig utsatte elever får hjelp og 

hvilken sjanse de har til å lykkes med å fullføre utdannelsen, samt at mange elever med særskilte behov 

fikk hjelp for sent.  

Byrådet foreslo dermed en endring i ressursfordelingsmodellen for å styrke spesialundervisningen ved 

bostedsskolen.7 Man ønsket å realisere følgende mål: 

 Elever skal få et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvor opplæringen finner sted 

 Elever med særskilte behov skal oppnå bedre læringsresultater 

 Kvaliteten på opplæringstilbudet på bostedsskolen for elever med særskilte behov skal styrkes 

 Tidlig innsats skal iverksettes slik at færre elever har behov for spesialundervisning sent i skoleløpet 

Den særskilte elevprisen ble innført for elever med diagnosene autisme, multifunksjonshemming og 

psykisk utviklingshemming som får opplæring ved bostedsskolen, og som har vedtak om omfattende 

behov for spesialundervisning. 

I 2008, før ordningen ble innført, ble det anslått at ca. 60 elever ville omfattes av en ordningen. Byrådet 

la til grunn at det kunne forventes en moderat økning av antall elever og man så for seg at 80 elever ville 

bli omfattet. Basert på den ressursbruken som settes inn i spesialskoler og byomfattende spesialgrupper, 

antok man at de årlige kostnadene ville bli 17,8 millioner kroner.  

For byrådet var det avgjørende at endringen ikke skulle være budsjettdrivende. Det ble derfor lagt vekt 

på at særskilt elevpris skulle reserveres for omfattende, varige og lett diagnostiserbare behov. 

I dagens modell ligger følgende kriterier til grunn for tildeling: 

 Eleven må ha behov for spesialundervisning i alle timer gjennom hele skoledagen (helhetlig behov), 
dokumentert gjennom sakkyndig vurdering fra PPT og rektors vedtak 

 Det skal være dokumentert at eleven har diagnosen autisme, multifunksjonshemming eller psykisk 
utviklingshemming 

 

                                                

6 Byrådssak 203/09: Samordning og styrking av spesialundervisningen i grunnskolen 

7 Den skolen som er nærmest bostedet, eller den skolen eleven sokner til 
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6.2 Vurdering 

I etterkant har antall søknader til ordningen blitt sterkere enn forventet. Figur 12 viser utviklingen i antall 

elever som har fått tildelt midler i perioden mellom skoleåret 2010/11 og 2014/15 for hver av de tre 

diagnosene.  

Figur 12 Utviklingen i antall godkjente søknader i perioden 2010-2015, for hver av de tre diagnosene 

 

Figur 12 viser at det er en betydelig økning i totalt antall elever som er omfattet av ordningen fra starten 

skoleåret 2010/11 til skoleåret 2014/15. Antall elever med multifunksjonshemming som omfattes har 

vært relativt stabilt, mens antall elever med psykisk utviklingshemming har økt og antallet relatert til 

autisme har doblet seg. Dette tilsier at hjelpebehovet er mindre objektivt og etterspørselen mindre 

statisk enn det man først la til grunn. 

Hva angår autismediagnosen, så har det både funnet sted en kraftig økning i antall tildelinger, men også 

en kraftig økning i antall avslag på søknad om tildeling (se figur 13 nedenfor). Avslagene er dels begrunnet 

i diagnose, dels i at omfanget av elevens hjelpebehov ikke er så stort at det forsvarer å komme inn under 

ordningen. Per i dag består autismespekteret av flere diagnoser, og det er kun to av dem (barneautisme 

og atypisk autisme) som kvalifiserer for tildeling av særskilt elevpris. I følge Utdanningsetaten vil denne 

inndelingen fjernes i tiden fremover, noe som medfører at man ikke kan skille ut disse to underdiagnosene, 

samtidig som kriteriene for å bli diagnostisert med autisme blir strengere. Hvilke konsekvenser denne 

endringen vil medføre totalt for antall godkjente søknader om særskilt elevpris er foreløpig usikkert.  
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Figur 13 Utviklingen i antall avslåtte søknader i perioden 2010/11 – 2014/15, fordelt på de tre diagnosene 

 

På grunn av den store økningen i antall elever med omfattende behov, har Utdanningsetaten måttet 

nedjustere satsene for særskilt elevpris og skaffet til veie særskilt finansiering. For skoleåret 2014/15 

tilsvarte den særskilte elevprisen 70 prosent av den opprinnelige satsen. 

6.2.1 Skolenes holdning til en eventuell utvidelse av ordningen, særlig til elever med 

atferdsvansker 

Deloitte har intervjuet 12 rektorer fra både barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler rundt om i 

Oslo om deres opplevelse av ordningen med særskilt elevpris. Vi har også spurt om andre elevgrupper 

som kan være like ressurskrevende, men som faller utenfor dagens ordning. Skolelederne har også blitt 

utfordret til å vurdere alternative, objektive tildelingskriterier.  

Den eneste nye gruppen som tydelig kunne forsvare en særskilt elevpris, er elever med atferdsvansker. 

Skolelederne er ganske samstemte på at elever med atferdsvansker kan være svært ressurskrevende for 

skolen, og det kan være tilsvarende frustrerende at det ikke følger egen finansiering for disse elevene 

utover den sosiodemografiske tildelingen. Spesielt elever med emosjonelle vansker, traumer og 

vanskelige oppvekstforhold krever mye ekstra oppfølging og dermed ressursbruk. Faglig sett er det ofte 

viktig at de berørte elevene deltar i klasseromssituasjonen og ikke tas ut i spesialtilpasset undervisning 

selv om det vil være mer skånsomt for lærer og medelever.  

 

Flertallet av rektorene vi snakket med påpeker utfordringen med at det forutsettes et betydelig grad av 

skjønn knyttet til vurderingen av atferdsvansker og helhetlig behov. Det er ikke lett å avgjøre hvilken 

adferd som kvalifiserer, særlig siden elevens adferd vil kunne være betinget av forutsetninger ved 

skolesituasjonen og læreren. Vi ser ikke at det lar seg gjøre å finne noen objektiv tilnærming som 

identifiserer denne gruppen elever.  

Det finnes i dag flere tiltak for elever med omfattende adferdsforstyrrelser som skolene kan benyttes seg 

av, blant annet korttidsplasser, akuttplasser og et ambulant team. Hvordan de enkelte skolene oppfatter 

disse ordningene er ikke blitt utredet i denne vurderingen.  

6.2.2 Vurdering av satsene i eksisterende ordning 

Deloitte har også blitt bedt om å utrede satsene i ordningen om særskilt elevpris. Bakgrunnsmateriale fra 

Utdanningsetaten viser at det er en urimelig forskjell mellom dem. Utdanningsetaten har beregnet 

skolenes kostnader for noen vilkårlig valgte vedtak, og konkluderer med at skoler som får tildeling for 

elever med autisme økonomisk kommer særdeles godt ut, mens skoler med elever som har 

multifunksjonshemming kommer dårlig ut økonomisk sett og må dekke utgiftene innenfor rammen. Ut fra 

en faglig vurdering anbefaler Utdanningsetaten at sats for psykisk utviklingshemming og autisme 



 

35     25. januar 2017  

samkjøres til en felles sats tilsvarende nåværende sats for psykisk utviklingshemming, da kostnadene er 

lik for begge disse diagnosegruppene.  

Deloitte vurderer bakgrunnsmaterialet fra Utdanningsetaten som tilstrekkelig for vurdering av dagens 

satser, og støtter derfor anbefalingen om å samkjøre satsene for psykisk utviklingshemming og autisme.  

 

6.3 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som utvider 

ordningen med særskilt tildeling til elever med omfattende behov.  

Tabell 6 Oppsummering – særskilt tildeling til elever med omfattende behov 

Vurdering 

Uforskyldt/ 
ikke styrbart 

Den riktige læreren og den riktige tilnærmingen kan klare å håndtere en elev med 
atferdsproblemer svært bra. En hypotetisk ulempe er at egen finansiering av 

atferdselever reduserer interessen for å forsøke å håndtere eleven gjennom ordinær 
tilpasset opplæring eller reduserer innsatsen mot elever som kan utvikle 
atferdsvansker.  

Atferdsproblemer er ikke upåvirkelige og det er potensielt uheldig å holde den 
ansvarlige skolen helt skadesløs for problemer som oppstår eller ikke blir løst.  

Målbart og 
objektivt 

Det er ikke en opplagt objektiv måte å trekke en grense for hvem som har et 
atferdsproblem og hvem som har fått utilstrekkelig oppfølging. Vi tror ikke det finnes 

noen naturlig utvidelse av ordningen som ikke inneholder et sterkt element av 
skjønn. Det vil dermed ikke være mulig å avgrense ordningen på en objektiv måte.  

Permanent Noen atferdsproblemer kan være vedvarende, men mange vil også være forbigående. 

Løses ikke av 
annet 

kriterium 

Det er meningen at ordningen med sosiodemografiske kriterier også skal kunne 
identifisere kilden til læringsproblemer og bidra til å gi skolene en nødvendig 

finansiering, selv om det nok i visse situasjoner vil oppleves slik at tildelingene ikke 
strekker til. 

Utgiftsdrivende Det er ingen rimelig tvil om at det finnes andre elever enn autister, 
multifunksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede som er kostbare å undervise 
for skolene.  

Varierer 
mellom skoler 

Alle skoler i Oslo har i noen grad elever med atferdsproblemer. 

Vesentlig Høyere grad av tilpasset opplæring og spesialundervisning til elever med 
atferdsproblemer kan være svært utgiftsdrivende, men i den virkelig store 
sammenhengen skal man kanskje ikke overdrive kostnaden  

Samlet vurdering: 

Erfaringene med dagens tildeling til særskilte behov indikerer at finansiering skaper behov, selv i tilfeller 

når det er ganske objektive kriterier som legges til grunn. Noen års erfaring tyder på at tolkingen av at 

autisme er et tøyelig begrep. Atferdsproblemer er i høy grad et tøyelig begrep. 

Dersom man ender med å anbefale at flere diagnoser eller tilstander inkluderes i ordningen om særskilt 

elevpris for elever med omfattende behov, vil det gå utover elevprisen for «normaleleven», ettersom 

den økonomiske rammen ligger fast. Kostnadene for dagens ordning innebærer allerede i dag at 

Utdanningsetaten må benytte ressurser utover opprinnelig ramme til formålet. I tillegg vil en utvidelse 

av ordningen kunne medføre habilitetsutfordringer hos PP-tjenesten og potensielt press fra skole og 

foreldre. 
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Til tross for at det er mange gode argumenter for at atferdselever kan være minst like ressurskrevende 

som elevene som omfattes av ordningen om særskilt elevpris, anbefaler Deloitte at ordningen ikke 

utvides.  

Vi tror ikke det er mulig å trekke noe skille mellom elever som skal ha slik tildeling og elever som ikke 

skal ha – og i den grad det er mulig, vil det kunne redusere dagens sterke incentiver til å forebygge 

atferdsproblemer. Det er etablert ambulante team, akuttplasser, avlastningsplasser og annet som kan 

håndtere akutte problemer. 

På bakgrunn av en kostandssammenligning mellom de tre diagnosene som i dag er inkludert i 

ordningen, støtter Deloitte Utdanningsetatens anbefaling om å samkjøre satsene for psykisk 

utviklingshemming og autisme.  
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7. Ressurser til særskilt språkopplæring 

7.1 Om ressurser til særskilt språkopplæring 

 Mange av elevene i byen tilhører språklige minoriteter, og 

ikke alle har et begrepsapparat som gjør det mulig å delta 

på linje med de som har norsk som morsmål.  

Det har lenge vært støtteordninger for språklige minoriteter. 

Frem til 2007 var det en egen statlig tildeling som skulle 

tilgodese kommuner/skoler med minoritetsspråklige elever. 

Når denne statlige ordningen ble lagt inn i 

kommunerammen, valgte Oslo kommune å beholde 

tilskuddet og beregningslogikken som staten hadde etablert.  

Utdanningsetatens oppdrag til Deloitte er referert nedenfor: 

Basert på resultatene av Kommunerevisjonens 

undersøkelse og resultatene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene 

til språklige minoriteter gjøres det en vurdering av om omfang og fordeling av disse ressursene i 

ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne vurderingen legges fram for bystyret. 

Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å fordele ressurser til språklige minoriteter etter 

andre kriterier, og eventuelle konsekvenser for skolene av endret fordeling. Størrelsen på dagens 

tildeling skal også vurderes, i lys av konklusjonene fra Kommunerevisjonens undersøkelse og 

Fylkesmannens tilsyn. 

Deloittes analyse omfatter ikke tilbudet som gis til nyankomne elever som organiseres som et særskilt 

opplæringstilbud og består av alfabetiserings- og mottaksgrupper ved utvalgte skoler og Senter for 

intensiv norskopplæring (Språksenteret). 

I resten av kapitlet tar vi utgangspunkt i bystyrets bestilling og vurderer om dagens tildeling til språklige 

minoriteter bør endres.  

7.2 Vurdering 

Grunnskolene i Oslo har en helt spesiell utfordring i form av at et stort andel elever enten ikke er født i 

Norge eller med foreldre som ikke er født i Norge. I 2015 hadde 35 prosent av barn mellom 6 – 18 år 

innvandrerbakgrunn i Oslo. Noen av disse elevene hadde selv innvandret til Norge, mens andre var barn 

av innvandrere. Andelen elever som har innvandrerbakgrunn har vokst med ca. 11 prosent de siste seks 

årene (se de grønne søylene i figur 14).  

Utgangspunktet er altså at omtrent en av tre ikke har norsk som noe naturlig eller selvfølgelig førstevalg 

ved skolestart.8 Opplæringsloven (paragraf §2-8) pålegger skolene å gi særskilt norskopplæring til 

språklige minoriteter frem til de «har tilstrekkelig kunnskap til å følge den vanlige undervisningen». I en 

presisering fra Utdanningsetaten i Oslo kommune heter det at «når eleven kan nok norsk skal eleven ikke 

lenger få særskilt norskopplæring». Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsundervisning, 

tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolene treffer selv et vedtak dersom skolen mener at en elev 

trenger særskilt norskopplæring. Etter et nedgang fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 er det nå 

                                                

8 Tallene er hentet fra SSB og inkluderer også barn der den ene av foreldrene er etnisk norsk. 

Språklige minoriteter i 

grunnskolen i Oslo (2015) 

 Andel elever som ikke er 

norskfødte: 10 % 

 Andel norskfødte elever med 

utenlandske foreldre: 24 % 

 Andel elever som har blitt vurdert 

til å trenge særskilt 

norskopplæring for å kunne følge 

ordinær undervisning: 23 %  
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23 prosent av alle elver i grunnskolen som har et slikt vedtak (blå søyler i figur 14). Andelen er dermed 

tilbake der den var for syv år siden.9 

Figur 14 viser utviklingen i andel elever i grunnskolen med vedtak om særskilt norskopplæring 

sammenlignet med andel elever med innvandrerbakgrunn i perioden 2008 – 2015. Figuren viser at 

andelen med vedtak har holdt seg relativt stabilt over tid. Som følge av en generell vekst i antall elever i 

grunnskolen i Oslo har antallet økt i perioden uten at dette fremgår direkte av figuren.   

Figur 14 Utvikling av andel §2-8-vedtak og andel med minoritetsbakgrunn (2008 - 2015)10 

 

I utgangspunktet bør antallet vedtak etter paragraf 2-8 i opplæringsloven være et presist uttrykk for 

skolenes pedagogiske utfordring. Før et vedtak blir fattet, skal skolen kartlegge elevenes ferdigheter i 

norsk og det finnes veiledninger som bistår kartleggingen. Hver enkelt elev skal vurderes individuelt med 

hensyn til hvilken opplæring som anses som nødvendig. Særskilt språkopplæring forutsetter samtykke fra 

foresatte/elev. Når skolen tar stilling til elevenes rett til særskilt språkopplæring etter paragraf 2-8, er 

dette et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.11  

Etter samme prinsipp som for den statlige støtteordningen som fantes før, får skolene en tildeling basert 

på antallet vedtak. Tildelingene er likevel ikke øremerkede til den enkelte elev, eller for den saks skyld 

særskilt språkopplæring, men tildeles som en del av skolen samlede budsjettramme.  

Disse overføringene utgjør i Oslo en betydelig andel av midlene som fordeles ut til skolene. I 2015 var 9 

prosent av de undervisningsrelaterte midlene i ressursfordelingsmodellen knyttet til elever med behov for 

særskilt norskopplæring. Midlene overføres som en ramme til skolen som skoleleder selv kan avgjøre 

hvordan hun vil benytte. Den gjennomsnittlige tildelingen per elev med særskilt språkopplæring, var på 

ca. 21 000 kroner i 2015 (eksklusiv alfa- og mottaksgrupper). 

Mens tildelingen av §2-8-vedtak sjelden skaper diskusjon, så har Kommunerevisjonen og andre stilt 

spørsmål ved om vedtakene i for stor grad blir stående uendret. Skolen skal i prinsippet kartlegge 

utvikling i språkferdigheter underveis i opplæringen for dem som får slik opplæring og elever skal tas av 

vedtak dersom de har tilstrekkelig ferdigheter. Det er opp til skolen hvilke kartleggingsverktøy som skal 

benyttes.  

                                                

9 Andelen §2-8-vedtak er innrapportert fra skolene, mens andelen innvandrere og innvandrere med utenlandske 
foreldre er skolekretsinformasjon fra SSB for barn i grunnskolealder.  

10 Vi har fjernet informasjon om elever klassifisert som «uten registrert adresse» og «skal ikke ha skolekrets» 

11 Oslo kommune, Kommunerevisjonen, Særskilt språkopplæring i grunnskolen, rapport 03/2015. 
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I figuren under har vi tatt utgangspunkt i alle barneskoler i oslo i perioden 2007 – 2014 og sett på de 

elevene som fikk et §2-8-vedtak på første trinn. Vi har så fulgt denne gruppen gjennom syv års 

skolegang for å finne ut hvor vedvarende disse vedtakene er. Etter ett års skolegang har noen elever 

flyttet ut (disse fjerner vi fra utvalget). Av de som fortsatt gikk på skole i Oslo, hadde 91 prosent beholdt 

sitt §2-8-vedtak med rett til særskilt norskopplæring etter det første året. Ved utgangen av 7. trinn (etter 

syv år i grunnskolen) hadde 65 prosent av denne gruppen fortsatt et vedtak om særskilt norskopplæring.  

Mange av disse barna behersker norsk grammatikk; de kan lese og skrive. Men selv om språket er til 

stede, har man ikke nødvendigvis konsepter og faglige begreper. Den tolkingen som mange skolene 

legger til grunn, er at elever med høyere behov for tilpasset opplæring bør beholde sitt §2-8-vedtak. Slik 

sett er språkopplæringen et beslektet fenomen med de sosiodemografiske tildelingene. 

Figur 15 Andelen som har §2-8-vedtak etter syv års særskilt norskundervisning (2007 – 2014) 

 

7.2.1 Dekker dagens tildeling kostnadene? 

Er den tildelingen som skolene mottar tilstrekkelig til å dekke kostnadene med en minoritetsspråklig elev 

uten tilstrekkelig norskkunnskap til å følge ordinær undervisning? I praksis er det spørsmålet umulig å 

besvare presist. Det er vanskelig å avgjøre hvor store de reelle utgiftene til særskilt norskundervisning 

beløper seg på, av flere årsaker:  

For det første er det ingen spesielle formkrav til hvordan særskilt norskopplæring skal gis, og det er opp 

til den enkelte skole å avgjøre hvordan undervisningen skal foregå. Undervisning kan f.eks. foregå i 

vanlig klasseromsundervisning, i mindre grupper eller én til én avhengig av behov. Det gjør det derfor 

utfordrende å avgjøre hvor mange lærertimer som er knyttet til språkundervisning på den enkelte skole. 

For det andre finnes det sikkert både stordriftsfordeler og stordriftsulemper i særskilt språkopplæring. I 

Oslo finnes det en hel del skoler og klasser der det er helt uvanlig å ha norsk som morsmål hjemme, der 

korrekt og presist norsk bare snakkes av læreren i undervisningssituasjonen og der nesten hver eneste 

elev skal ha særskilt språkopplæring. I praksis vil man i en slik situasjon legge om undervisningen i norsk 

slik at det særskilte blir det ordinære.  

For det tredje er ikke de minoritetsspråklige en ensartet gruppe. Nye elever kan komme fra hjem med 

høyt utdannede foreldre og ha med seg en skolegang fra land der skolesystemet ikke står tilbake for det 

norske – de kan finne seg til rette i et miljø med norsk som omgangsspråk, og de vil raskt knekke 

språkkoden. For andre grupper av minoritetsspråklige er ingen av disse forutsetningene til stede. 

Strengt tatt er også særskilt språkopplæring en rett, men ingen plikt. En elev som er støtteberettiget, 

men ikke ønsker støtte, har i grunnen ingen kostnad knyttet til den særskilte språkopplæringen. 

Skal man ha en mening om tildelingene til særskilt norskopplæring er tilstrekkelige, er det mest 

hensiktsmessig å følge med på skolelederes resonnementer og adferd. De fleste vil mene at det er 

enklere å lede en grunnskole med få minoritetsspråklige enn en skole med mange minoritetsspråklige. I 

valget mellom å ta imot en ekstra språksterk elever uten tildeling i ressursmodellen, eller en ekstra 

språksvak elev som gir uttelling, så oppgir de skolelederne vi har snakket med at den økonomiske 
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gevinsten ikke helt står i forhold til den pedagogiske utfordringen.12 Det er isolert sett indikasjon på at 

tildelingen ikke er veldig gunstig. 

En tydelig tilbakemelding fra skoleledere i Osloskolen vi har intervjuet, er at kostnadene med en 

språksvak elev ikke alene, og ikke primært, henger sammen med det å ikke beherske norsk. Utfordringen 

er større. Minoritetsspråklige fra områder utenfor OECD mangler ofte mer enn språk: det mangler et 

begrepsapparat for å ta utdannelse. Det er ingen hjemme som er i stand til å snakke om grammatikk, 

politikk eller matematikk selv om mor og far har et inderlig ønsker at barna skal lykkes. For store grupper 

elever er det å tilby særskilt norskopplæring omtrent synonymt med høyere grad av behov for tilpasset 

opplæring. Denne vedvarende utfordringen fortsetter etter at barna behersker norske ord og 

grammatikk, og er med på å forklare noe av skolenes tilbakeholdenhet med å oppheve §2-8-vedtak, en 

problemstilling vi skal komme tilbake til. 

Oppsummert kan vi si at det ikke lar seg gjøre å sette opp noe regnestykke for å avgjøre om dagens 

tildeling til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige dekker kostnadene. I det store bildet så er 

ressursbruken tilstrekkelig til å håndtere særskilt språkopplæring isolert sett. Utfordringen er imidlertid 

større. Elever som i dag får §2-8-vedtak vil ofte beherske grunnleggende norsk, men mangler ressurser 

hjemme som støtter opp under skolefagene, begrepsapparatet og konseptene. Dermed må opplæringen 

tilpasses. Sammenligner man en elev med ordinære norskkunnskaper og en minoritetsspråklig elev som 

ikke har tilstrekkelig norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning, så vil den siste gruppen normalt 

være mer belastende for skolen, selv om eleven utløser et §2-8-vedtak. Ressursbruken som følger med 

sosiodemografiske kriterier stort sett bare dekker ekstrakostnader til spesialundervisning, er 

språktildelinene en hjelp til å tilrettelegge opplæringen også utenfor norskfaget. Gitt størrelsen på 

sosiodemografisk pott i dag, er det ikke grunn til å tro at ressursbruken til språklige minoriteter er for 

høy.  

7.2.2 Brukes midlene riktig? 

Vi tror det ville utfordre den allmenne rettferdighetsfølelsen dersom Osloskolen brukte betydelige 

ressurser på særskilt språkopplæring uten at samfunnet fikk noe tilbake. Dermed er det interessant å se 

om satsingen lykkes. 

Vi kunne ha bygget et individbaserte datasett for å følge enkeltelevers prestasjoner over tid og 

sammenligne minoritetsspråklige elever med andre grupper for å se om ressursinnsatsen fungerer. Slike 

datasett er krevende og kostbare å bygge opp, og dessuten ville man stadig måtte stille seg spørsmål om 

relevansen. Det å ha et minoritetsspråklig utgangspunkt trenger slett ikke være noe ulempe, hvis man 

kommer fra et godt skolesystem og havner i et miljø der norsk er omgangsspråk. 

I mangel av verktøy som kan følge utviklingen hos hver enkelt minoritetsspråklig elev, må vi forsøke å 

trekke noen konklusjoner basert på tilgjengelig, aggregert statistikk. Det beste utgangspunktet er de 

nasjonale prøvene. Alle elever på femte årstrinn skal i utgangspunktet gjennomføre en nasjonale prøve i 

norsk. Elever får en tekst og noen spørsmål og blir bedt om å finne informasjon, tolke denne og 

reflektere over innholdet. Basert på resultatene kan man finne et uttrykk for elevens ferdighetsnivå der 

nivå 1 er minst avansert og nivå 3 er mest avansert (se Figur 16).13 

                                                

12 Intervjuer med 12 skoleledere i Oslo, høsten 2015. 

13 http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Lesing/Lesing/ 
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Figur 16 Beskrivelse av mestringsnivåer for nasjonale prøver i lesing (5. trinn) 

 

Oslo utmerker seg på de nasjonale prøvene. I utgangspunktet er nivåene kalibrert slik at omtrent en 

firedel av elevene havner på nivå 1, halvparten på nivå 2 og en firedel på nivå. I Oslo er fordelingen 

annerledes: mange flere har gode leseferdigheter i norsk (Mestringsnivå 3). Hvis det er 100 som har 

mestringsnivå 3 i hele landet, så er det ca. 150 i Oslo. Det er altså mye vanligere i Oslo enn i landet å 

være god i norsk lesing. Selv om disse resultatene er hyggelig lesing, er språktildelingene i 

ressursfordelingsmodellen skapt for å sikre at minoritetsspråklige får tilstrekkelig norskferdigheter til å 

følge ordinær undervisning, ikke for å dyrke frem virkelig gode leseferdigheter i norsk. Det viktige for 

vårt formål er fraværet av gode norskspråklige ferdigheter. Igjen er Osloskolen spesiell i den forstand at 

det er mindre vanlig å møte elever i Osloskolen med dårlige norskspråklige ferdigheter: Hvis det i hele 

landet er 100 elever som kun når mestringsnivå 1, så er det 67 i Oslo (tall for skoleårene 2014/15 og 

2015/16). Se tabellen under for detaljer. 

Tabell 7 Osloelevenes prestasjoner i lesning på 5. trinn 

Oslo sammenlignet med 
resten av landet 

2014-15 2015-16 

Oslo 
  

Lesing – mestringsnivå 1 15,5 % 16,4 % 

Lesing – mestringsnivå 2 44,8 % 45,2 % 

Lesing – mestringsnivå 3 39,7 % 38 % 
   

Landet 
  

Lesing – mestringsnivå 1 23,2 % 24,4 % 

Lesing – mestringsnivå 2 50,6 % 49,2 % 

Lesing – mestringsnivå 3 26,2 % 26 % 
   

Oslo vs. landssnittet 
  

Lesing - mestringsnivå 1 67 % 67 % 

Lesing - mestringsnivå 2 89 % 92 % 

Lesing - mestringsnivå 3 152 % 146 % 

 

Mestringsnivå 1 – den typiske 

eleven på dette nivået kan..

Mestringsnivå 2 – den typiske 

eleven på dette nivået kan..

Mestringsnivå 3 – den typiske 

eleven på dette nivået kan..

Finne

• Lokalisere tydelig uttrykte 

elementer i en tekst med lite

konkurrerende informasjon

• Lokalisere tydelig uttrykte 

elementer i en tekst med klart

konkurrerende informasjon

• Skille sterkt konkurrerende

informasjon fra informasjon som 

er relevant for oppgaven

Tolke

• Trekke enkle slutninger eller 

oppfatte hovedtemaet i en tekst 

når innholdet er tydelig uttrykt i 

teksten

• Oppfatte hovedtemaet og forstå 

sammenhenger som ikke er 

tydelig uttrykt i teksten

• Forstå motsetningsfylt innhold og 

komplekse sammenhenger i 

teksten

Reflektere

• Bruke personlige meninger til å 

kommentere forme eller innhold i 

en tekst

• Identifisere formelle trekk ved 

tekster og ta stilling til eller 

vurdere tekstens innhold

• Bruke kunnskap om språk og 

tekst til å identifisere og forholde 

seg til mer komplekse trekk ved 

tekstens form og innhold

1 2 3
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I Oslo er det mange ressurssterke familier, men det er også mange familier med lav inntekt og 

utdannelse. I følge SSB, er det slik at 14,4 prosent av alle barn mellom 6 og 12 år i Norge er innvandrere 

eller barn av innvandrere. I Oslo er andelen 35 prosent. Oslo skiller seg også ut ved at mange flere av 

innvandrerne er fra Afrika, Asia og andre områder utenfor OECD. I Norge som helhet er omtrent 60 

prosent av innvandrerbarn utenfra OECD. I Oslo er andelen 76 prosent. Disse gruppene vil normalt gjøre 

det langt svakere på nasjonale prøver i norsk, enn befolkningen for øvrig.14 Effekten av innvandring alene 

skulle tilsi at det i Osloskolen var 3-5 prosentpoeng vanligere å mangle gode lese ferdigheter i norsk (å 

bli målt til mestringsnivå 1). 

Tabell 8 Hvordan elever med innvandringsbakgrunn presterer i nasjonale prøver i lesing (5. trinn) 

Andel av elever på femte trinn som i 2015/16 oppnådde 
mestringsnivå 1 – hele landet 

 

Alle elever 24,4 % 

Innvandrere 40,6 % 

Innvandrere fra OECD området15 35,7 % 

Innvandrere utenfor OECD området16 46,1 % 

Norskfødte med innvandrerforeldre 34,8 % 

Norskfødte med innvandrerforeldre fra OECD området 20,4 % 

Norskfødte med innvandrerforeldre utenfra OECD området 36,5 % 

Den øvrige befolkning 22,4 % 

 

I Figur 17 har vi plottet inn alle skoler i Oslo som har elever på barnetrinnene. På Y-aksen viser vi hvor 

stor andel av elevene på femte trinn som mangler gode leseferdigheter i norsk. På X-aksen viser vi 

andelen unge innvandrere i det samme inntaksområdet.17 

                                                

14 http://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/mange-innvandrere-er-daarlige-til-aa-lese-norsk 

15 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 

16 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenfor EU og EØS (Ukraina, 
Russland, Serbia, Tyrkia, m.fl.) 

17 SSB-tall formidlet via UKE. Tall på antall minoritetsspråklige er formidlet i Oslo kommunes statistikkbank og gjelder 
for hele skolen, ikke bare femte årstrinn. Andelen er derimot ganske stabil og økende over tid. 
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Figur 17 Fraværet av gode leseferdigheter på 5. trinn holdt opp mot andelen minoritetsspråklige (2014/15)18 

 

Vi ser at elevene i Oslo gjør det langt bedre enn landet i snitt. I hovedsak er det slik at skoler i Oslo der 

få barn har innvandringsbakgrunn gjør det mye bedre enn landssnittet. Først når tre av fire elever er 

minoritetsspråklige, blir andelen på mestringsnivå 1 like lav som for gjennomsnittet i Norge.  

Med utgangspunkt i de nasjonale prøvene, kan man også antyde hva som er det forventede nivået. For 

eksempel er det slik at for innvandrere utenfra OECD, vil det normale være at 46 prosent av elevene 

mangler gode leseferdigheter i norsk på femte årstrinn. For elever uten noen innvandringsbakgrunn, er 

det normalt 22 prosent som mangler gode leseferdigheter i norsk på femte trinn. Basert på dette kan vi 

antyde en forventning til Oslos ulike skoler som er tegnet inn som en stiplet linje på figuren over. I 

forhold til denne forventningen, fortsetter Osloskolene å levere bedre enn forventet.  

For et lite utvalg skoler, der mer enn ni av ti er minoritetsspråklige, blir mønsteret borte. Fortsatt er det 

Osloskoler som gjør det bedre enn landet. På en skole på Oslo øst var 91 % av elevene 

minoritetsspråklige, men hvis nasjonale prøver kan gi en indikasjon, var det færre elver på skolen som 

presterte på mestringsnivå 1 enn for gjennomsnittet i landets beste fylke (Oslo). I snitt, derimot, når vi 

ser på de ti skolene i Oslo med størst andel minoritetsspråklige, så ligger andelen med Mestringsnivå 1 

på 36 %, og det er som forventet for en elevgruppe med blandet innvandringsbakgrunn.19 

Oppsummert kan vi si at selv om ca. 40 prosent av elevene på femte årstrinn i Osloskolen er 

minoritetsspråklige, er det mindre vanlig å lese norsk dårlig enn det som er tilfellet for Norge som helhet. 

På ni av ti Osloskoler er det færre som leser dårlig enn hva man skulle forvente, og de største 

                                                

18 Teller man alle Oslos elever vil andelen med mestringsgrad 1 i 5. klasse lesing være 16,4 %, mens dersom vi ser på 
det uvektede snittet på alle skoler i Oslo, finner vi at de i snitt har 18 % med mestringsgrad 1 i 5. klasse i lesing. 

19 Samlet har vi informasjon for 97 barneskoler  
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utfordringene er knyttet til skoler der elevene har uvanlig dårlig utgangspunkt. Fraværet av dårlige 

resultater tyder på at satsingen på språk kaster av seg, og at ressursbruken ikke er bortkastet.  

7.2.3 Objektiv - i betydningen lik for alle og uten innslag av skjønn 

Et objektivt kriterium gir lite behov for skjønn og sikrer at skoler med likt utgangspunkt blir behandlet 

ganske likt. Den interessante diskusjonen er knyttet til det å sette § §2-8-vedtak og dermed få en 

tildeling som bygger opp under opplæringslovens intensjon om at elever kun skal ha særskilt 

språkopplæring dersom de ikke klarer å følge normal undervisning, men samtidig tas av vedtak når 

eleven oppnår tilstrekkelig språkkompetanse. I dette ligger også en intensjon om at modellen ikke må 

gjøre det attraktivt å sette elever uten reelt behov for særskilt språkopplæring på §2-8-vedtak for å øke 

skolens samlede tildelinger. 

En første kontroll av objektiviteten kan være å holde andelen §2-8-vedtak opp mot andelen 

minoritetsspråklige på skolen. I Figur 18 ser vi at skolenes tilbøyelighet til å benytte §2-8-vedtak 

varierer, og at variasjonen tilsynelatende er størst der det er mange minoritetsspråklige. 

Det er ikke overraskende at det er noe variasjon i tildelingen, ettersom gruppen med minoritetsspråklige 

elever består av elever med ulike forutsetninger for å lære seg norsk. Fellesnevneren er at de har et 

annet morsmål enn norsk. Likevel tyder grafen på at det er ulik praksis i tildeling av vedtakene også på 

skoler med relativt lik elevsammensetning og med elever fra tilnærmet samme geografisk område i Oslo. 

Dette er en påminnelse om at §2-8-vedtak innebærer et element av skjønn, og at å tildele midler basert 

på et slikt vedtak kan bryte med prinsippet om objektivitet i modellen. 

Figur 18 Andel elever med §2-8-vedtak og andel minoritetsspråklige, barneskoler og kombinerte skoler (2014 – 

2015) 
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Hvis vi i stedet ser på tilbøyeligheten til å oppheve vedtak (Figur 19), så er variasjonen størst der det er 

få vedtak.20 Både det å treffe vedtak og det å oppheve vedtak uten sideblikk til økonomi krever godt 

skjønn og god integritet.  

Figur 19 Andel elever med §2-8-vedtak i 1. og 2. klasse (2012/13 - 2014/15) mot andel som fortsatt har §2-8-

vedtak i 7. klasse 

 

 

Oppsummert kan vi si at bruken av §2-8-vedtak varierer ganske mye - også mellom skoler som 

tilsynelatende har like utgangspunkt. Ulik praksis kan tilføre eller frata skolene betydelige ressurser, og 

dette kan skape et uheldig insentiv til å få flere elever med §2-8 vedtak enn nødvendig.  

Det er Deloittes oppfatning at tildelingene i stedet burde knytte seg til et mer objektiv mål. For å virkelig 

å få et godt inntrykk av hva språkutfordringen er, bør det ikke være noe pengetildeling knyttet til §2-8-

vedtak. Man bør enten dyrke frem en lik praksis eller bryte koblingen mellom vedtak og pengetildelinger. 

Det siste forutsetter at man finner gode, alternative, tilnærminger som kanaliserer penger til særskilt 

språkopplæring for minoritetsspråklige.  

7.2.4 Forståelig, enkel å operere og etterprøvbar 

Dagens modell for tildeling av midler til språklige minoriteter i Osloskolen er en videreføring av den 

tilnærmingen som ble benyttet den gangen det fantes statlige, øremerkede tilskudd til opplærling av 

minoritetsspråklige. Utgangspunktet er at man gjør en telling av antall elever ved skolen som har behov 

for særskilt språkopplæring (§2-8-vedtak). Basert på modellens oppbygning kan det virke som man har 

tatt utgangspunkt i at minoritetsspråklige er en liten gruppe, at skolene i utgangspunktet vil håndtere 

disse elevene ved å trekke de ut av norskundervisningen og sette inn en egen lærer for denne gruppen, 

at elever på ulike trinn kan få slik opplæring sammen inntil et punkt hvor de er så tallrike at det gis egen 

opplæring for hvert årstrinn. I en slik situasjon er den første eleven «dyr». Deretter faller 

marginalkostnaden med hver ekstra språkelev inntil man når en terskel der det er nødvendig med 

tilpasset opplæring per årstrinn. Vi antar at dette er begrunnelsen for modellens ulike terskelnivåer.21 

                                                

20 Denne typen figur kan gi spesielle utfall for skoler der noen få elever på hvert årstrinn får §2-8-vedtak. I slike 
situasjoner kan et ganske lite antall avgjørelser forklare hele forskjellen på eksempelvis Bygdøy skole.   

21 Se vedlegg 16.2 for en beskrivelse av terskelverdier og mekanismer. 
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Intensjonen med terskelnivåene er god, men bidrar til å komplisere modellen til et punkt der er svært 

vanskelig for skoleledere i Oslo å forstå regelverket. Figur 20 illustrerer kompleksiteten.22 I 2015 mottok 

skolene 109 000 kroner dersom man hadde kun én språkelev på barnetrinnet (grønn graf – høyre akse). 

Deretter faller tildelingen per elev slik at man fra elev nummer 6 kun får 11 000 kroner. I det øyeblikket 

man får elev nummer 11, derimot, utløses en tilleggsbevilgning. Etter dette får skolen ingen støtte for 

nye språkelever, inntil man når et antall på omtrent 36 elever og det igjen følger en bevilgning. I 

hovedsak er tildelingen per elev regressiv (avtagende). 

Figur 20 Sammenheng mellom samlet tildeling og antall vedtak om særskilt norskopplæring, barneskoler, 2015 

  

Figur 21 Tildeling per elev til særskilt norskopplæring, barneskoler, 2015 

 

                                                

22 For en tilsvarende gjennomgang av tildelinger på ungdomsskoler og kombinerte skoler, se vedlegg 16.2. Særlig for 
kombinerte skoler er modellen vanskelig å forstå. 



 

47     25. januar 2017  

For de mange Osloskolene som har et betydelig innslag av elever med §2-8-vedtak, er modellen ganske 

enkelt å forstå; de får i praksis en million kroner (litt avhengig av skoleslag) pluss 15-16 000 kroner per 

ekstra elev med behov for særskilt språkopplæring (se Figur 20). For skoler med ganske få elever med 

§2-8-vedtak, har modellen uforutsigbare utslag. På grunn av modellens ulike innretning med ulike 

terskler blir det store forskjeller i tildelingen per språkelev, som illustrert i Tabell 9. 

Tabell 9 Samlet språktildeling for skoler med mindre enn 20 språkelever (2014) 

 

 

Oppsummert kan vi si at det i Osloskolen er uvanlig å samle elever med behov for særskilt 

språkopplæring på tvers av trinn eller sette opp egne språkklasser. Vårt inntrykk er at 

undervisningsbehovet i hovedsak løses ved å tilpasse den ordinære undervisningen. I en slik situasjon er 

det ikke hensiktsmessig med en modell som har spesielle terskelverdier. 

Skole Ant. språkelever Tildeling per språkelev (NOK) 

Maridalen 0 0 

Sørkedalen 0 0 

Berg 5 86 447 

Løren 5 86 447 

Midtstuen 7 64 825 

Bjørnsletta 8 58 068 

Bogstad 8 58 068 

Morellbakken 8 58 068 

Svendstuen 8 58 068 

Grindbakken 9 52 813 

Nedre Bekkelaget 9 52 813 

Kastellet 10 48 609 

Korsvoll 11 84 593 

Ljan 11 84 593 

Ris 11 49 118 

Disen 12 77 544 

Ellingsrud 12 46 251 

Oppsal 13 93 561 

Bygdøy 14 66 466 

Munkerud 14 66 466 

Kjelsås 15 62 035 

Bekkelaget 16 58 158 

Nordseter 16 38 368 

Slemdal 16 58 158 

Tåsen 16 58 158 

Nordberg 17 36 977 

Øraker 19 35 740 
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7.3 Alternative modeller 

Hvis man går bort fra terskelverdier, kan man i stedet etablere en modell med en fast sats for hver elev 

med behov for særskilt språkopplæring, eller en variabel sats basert på andelen elever som har behov for 

særskilt språkopplæring. Teoretisk kan man se for seg tre tilnærminger: 

 Progressiv sats (øke tildeling for hver ny elev som trenger særskilt norskopplæring) 

 Lik sats per elev (samme sats uavhengig av antall elever som trenger særskilt norskopplæring) 

 Degressiv tildeling (høy sats for første språkelev, mindre for nummer 2, etc.) 

 

Figur 22 Prinsipielle tilnærminger og argumentet for de ulike modellene 

 

Alle tilnærmingene har styrker og utfordringer. En progressiv sats passer godt dersom språkopplæringen 

er ekstraordinært vanskelig på skoler der nesten all norskspråklig stimulering må skje som økt grad av 

tilpasset opplæring i en ordinær klasseromsituasjon. En degressiv sats passer kanskje best der hvor 

særskilt språkopplæring er en egen aktivitet ved siden av ordinær undervisning.  

Basert på resonnementet ovenfor, er den beste tilnærmingen å etablere en lik sats per elev med behov 

for særskilt norskopplæring. En slik tilnærming legger ingen spesielle føringer på hva skolene bør gjøre 

og er svært enkel å forstå, operere og etterprøve. 

7.3.1 Alternative tilnærminger som gjør modellen mer objektiv 

Språktildelingen skal sørge for at alle elever behersker norsk tilstrekkelig til å følge ordinær undervisning. 

Dagens tildelingsmekanisme er de vedtakene som skolen selv treffer, men det finnes alternative kriterier 

å fordele midler etter, dersom man ønsker det:  

- Faktiske §2-8-vedtak (dagens praksis)  

- Innvandringsbakgrunn – noen innvandrergrupper vil komme med en bakgrunn som gjør 

overgangen til norsk skole enkel, andre vil i større grad mangle begrepsapparat og skolegang. 

Men kanskje er det slik at andelen ressurssvake og andelen ressurssterke ikke avviker så mye og 
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at vi, i det store bildet, kan bruke antallet innvandrere i en skolekrets for å avlede skolens behov 

for særskilt norskopplæring. 

- Minoritetsspråklig bakgrunn – ved opptak på en skole, blir det gjort en registrering av elevens 

morsmål og elevens foreldre gjør rede for hva som er elevens morsmål. I enkelttilfeller kan 

elever være reelt tospråklige, og det finnes mulighet for feilregistrering, men vi tar utgangspunkt 

i at tellingen gir et ganske presis anslag over andelen som ikke har norsk som morsmål. På 

samme måte som med innvandringsbakgrunn, kan vi undersøke om dette er tilstrekkelig til å 

avlede skolens behov for særskilt norskopplæring. 

Nedenfor har vi vist hvordan de tre tilnærmingene fungerer ved å holde hver «telling» opp mot 

leseferdighetene på skolen. For enkelhets skyld viser figurene kun barnetrinn (for tilsvarende informasjon 

om ungdomstrinnene, se vedlegg 16.3). God samvariasjon er etter vårt skjønn et sterkt signal om at 

tellingen beskriver skolens utfordring. 

Figur 23 viser samsvaret mellom §2-8 vedtak og fraværet av gode leseferdigheter. På noen skoler er det 

påfallende få vedtak sammenlignet med leseferdighetene, på andre skoler er det påfallende mange §2-8 

vedtak sammenlignet med leseferdighetene. I det store er det likevel en tydelig sammenheng mellom 

andelen som får vedtak og andelen som mangler gode leseferdigheter.  

Figur 23 Fraværet av gode leseferdigheter på 5. trinn holdt opp mot bruken av §2-8-vedtak på samme trinn 

(2014-2015) 

 

Figur 24 viser samsvaret mellom andelen minoritetsspråklige på en skole og fraværet av gode 

leseferdigheter. På noen skoler er det påfallende mange som leser bra, på tross skolens andel 

minoritetsspråklige elever. På andre skoler er leseferdighetene litt svakere enn vi skulle anta dersom vi 

bare visste andelen minoritetsspråklige. I det store er det likevel en tydelig sammenheng mellom andelen 

minoritetsspråklige og andelen som mangler gode leseferdigheter.  
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Figur 24 Fraværet av gode leseferdigheter på 5. trinn holdt opp mot andelen minoritetsspråklige på skolen 

(2014-2015)23 

 

I figur 25 viser vi samsvaret mellom andelen unge innvandrere i skolens inntaksområde og fraværet av 

gode leseferdigheter. På noen skoler leser elevene bedre enn hva man skulle tro dersom man bare 

kjenner andelen innvandrere, mens på andre skoler er det motsatt – leseferdighetene er i det store 

svakere enn det vi ville tro dersom vi baserer vår prediksjon på innvandring alene. 

                                                

23 Merk at det ikke er kontrollert for ulik fritakspraksis skolene imellom i denne fremstillingen, men vi er av den 
oppfatning at omfanget av fritak i Osloskolen er av et så lite omfang at det ikke forstyrrer analysene.  
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Figur 25 Fraværet av gode leseferdigheter på 5. trinn holdt opp mot andelen unge innvandrere (6-18 år) i 

inntaksområdet (2014/15) 

Det er vanskelig å vurdere med det blotte øyet «godheten» i plottene isolert sett. Den beste 

tilnærmingen for å gjøre et valg er korrelasjonsanalyser. Korrelasjonsanalyser er en tilnærming for å 

beskrive hvor god sammenhengen er mellom det vi forsøker å beskrive og den modellen vi har bygget. 

En korrelasjonskoeffisient på 1,0 beskriver en perfekt, positiv og lineær sammenheng mellom modellen 

og virkeligheten. En korrelasjonskoeffisient på 0 betyr at det ikke finnes noen (lineær) sammenheng i det 

hele tatt mellom modellen og virkeligheten. 

I   
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tabell 10 har vi sammenlignet ulike tilnærminger for å tildele ressurser til særskilt norsk ut fra om de 

havner på skoler med store utfordringer knyttet til lesing. Vi ser at alle de tre tilnærmingene er omtrent 

like gode. Bruken av §2-8-vedtak har så å si nøyaktig samme "godhet" som når vi bruker andelen 

minoritetsspråklige som mål på skolens behov. Årsaken er også indikert i tabellen under - korrelasjonen 

mellom 2-8 vedtak og minoritetsspråklige er svært sterk (0,9231) - når vi vet hvor mange 

minoritetsspråklige som finnes på en skole kan vi altså ganske presist predikere hvor mange §2-8-vedtak 

som blir truffet. 

Samtidig kan det være verdt å merke seg at ved overgangen til ungdomstrinn blir §2-8-vedtakene en 

mer presis indikator på svake leseferdigheter. Kanskje kan man ved en mer enhetlig praksis klare å 

etablere forsterkede rutiner slik at bruken av §2-8-vedtak blir mer rettferdig enn andre tilnærminger. I 

fraværet av slike forsterkede rutiner, er det vår vurdering at tildelinger basert på andelen 

minoritetsspråklige på skolen er mer rettferdig og objektivt.  
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Tabell 10 Hvor godt treffer ulike måter å predikere svake leseprestasjoner? 

Korrelasjonskoeffisient Samvariasjon mellom  

0,7028 Andel unge innvandrere og lesing på mestringsnivå 1 (5. trinn) 

0,7298 §2-8-vedtak og lesing på mestringsnivå 1 (5. trinn)  

0,7288 Minoritetsspråklige og lesing på mestringsnivå 1 (5. trinn) 

0,7681 §2-8-vedtak og lesing på mestringsnivå 1 og 2 (8. trinn) 

0,9231 §2-8-vedtak og telling av minoritetsspråklige 

 

Figur 26 Andel med mestringsnivå 1 og 2 (av 5 mestringsnivåer) på 8. trinn (2014/15) 

 

7.4 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som kompenserer 

skolene for andel elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring, såkalt §2-8-vedtak. 

Tabell 11 Oppsummering – ressurser til språklige minoriteter 

Vurdering 

Hva er målet bak 

tildelingen? 

 Å sørge for at alle barn behersker norsk tilstrekkelig til å følge 
undervisningen. Hensikten er å gi skoler på tvers av byen et likere 
utgangspunkt, uavhengig av hva som er elevens utgangspunkt knyttet 
til morsmål og norskferdigheter. 

Hvordan ser et perfekt 

resultat ut? 

Tildelingene er tilstrekkelige til å finansiere ekstrainnsatsen som trengs, 
særlig i norskfaget, men også som forsterking av andre fag i 
situasjoner der elevene mangler et begrepsapparat.  
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Fordelingen mellom skolene er slik at det er samsvar mellom de 
ressursene som bevilges og de utfordringene som skolene står ovenfor. 

Vi unngår en situasjon der skolene får en belønning for ikke å prestere 
eller en situasjon der det oppstår fristelser til å fremstille sin situasjon i 
et dårlig lys for å oppnå bedre finansiering. 

Test av dagens modell I det store bildet har dagens modell lykkes – minoritetsspråklige lykkes 
godt i Osloskolen. Leseferdighetene er gjennomgående betydelig bedre 
enn man kunne forvente og oppsiktsvekkende få leser dårlig selv om 
resultatene varier mye på skoler der nesten ingen har norsk som 
morsmål. 

Vi er bekymret for variasjonen i bruken av §2-8 vedtak og det faktum 
at få vedtak oppheves. Praksisen varierer også mellom skoler med 
tilsynelatende like utgangspunkt, og det er bekymringsfullt at ulik 

praksis flytter betydelige pengesummer. 

Dagens modell har videreført uhensiktsmessige terskelnivåer som er 
begrunnet i en tanke om at den første eleven koster mye og den andre 
eleven koster lite og at man med rundt ti elever vil velge å ta disse ut i 

en gruppe som igjen vil drive kostnader, etc. Disse terskelverdiene gjør 
modellen ugjennomsiktig og bør avskaffes. 

Lar det seg gjøre å foreslå 

et bedre alternativ? 

Osloskolen ville for praktiske formål få en like presis modell ved å 
benytte andelen minoritetsspråklige på skolene som tildelingskriterium, 
noe som også vil skape mindre variasjon, samtidig som det vil sikre at 

tildelingen per skole er basert på et mer objektivt kriterium enn i dag. 
Tildelingen bør gjøres lik per minoritetsspråklige elev. 

Er fordelingseffektene 

håndterbare? 

En liten gruppe skoler har i dag en vedtakspraksis som ikke står i 
forhold til skolenes observerte leseutfordringer. Noen av disse vil få en 
betydelig redusert språktildeling. Omfordelingen skjer til skoler som 

etter vårt skjønn har like store behov, men en mer konservativ politikk 
knyttet til vedtak. 

Samlet vurdering: 

Deloittes analyser viser at skoler med relativt likt utgangspunkt har stor variasjon i antall §2-8 vedtak, 
og at mange elevene har vedtaket over svært lang tid.  

For å sikre en objektiv og rettferdig fordeling mellom skolene, som i mindre grad er basert på skjønn, 
foreslår Deloitte å endre dagens tildeling til særskilt språkopplæring til språklige minoriteter fra dagens 
praksis som tildeler midler til den enkelte skole basert på antall §2-8 vedtak, til en modell som baserer 
seg på antall minoritetsspråklige ved skolen. 

Videre forslår Deloitte at tildelingen baserer seg på en fast sats per minoritetselev ved skolen. Ved å 
innføre en fast sats går man vekk fra dagens terskelmodell, som er vanskelig å forstå og som i liten 
grad reflekteres skolens kostnader.  
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8. Mobilitet – utfordringer knyttet til elevenes 

flyttemønster 

8.1 Om mobilitet 

Mobilitet er et fenomen som griper inn i ressursfordelingsmodellen på ulikt vis. Vi kunne vel også si at 

mobilitet er årsaken til at vi trenger en ressursfordelingsmodell – hvis byens befolkning aldri endret seg, 

kunne vi tatt til takke med en statisk budsjettmodell. Oslo har altså en måte å fordele penger til 

grunnskolen på som i større grad enn for andre kommuner tar høyde for mobilitet. Når bystyret og 

byrådet likevel har bedt om en utredning, så er det i alle fall tre sider ved mobilitet som ønskes belyst. 

1. For det første er mobilitet («flytting») assosiert med læringsutfordringer. Flytting inngår i dagens 

sosiodemografiske modell og skoler i indre Oslo Øst ser ut til å ha både høy mobilitet 

(«gjennomtrekk») og et miljø der det er krevende å oppnå gode læringsresultater. Denne 

sammenhengen diskuterte vi i kapittelet om sosiodemografisk tildeling og vi kom frem til at det 

finnes bedre måter å kompensere for skolenes varierende ressursbehov for spesialundervisning og 

tilpasset opplæring. 

2. For det andre kan man spørre om ressursfordelingsmodellen burde vært enda mer dynamisk. Elever 

registreres per 1. oktober og flytting i løpet av et skoleår kan skape en ubalanse mellom 

ressursbehov og ressurstilførsel. Elever som kommer til skolen i løpet av skoleåret (etter elevtelling 

1. oktober) utløser bare elevsats for deler av skoleåret. Tilsvarende blir ikke skolen trukket hvis 

elever flytter etter telletidspunktet. 

3. For det tredje kan det være slik at flytting gjør det vanskeligere å drive en skole rasjonelt. En 

«gjennomstrekkskole» som gradvis mister elever på eldre årstrinn vil kunne få problemer med å 

opprettholde en rasjonell gruppestørrelse eller oppleve et stadig behov for å endre på 

arbeidsorganiseringen. Visse deler av byen har et stort innslag av unge mennesker som over tid vil 

flytte ut og mobilitet kan gi en vedvarende planleggingsutfordring. 

Disse, og andre spørsmål knyttet til mobilitet, er tema for dette kapitlet. Deler av innholdet er hentet fra 

Deloittes evaluering fra 2013/14. Diskusjonen om hvordan man kan bygge en ressursfordelingsmodell 

helt eller delvis knyttet til grupper og gruppestørrelse er samlet i kapittel 11. 

  

8.2 Vurdering 

8.2.1 Høy mobilitet i forkant av skolestart 

I forbindelse med evalueringen i 2013-14 ble skoleledere spurt om mobilitet i forbindelse med skolestart 

(1. klassinger og dels 8. klassinger). Hvis man ikke vet hvor mange nye elever som kommer, er det 

vanskelig å få til god budsjettering og planlegging av klasser og bemanning. Figur 27 viser forholdet 

mellom antall femåringer ti måneder før skolestart på første trinn, og det antall som faktisk er kommet til 

skolen to måneder etter skolestart. Skolene lengst til venstre i figuren er skoler der andel 1. klassinger 

som har startet i forhold til prognosen har variert mye fra år til år. Vi ser at flere skoler har opplevd at 

kun halvparten av 5-åringene i inntaksområdet starter ved skolen påfølgende høst.  
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Figur 27 Andel 1. klassinger som startet høsten i 2009-2013 i forhold til prognose per 1. november høsten før 

 

Figur 28 viser tydeligere noen av skolene med størst og minst variasjon. Lilleborg skole fikk for eksempel 

om lag 10 prosent flere førsteklassinger i 2012 enn det antallet som lå til grunn i prognosen fra året før, 

mens det i 2011 var et frafall blant førsteklassingene på ca. 50 prosent i forhold til prognosen.  

Figur 28 Andel 1. klassinger som startet høsten i 2009-2013 i forhold til prognose per 1. november høsten før, 

noen utvalgte skoler 
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For de mest berørte skolene er opptaket til førsteklasse svært uforutsigbart og en betydelig 

planleggingsutfordring. Det er vanskelig å skulle kompensere for denne typen utfordringer i en 

ressursfordelingsmodell.  

8.2.2 Mobilitet i løpet av skoleåret 

Hvis elever kommer til skolen dagen etter elevtelling 1. oktober, «taper» skolen inntekter tilsvarende 

9/12 av tildelingen per elev. Budsjettjusteringer vil først få effekt fra den kommende høsten. Det er ikke 

vanlig å endre gruppeinndelingen (opprette flere klasser) på grunn av elever som kommer litt etter 

elevtellingen, men det kan forekomme at den nye eleven trenger ekstra ressurser eller 

spesialundervisning. Med unntak av slike særtilfeller så skolelederne i 2013 få utfordringer knyttet til 

tilflytting/tilsøking. 

Det oppfattes heller ikke som en utfordring at elever flytter/søker seg bort fra skolen i løpet av skoleåret. 

Anslag på tilflytting/tilsøking til skoler i løpet av skoleåret er på drøye 5 prosent når en ser perioden fra 

skoleåret 2006/07 til skoleåret 2012/13 under ett. Nettoflytting er en enda mindre utfordring. Deloitte 

intervjuet ti skoleledere om temaet. To har uttrykt seg positivt om en ekstra elevtelling, mens flertallet er 

komfortable med dagens praksis med én telling i året, og at tellingen skjer 1. oktober. 

Figur 29 Elever som bytter skole per måned, skoleårene 2006/07 til 2013/14 
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Figur 30 Antall bytter per dato 15.09.2014 - 10.10.2014 (ekskl. lørdag og søndag) 

 

8.2.3 Gjennomtrekkskolene – mobilitet over tid 

I Oslo som helhet er det netto tilflytting og elevtallet stiger. I figur 31 ser vi utvikling i elevtall i fire deler 

av Oslo for perioden 2008/09 – 2014/15. Samtlige områder har opplevd en vekst i antall elever. Dette 

har også medført økt budsjett (løpende kroner, dvs. inflasjon er ikke tatt høyde for). I perioden 2007 – 

2015 har tilskuddene til skolen økt med 63 prosent (løpende kroner). 

Figur 31 Elevtall i de fire sosiodemografiske områdene i Oslo, samt Tøyen og Møllergata 

Figur 32 viser hvilke skoler som hadde størst fraflytting (andelen som hvert år forlater skolen, 

gjennomsnitt for skoleårene 2010/11 – 2014/15). Fargen på søylene indikerer at det er barnetrinnene 

som mister den største andelen. Med unntak av Tokerud, Holmlia, Jordal og Fyrstikkalleen, har alle 
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ungdomsskolene en årlig fraflytting på under 4 prosent – som i høyden tilsvarer en elev i en typisk 

klasse.  

Figur 32 Andel av elevene på skolen som bytter fra skolen i perioden (snitt per år), skoleår 2010/11 - 2014/15 

 

Figur 33 viser samme fremstilling som figuren over, men vi har fargelagt stolpene ut fra geografi. Vi ser at 

skolene med klart høyest andel utflytting er skolene i indre sentrum øst, mens elevmassen i «annen vest» (Oslo 

vest – utenom sentrum) er stabil over tid.  

Figur 33 Andel av elevene på skolen som bytter fra skolen i perioden (snitt pr år), skoleår 2010/11 - 2014/15 
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Figur 34 viser andel til- og fraflytting for barneskolene i indre Oslo øst. Her er både tilflytting og fraflytting 

større enn for Oslo som helhet. Etter syv år på grunnskolen er kun 50 prosent av de som startet i førsteklasse 

igjen på skolen. Til sammenligning er tallet for Oslo som helhet 67 prosent og for «annen vest» 80 prosent.  

Figur 34 Andel frafall og tilflytning, indre øst, skoleår 2010/11 - 2014/15 

 

8.3 Alternativ modell 

Det er enkelt å observere flytting og mobilitet, men det er mindre opplagt hva slags kostnad som følger 

med. Nesten alle skoler får nye elever fortere enn de mister elever. Hvis det likevel oppstår en kostnad, 

kan den være knyttet til: 

 Kanskje er de som flytter inn er mer ressurskrevende enn de som flytter ut. Hvis det er tilfelle, er 

fenomenet allerede hensynstatt i sosiodemografisk modell, der skolekretsens levekår setter 

premissene for den sosiodemografiske tildelingen. 

 Det kan bli et vanskeligere læringsmiljø. Dette finner vi imidlertid ikke noe statistisk belegg for i 

analysene i sosiodemografisk kapitel (utflytting er kun svakt korrelert med skoleprestasjoner og 

mengden spesialundervisning ved en skole). 

 Det kan føre til en uhensiktsmessig gruppestørrelse og en krevende administrativ situasjon.  

På bakgrunn av den siste utfordringen, har vi gjort et tankeeksperiment og sett hvordan behovet for 

grupper/klasser avtar for de skolene som mister flere elever enn vanlig. Hvis disse skolene skulle få 

finansiering slik at de slapp å omstille seg mer enn de øvrige, ville det kreve ressurser omtrent 

tilsvarende 50 millioner kroner.24  

En enklere modell, med effekter i samme størrelsesorden, er å legge til grunn at en skole som mister en 

elev (netto) får lov til å beholde halve elevsatsen for en elev som sluttet på skolen foregående år. 

Fremgangsmåten blir som følger:  

 Vi beregner antall elever per trinn som en skole har mistet i perioden 2012/13 – 2014/15 (netto 

fraflytting) 

 Vi kompenserer skolene 50 % av elevsatsen for disse elevene (skiller mellom barne- og 

ungdomstrinn) 

                                                

24 Denne formen for beregning krever en mengde forutsetninger og dessuten evne til å følge utviklingen på hver skole 
og i hele byen over tid. Vi kan for eksempel anta at en klasse oppstår eller forsvinner basert på et delingstall på 28 og 
at kostnadene ved å opprette en klasse er omtrent i samme størrelsesorden som 28 x elevsatsen. 
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 Vi henter midler fra den sosiodemografiske tildelingen (reduserer potten til sosiodemografisk tildeling 

tilsvarende kostnaden til en halv elevsats for alle skoler som i sum mister en elev)  

Effektene er beskrevet i figurene under. Oppsummert vil en slik modell sende penger til sentrumsskolene 

på bekostning av ungdomsskoler og skoler lenger vekk fra sentrum.  

Figur 35 Effekter av mobilitetsmodell25 

 

  

                                                

25 Det vil være små avvik mellom beregningene i denne modellen og den som ligger i det avsluttende kapitlet i 
rapporten som beskriver samlede virkninger. Dette skyldes at vi i beregningen i denne kapitlet har tatt utgangspunkt i 
netto flytting, og ikke brutto flytting som vi gjør avslutningsvis i rapporten. Likevel er det grunn til å tro at 
fordelingseffektene ikke vil være nevneverdig forskjellige.    
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8.4 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som kompenserer 

skolene for mobilitet i elevmassen. 

Tabell 12 Oppsummering – mobilitet 

Vurdering 

Uforskyldt / ikke 
styrbart 

Flyttingen skyldes at barnefamilier ønsker bedre plass og bedre 
oppvekstmiljø, ikke at undervisningen og skolene svikter.  

Målbart og objektivt Flyttingen lar seg måle, men flytting er ikke unaturlig blant 
barnefamilier. Hva som er unaturlig mye flytting og hva 
kostnaden ved flytting består i, er i noen grad basert på 
skjønn. 

Permanent Det er sentrumsskolene som har hatt denne utfordringen over 
tid. 

Løses ikke av annet 

kriterium 

Den sosiodemografiske kriteriemodellen er i utgangspunktet 

satt opp på en måte som er gunstig for de skolene som også 
har høy mobilitet. Merk at dette er foreslått endret. 

Utgiftsdrivende I kapitelet om sosiodemografisk kriteriemodell, finner vi ingen 
sammenheng mellom skolens ressursbehov til tilpasset 

opplæring og spesialundervisning og mobilitet i skolekretsen. 

Merkostnaden ved høy mobilitet oppstår i den grad skolen 
velger å ikke endre grupper for å skape balanse mellom antall 
elever og antall grupper. For mange endringer i 
læringssituasjonen er ikke ideelt. 

Varierer mellom skoler Utflytting og tilflytting varierer mellom skolene. 
«Gjennomtrekkskolene» i sentrum øst skiller seg ut med 
markant høyere mobilitet enn resten av Oslo. 

Vesentlig For enkelte skoler kan flytting skje i så stor grad at det skaper 

utfordringer.  

Samlet vurdering: 

Kompensasjon for mobilitet gjør modellen mer komplisert og ulempen er ikke nødvendigvis 
lett å måle. I sosiodemografisk kapitel finner vi heller ingen beviselig selvstendig 
sammenheng mellom elevenes læringsresultater og behov for spesialundervisning og høy 

mobilitet i skolekretsen.  

Samtidig ser vi at det er et lite antall skoler med så høy gjennomtrekk at det nødvendigvis 

vil skape utfordringer.  

Deloitte anbefaler derfor under tvil å ikke inkludere en særskilt kompensasjon for mobilitet i 
tillegg til den sosiodemografiske modellen. 
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9. Kompensasjon for seniortiltak 

9.1 Om seniortiltak 

Det er en rekke seniorpolitiske tiltak som en eldre lærer har krav på i Osloskolen. Formålet med disse 

tiltakene er å at lærere skal oppleve reelle lettelser i arbeidet og sånn sett sikre at flere lærere står 

lenger i jobben26. Tiltakene knyttet til eldre lærere oppsummeres ofte som «seniortiltak» og består av:  

- Reduksjon i undervisningstid (fra en lærer er 55 år og eldre) 

- Ekstraferie for seniorer (fyller 60 år i løpet av ferieåret) 

- Seniortillegg (lærere over 62 år får opprykk i lønn)  

I følge Utdanningsetaten er det slik at seniornedslaget inntreffer ved en tidligere alder i Oslo enn i KS-

området.  

I resten av kapitlet vil vi diskutere hvorvidt skolene bør kompenseres for seniortiltak i 

ressursfordelingsmodellen.  

 

9.2 Vurdering  

9.2.1 Varierer det mellom skoler? 

I figur 36 ser vi at om lag en fjerdedel av lærerne er i en alderskategori der seniortiltak får effekt.  

Figur 36 Andel lærere per alderstrinn, skoleår 2010/11 - 2013/14 

 

                                                

26 
https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Fylkeslag/Oslo/Verkt%C3%B8yskassa/Seniortiltak%20l%C3%A6rere%2
020091027.pdf 
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9.2.2 Er det permanent? 

I 2013/14 var det kun 3 promille av lærerne som byttet fra en Osloskole til en annen i løpet av året. Det 

normale ser ut til å være at lærere forblir på samme skole over tid. Med en normal rekrutteringspraksis 

ville skoler med en stor andel eldre lærere etter hvert fylle på med yngre lærere. Det fremgår også av 

figuren at aldersprofilen ikke varierer nevneverdig mellom «øst» og «vest» i Oslo.27 

Over lengre tidsperioder varierer ikke gjennomsnittsalderen for lærere på skolene noe særlig. Ser man på 

et øyeblikksbilde er det annerledes; det er for tiden betydelig variasjon i alderssammensetningen mellom 

grunnskolene i Oslo. Figur 37 viser andel lærere 55 år og eldre per skole. Vi ser at andelen varierer 

mellom 0 % på Nordpolen skole (åpnet som barneskole høsten 2012) og 50 % på Sørkedalen skole.28 I 

og med at det er betydelig variasjon, er det naturlig å se på hva slags kostnader som knytter seg til eldre 

lærere. 

Figur 37 Andel av lærerne som var 55 år og eldre, skoleårene 2010/11 - 2013/14 

 

9.2.3 Er det kostnadsdrivende? 

Arbeidstakere over 55 år har krav på seniortiltak som innebærer økte utgifter for skolene. Seniortiltakene 

inkluderer en ekstra ferieuke, tillegg i lønn (seniortillegg) og redusert undervisningsplikt (seniornedslag).  

Tabell 13 beskriver seniortiltakene og gjør et overslag på hva det koster skolene å ha en lærer som er 

over 55 år. I eksempelet nedenfor utgjør den direkte merkostnaden per lærer over 55 år ca. 67 000 kr 

før kostnader knyttet til pensjon og arbeidsgiveravgift. 

 

                                                

27 Her og andre steder i denne rapporten har vi kontrastert ressursbruk og aktivitet mellom det opplevde øst og det 
opplevde vest. For dette formålet har vi for eksempel lagt det meste av bydel Nordstrand til «vest» selv om 
Nordstrand geografisk sett er i øst, mens Møllergata skole som geografisk sett tilhører St.Hanshaugen og «vest» 
likevel blir gruppert som «øst». For en detaljert oversikt, se vedlegg 16.4.  

28 For praktiske formål er det ofte hensiktsmessig å se bort fra Maridalen og Sørkedalen. Sørkedalen hadde i de 
aktuelle årene om lag 6,6 lærerårsverk og lærere over 55 år utførte om lag tre av disse. Én person fra eller til påvirker 
altså bildet. 
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Tabell 13 Estimert effekt av seniortiltak i Osloskolene 

Område Beskrivelse Bestemmelse Estimert kostnad 
per lærer  

Seniornedslag Lærere over 55 og 60 år har rett til 
å få en lette i sin undervisning 

tilsvarende 5,8 % og 12,5 % fra 
skoleårets begynnelse det 
kalenderåret de fylles hhv. 55 og 60 
år. Den reduserte 
undervisningstiden nyttes til 
undervisningsrelatert arbeid og 
forutsettes å lette den enkelte 
lærers arbeidssituasjon. 

Tvistebestemmelsene 
(arbeidsavtalens pkt. 
8) 

~ 38 000 NOK  

Ekstraferie for 
seniorer 

Arbeidstaker som fylles 60 år i løpet 
av ferieåret skal gis ekstraferie på 6 
virkedager. Deles ekstraferien, kan 
arbeidstaker bare kreve å få fri så 
mange arbeidsdager som 

vedkommende normalt har i løpet 
av en uke.  

Ferieloven kap. 2 § 5 ~ 13 000 NOK 

Seniortillegg – 
lønn 

Undervisningspersonale i 
undervisningsstilling gis fra den 
måned de fyller 62 år opprykk på 

lønnsrammen omregnet fra 80 T-
trinn. 80 T-trinn tilsvarer 16.000/år. 
Det blir 2 eller 3 lønnstrinn på A-
tabellen avhengig av hvilke 
lønnstrinn det er snakk om 
(avrundet oppover). 

Dok. 25, Særavtale 
mellom Oslo kommune 
og 

Utdanningsforbundet 
del ||| (Skoleverket) 
punkt 4, 
funksjonstillegg punkt 
9 

~ 16 000 NOK 

Sum29 ~ 67 000 NOK per lærer over 55 år 

 ~ 13 400 kr per lærerårsverk i skolen 

 

9.2.4 Er det vesentlig? 

Det forekommer ulike oppfatninger om hvor økonomisk belastende seniornedslaget faktisk er. 

Seniornedslaget er ment som et tiltak for å få flere voksne lærere til å bli stående i yrket, og slik sett er 

det en villet reduksjon i arbeidsbelastningen, men det skal ikke tolkes som ferie eller fri. Den tiden 

seniorer ikke underviser, bør normalt også komme skolen til gode. 

I utgangspunktet er en lærer på 60 eller 65 år mer kostnadskrevende enn en lærer på 45 år, men når 

man spør skoleledere om deres vurderinger, blir bildet mer nyansert. En eldre arbeidstager kan miste 

motivasjon og forståelse for ny teknologi, men man kan også perfeksjonere faget sitt og bli en sterk 

støtte for andre lærere. I intervjuer trekker de fleste skolelederne frem fordeler med eldre arbeidstager 

som oppveier en noe høyere kostnad. Skolelederne fremhever at eldre lærere er trygge i jobben, 

fleksible, selvgående, uredde og gode mentorer for yngre lærere. De opplever godt voksne arbeidstagere 

som svært anvendelige, og har ikke motforestillinger mot å ansette eldre lærere, naturligvis forutsatt at 

de har motivasjon for jobben. 

Mens skoleledere gjennomgående mener at eldre arbeidstagere er verdt sin lønn, er det vanlig å mene at 

unge lærere på vei inn i yrket krever ekstra ressurser for de berørte skolene. En del unge lærere 

                                                

29 Antall lærere er basert på utlønningsprosent (reelle antall årsverk). Lærere er klassifisert med stillingskoder over 
900, med unntak av lederrollene rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsleder. 
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behersker ikke yrket og forlater skolen etter ganske kort tid. En del krever betydelig oppfølging fra 

mentorer i tillegg til obligatoriske kurs. Mange har små barn og noe redusert evne til å ta unna topper i 

arbeidsbelastningen. Manglende erfaring gjør at unge lærere kan være mindre fleksible og forutsetter 

ofte ekstra tid til forberedelse.  

Det største kostnadselementet knyttet til eldre lærere er seniornedslaget, og denne kostnaden føres 

direkte i skolenes regnskap. I figur 38 ser vi at seniornedslagets andel av totale kostnader til lønn og 

sosial er størst på Midtstuen, hvor seniornedslaget i perioden 2010/11 til 2013/14 utgjorde 2,2 prosent 

av de totale utgiftene til lønn og sosial. I snitt utgjorde seniornedslaget 0,75 prosent av de totale 

utgiftene til lønn og sosial blant grunnskolene i Oslo i samme periode. Inkluderer vi derimot den ekstra 

ferieuken og lønnstrinnene eldre lærere har krav på, ville summen vært høyere (disse tiltakene føres ikke 

som egne poster i regnskapet). Inntrykket er at de målbare kostnadene til seniortiltak tross alt er en 

beskjeden andel av skolenes samlede kostnader til lønn og sosiale utgifter. 

Figur 38 Seniornedslag som andel kostnader til lønn og sosial, skoleår 2010/11-2013/14 

  

Tar vi utgangspunkt i antall timer lærere har krav på å undervise (undervisningsbelastning), og beregner 

hvor mye tid lærere i Osloskolen bruker på ulike aktiviteter, sykdom og seniornedslag, ser vi at 

seniornedslaget utgjør en liten del av det totale antall undervisningstimer. Fra Figur 39 ser vi at 

seniornedslag og senioruken utgjør kun 15 av 704 timer som skulle gått til undervisning. Til 

sammenligning utgjør sykefravær 61 timer og kontaktlærer 14 timer. I tillegg finnes det et ikke-forklart 

restledd på 21 timer. Inntrykket er at ressursbruken som går med til redusert undervisningsbelastning 

for seniorer (seniornedslaget) som hovedregel ikke kan kalles vesentlig, verken når man ser på de 

regnskapsførte kostnadene eller estimatet for antallet undervisningstimer som blir borte. 
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Figur 39 Broanalyse for Osloskolen – tidsbruk, undervisningstimer og antall lærere er hentet fra skoleår30 

2013/14 

 

9.3 Alternativ modell 

Dersom Oslo skulle ønske å kompensere for seniortiltak gjennom ressursfordelingsmodellen, må midlene 

hentes fra øvrige undervisningsaktiviteter. Logikken i ressursfordelingsmodellen er da slik at det blir 

mindre tilgjengelige ressurser til å fordeles gjennom dagens elevsats.  

En noenlunde enkel tilnærming ville være å finne ut hvor store kostnader skolene hadde til seniornedslag 

i foregående år og deretter trekke denne summen ut slik at det gjenstår mindre til elevsatsen. For å 

dekke inn seniornedslaget måtte vi trekke ut ca. 29 millioner som ville redusert elevsatsen med 1,1 

prosent (2014-tall). Skolene som har en høy andel eldre lærere vil vinne noe på ordningen. Tilnærmingen 

har ingen spesiell geografisk fordelingsprofil (skoler i vest og indre øst får omtrent en halv promille mer 

på bekostning av skoler i indre vest og ytre øst). De skolene som tjener mest får økt sine budsjetter med 

om lag 1 prosent, de som taper mest får redusert sine budsjetter med om lag 1 prosent som illustrert i 

Figur 40. 

I eksempelet nedenfor kompenserer vi skolene for seniornedslag, men ikke for ekstra ferieuke og ekstra 

lønnstrinn. Dersom alle seniortiltak skulle vært kompensert fullt ut, ville effektene i både positiv og 

negativ retning være omtrentlig dobbelt så store som i kalkylen.31 

                                                

30 En lærers undervisningsplikt varierer ut ifra fag og årstrinn. Snittet på 704 timer er bygget på en gjennomgang av 
Oslo kommunes særavtale bestemmelser om undervisning i ulike fag knyttet sammen med oversikten over antall 
timer til ulike fag per årstrinn.  

31 Tabell 13 Estimert effekt av seniortiltak i Osloskolenegir en indikasjon på de samlede kostnadene, men er ikke helt 
utfyllende. Fordi eldre lærere har mer ferie og mindre undervisning vil det trengs flere lærere som igjen utløser 
kostnader til kontor, utvikling og sosiale kostnader. Arbeidsgiveravgift er ikke inne i regnestykket og vil komme i 
tillegg. Pensjonskostnader føres uansett ikke på skolene og kan holdes utenfor. I sum vil vi anslå at den 
regnskapsførte kostnaden til seniornedslag utgjør halvparten av alle de kostnadene man kunne henføre til det å ha 
eldre arbeidstagere i skolen. 
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Figur 40 Fordelingseffekter: kompensasjon for seniornedslag (basert på tildeling 2014)* 
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9.4 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som kompenserer 

skolene helt eller delvis for kostnadene knyttet til seniortiltak.  

Tabell 14 Oppsummerende betraktninger kompensasjonsmodell seniortiltak 

Vurdering 

Uforskyldt/ 
ikke styrbart 

Skoleledere oppgir de at de innenfor fornuftige rammer kan ansette den læreren som 

skolen trenger i vid forstand - ung eller gammel. 

Hva angår seniornedslag, har skolen i noen grad mulighet til å benytte tiden til annet 
undervisningsarbeid – den er ikke tapt. 

Målbart og 
objektivt 

Kostnader til seniornedslag ligger som en post i regnskapet og kan lett identifiseres. 

Det er vanskeligere å anslå kostnaden knyttet til en ekstra ferieuke og ekstra 
lønnstrinn, ettersom det vil avhenge av den enkelte lærers lønn, men det er mulig å 
gi gode estimater. 

Permanent 
Lærere bytter i liten grad skole. I utgangspunktet vil naturlig avgang og tilsettelse 

føre til at skoler med mange seniorer etter hvert får flere unge. 

Løses ikke av 
annet 
kriterium 

Det er i dag ikke noe element i modellen som tar hensyn til læreres alder og lønn, 
bortsett fra at elevsatsen er satt litt annerledes på barnetrinn og ungdomstrinn, bl.a. 
som følge av at lønnsnivået på ungdomstrinnet er litt høyere enn på barnetrinnet.  

Utgiftsdrivende 
Kostnadene knyttet til seniortiltak er ikke ubetydelige når man inkluderer økt lønn, en 
ekstra ferieuke og undervisningsnedslag.  

Varierer 

mellom skoler 
Andelen eldre lærere varierer betydelig mellom skoler. 

Vesentlig 

I den store sammenhengen er kostnadene til seniortiltak ikke avgjørende. Full 
utjevning av seniornedslaget (det som er enklest å måle) ville som hovedregel svekke 
lønnsbudsjettet med 1 prosent for de skolene med færrest eldre og styrke 
lønnsbudsjettet med 1 prosent for de skolene med flest seniorer. 

Samlet vurdering 

Argumentet for å kompensere skolenes kostnader til seniortiltak bygger dels på et ønske om å gjøre 
eldre lærere attraktive i arbeidssammenheng, dels på behovet for ikke å svekke undervisningen på 
skoler der mye ressurser er bundet opp til lønn. Når de fleste skoleledere mener at eldre arbeidstakere 

er en stor ressurs for skolen og at andre aldersgrupper er minst like kostnadskrevende, svekkes 
argumentet for en kompensasjonsordning. 

For de fleste skoler ville en kompensasjonsordning gitt ganske marginale utslag samtidig som det ville 
gjøre modellen mer kompleks. 

Deloitte anbefaler derfor ikke å kompensere skolene særskilt for kostnader knyttet til seniortiltak. 
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10. Kompensasjon for reelle lønnsutgifter 

10.1 Om variasjon i lønnskostnader 

I etterkant av den politiske behandlingen av ressursfordelingsmodellen, ønsket byrådet å få utredet 

hvordan ressursfordelingsmodellen kan kompensere for variasjon i lærernes lønnsnivå.  

Byer som Trondheim, Bergen og Tromsø kompenserer skolene på ulike måter for kostnader knyttet til 

lønn. Stavanger har en tilnærming som minner om Oslo, der elevsatsen varierer blant annet i relasjon til 

lønnsnivå på ulike trinn.32 

Tabell 15 Ressursfordelingsmodeller i andre storbyer – skolens lønnsnivå 

Spørsmål Trondheim Bergen Tromsø Stavanger 

Er den enkelte skoles 
lønnsnivå et element i 
fordelingen av midler? 

Basert på 
gjennomsnittlig 
lønnsnivå 

Basert på uttrekk 
fra lønnssystemet 

Basert på 
gjennomsnittlig 
lønnsnivå 

Knyttet til 
elevsats 

 

10.2 Vurdering 

Utgangspunktet er at lønnsnivået i grunnskolen varierer mellom skolene og at det er ganske store 

variasjoner i lærerlønn. Figur 41 viser at gjennomsnittlig lønn blant lærere i Oslo varierte med 11,3 

prosent også når vi ser flere år i sammenheng.33 På skolen med høyest lønn mottok hver lærer 74 tusen 

kroner mer for sitt årsverk enn på skolen med lavest lønn. 

Figur 41 Gjennomsnittlig lønn per lærer - alle skoler, skoleår 2010/11 til 2013/1434 

 

                                                

32 For en kalkulasjon av et riktig nivå for elevsats og basisbeløp, se Deloitte, Evaluering av ressursfordelingsmodellen 
for grunnskolen, januar 2014. 

33 Tallgrunnlaget kombinerer regnskap for perioden 2011-2014 med informasjon om antall lærere for skoleårene 
2010/11 til 2013/14.   

34 Gjennomsnittlig lønn er beregnet ved å gange utlønningsprosent med oppgitt lønnssats for oppgitt stillingsnivå for 
gjeldende år. Ekskludert Sinsen skole – både kombinert og barneskole i perioden  
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Noe av kostnadsvariasjonen som er beskrevet i figuren over er håndtert gjennom eksisterende 

mekanismer i ressursfordelingsmodellen, for eksempel mottar en del skoler ekstra ressurser for å kunne 

sikre god rekruttering. Vi ser videre at skolene med høyest lønnsnivå gjennomgående er ungdomsskoler 

der et lærerårsverk i snitt koster 16 000 kroner mer enn på barnetrinnene, i hovedsak på grunn av 

høyere utdanningsnivå. Denne kostnadsvariasjonen er forsøkt håndtert når basisbeløp og elevsats er satt 

høyere på ungdomstrinnene enn på barnetrinnene. Imidlertid er det fortsatt en del variasjon i lønnsnivå 

innenfor samme skoletype (se figurer nedenfor). 

Figur 42 Gjennomsnittlig lønn per lærerårsverk - barneskoler, skoleår 2010/11 - 2013/14 

 

Figur 43 Gjennomsnittlig lønn per lærerårsverk - kombinerte skoler, skoleår 2010/11 - 2013/14 
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Figur 44 Gjennomsnittlig lønn per lærerårsverk - ungdomsskoler, skoleår 2010/11 - 2013/14 

 

For praktiske formål er lærernes lønnsdannelse et resultat av kollektive forhandlinger, og nesten uten 

unntak kan en lærers lønn føres tilbake til ansiennitet og utdannelsesnivå. Vi ser først på ansiennitet. 

 Figur 45 viser sammenhengen mellom lærernes lønn og alder i Oslo. Alder er i dette tilfellet et ganske 

godt uttrykk for ansiennitet. Vi ser av figuren at en lærer på slutten av sin karriere i snitt har en lønn som 

er ca. 27 prosent høyere enn i starten av karrieren. Skolens kostnad per undervisningstime er da 

antagelig enda større i og med at seniorer også har ekstra ferie og undervisningsnedslag (se kapittel 

9.1). Fra et ressursfordelingsperspektiv, ville man nå kunne anta at en skole der alle lærere var under 30 

år var i en mer fordelaktig situasjon enn en skole med mange seniorer. De skolelederne som har bidratt 

med sine vurderinger til denne rapporten, er av en annen oppfatning. I valget mellom en motivert og 

kvalifisert lærer på 60 år og en motivert og kvalifisert nyansatt lærer, ville valget gjennomgående falle på 

den eldste, selv om vedkommende var en tredel dyrere i drift. Alt annet likt, er oppfatningen at skolen og 

elevene kommer bedre ut når en svært erfaren lærer står i en gruppe på 20 elever enn år en nyutdannet 

lærer står i en gruppe på 15 elever. Sagt på en annen måte: Fra skolelederes perspektiv er det riktig og 

rettferdig at skoler med unge lærere får en større tildeling per lærerårsverk enn en skole med erfarne 

lærere fordi det trengs ekstra ressurser for å håndtere unge læreres startutfordringer. 
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Figur 45 Gjennomsnittlig lønn fordelt på alder, skoleår 2010/11 - 2013/14 

 

Ikke all lønnsforskjell i skolen skyldes ansiennitet. Læreres lønnsstige avhenger også av deres formelle 

utdannelse. Vi har ikke analysert effekten av utdanning, og tillegg, men effekten er ganske synlig. I Figur 

46 ser vi at høy utdannelse er vanligst på skoler med det høyeste gjennomsnittlige lønnsnivået – rent 

grafisk er dette illustrert med at den blå søylen (andelen lektorer) er høyest blant skolene til venstre i 

figuren under.  

Figur 46 Andel av lærerne med lektorutdannelse holdt opp mot snittlønn, skoleår 2010/11 - 2013/14 
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10.3 Alternativ modell 

Dersom Oslo skulle ønske å bruke ressursfordelingsmodellen for å kompensere skoler med høy lønn, må 

midlene hentes fra øvrige undervisningsaktiviteter. Logikken i ressursfordelingsmodellen er da slik at det 

blir mindre tilgjengelige ressurser til å fordeles gjennom dagens elevsats.  

Vi beregner kompensasjonen ved å ta utgangspunkt i at alle lærere får en lønn tilsvarende snittlønnen for 

den skolen med lavest snittlønn i Oslo. I skoleår 2014/15 på barnetrinnet var det Maridalen skole med 

424 000 kr per årsverk. Summen av lønn som overstiger dette beløpet, til sammen ca. 112 millioner 

kroner (kun på barneskolene), utgjør den potten med penger ville måtte inngå i et 

lønnskompensasjonsfond dersom ressursfordelingsmodellen skulle utjevne all variasjon knyttet til ulikt 

gjennomsnittlig lønnsnivå mellom Oslos grunnskoler. Disse ressursene må trekkes ut av det beløpet som 

er tilgjengelig for tildeling gjennom elevsatsen. 

Å utjevne lønnsvariasjon er budsjettmessig krevende. I eksemplet under har vi kompensert for 

halvparten av lønnsforskjellene, og kun for skoler med en gjennomsnittlig lærerlønn som er høyere enn 

snittet i Oslo per skoletype (barneskole, kombinerte skoler, ungdomsskoler). Selv en slik beskjeden 

omlegging ville være uhåndterlig, for eksempel for Maridalen som får en avkortning tilsvarende 15 

prosent av sitt budsjett. Dersom merkostnaden skulle vært kompensert fullt ut, ville effektene i både 

positiv og negativ retning være nøyaktig dobbelt så store som i kalkylen.  

Merk at en slik modell vil kunne bidra til å reprodusere og forsterke ulikheter mellom skoler; skoler som i 

dag har mulighet til å lønne lærerne sine godt, vil ha større mulighetsrom for dette med en ny modell, 

mens skoler som i dag har lave lønninger vil få enda mindre bevilgninger og mindre mulighetsrom til å 

øke lønnsnivået på sin skole.  

 

Figur 47 Fordelingseffekter modell: kompensasjon for høy gjennomsnittlig lærerlønn (basert på tildeling 2014)* 
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10.4 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som kompenserer 

skolene helt eller delvis for kostnadene knyttet til lærerlønn. 

Tabell 16 Oppsummering – kompensasjon for reelle lønnsutgifter 

Vurdering 

Uforskyldt/ ikke styrbart 
Lønnsnivået er tariffestet og skoler har svært begrenset 
påvirkning på avlønningen av en enkelt lærer, men det 

gjennomsnittlige lønnsnivået kan styres gjennom nyrekruttering. 

Målbart og objektivt 
Det er ikke spesielt vanskelig å observere og måle variasjon i 
gjennomsnittlig lønnsnivå. 

Permanent 
Med dagens ressursfordelingsmodell får skolene like muligheter 
til å betale lærerlønn og det er vanskelig å se for seg en situasjon 
med permanent lav erfaring og kompetanse. 

Løses ikke av annet kriterium 
I dag kompenseres skolene gjennom elevsatsen som tar høyde 

for ulikt lønnsnivå mellom barn- og ungdomstrinnene. 

Utgiftsdrivende 
Det er lønnsforskjeller i Osloskolen, ikke store, men tross alt 
betydelige.  

Varierer mellom skoler 
Gjennomsnittlig lærerlønn varierer på skolene i Oslo og avhenger 
særlig av kompetanse og ansenitet. 

Vesentlig 
Lærerlønn er en svært stor kostnad for den enkelte skole og da 
vil også lønnsvariasjon bli betydelig, selv om man mener at den 

høyest betalte også er det «beste kjøpet». 

Samlet vurdering:  

Et prinsipp bak ressursfordelingsmodellen er at den skal fremstå som rettferdig. Dersom man ønsker å 
kompensere skoler med en høy gjennomsnittlig lærerlønn, er man avhengig av å hente midler fra 

skolene med lav gjennomsnittlig lærerlønn når rammen er fast. Dette vil kunne bidra til å reprodusere 
og forsterke ulikheter mellom skoler; skoler som i dag har mulighet til å lønne lærerne sine godt, vil ha 
større mulighetsrom for dette med en ny modell.  

Dessuten, det å kompensere for gjennomsnittlig lønnsnivå ved skolene vil gjøre modellen mer 
komplisert og vanskeligere å etterprøve. 

Deloitte anbefaler derfor ikke å kompensere særskilt for den enkeltes skole lønnsnivå. 
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11. Kompensasjon for læreres 

kompetansebehov 

11.1 Om håndtering av kompetansebehov 

Stortinget besluttet i juni 2015 at alle lærere må ha formell kompetanse i sine fag. De som på 

barnetrinnene skal undervise i engelsk, norsk og matematikk, samt i samisk og norsk tegnspråk, skal ha 

minst 30 studiepoeng i de samme emnene. På ungdomstrinnene er kravet 60 studiepoeng. Kommunen 

fikk ti år på å sørge for at samtlige lærerne oppfyller kravene. 

I dag håndteres etterutdannelse av lærer basert på en søknadsbasert ordning der skolene kan få stipend 

fra en sentral pott i utdanningsbudsjettet for å sikre etterutdanning av sine lærere. 

11.2 Vurdering 

De skolelederne som har delt sine erfaringer gjennom dette prosjektet antar at kompetansekravene vil bli 

en utfordring og at omfanget av utfordringen vanskelig å forutse. 

Det foreligger per i dag ingen fullstendig oversikt over hvor mange studiepoeng hver av Oslos lærer har 

og hvilke fag de samme lærerne underviser i35. I arbeidet med å legge til rette for denne analysen, har 

arbeidstagernes organisasjoner og Utdanningsetaten i stedet lagt til grunn at man kan bruke 

gjennomsnittlig lønnsnivå som uttrykk for nærvær/fravær av formalkompetanse. Hvis vi legger denne 

tenkningen til grunn, blir problemstillingen helt parallell (eller helt omvendt) av den drøftingen som vi 

gjorde i kapitel 10. En modell som kompenserer for fraværet av kompetanse, vil måtte ta ressurser fra 

skoler der lønningene er høye og indirekte svekke disse skolenes interesse for å heve kompetansenivået 

blant lærere. 

11.3 Alternativ modell 

Man kan tenke seg at mekanismene i en slik modell ble bygget opp på akkurat samme måte som i 

eksempelet vi viste i kapittel 10.3, bortsett fra at alle fortegn ville måtte endres. Maridalen ville tilføres 

15 prosent mer ressurser i stedet for å miste 15 prosent av sine ressurser. 

Vi kan ikke se at det lar seg gjøre å bygge noen alternativ modell som presist sender budsjettmidler til 

skoler som mangler formell kompetanse. I 2016 har Utdanningsetaten gjort sentrale avsetninger på i 

overkant av 20 millioner kroner som på ulike måter går til kompetanseheving. Antagelig er det rasjonelt 

å fortsette tilnærmingen med sentrale stipender.  

  

                                                

35 Vi har blitt fortalt at Oslo skolens oversikter over formalkompetanse blant lærere viser ikke nødvendigvis det fulle 
potensialet for lærermassen. Formalkompetansen har nok i stedet blitt brukt til å dokumentere hva man underviser i, 
og ikke for å kartlegge alle fag man kunne undervist i.   
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11.4 Oppsummering 

I tabellen nedenfor er det redegjort for argumenter for og imot å innføre en modell som kompenserer 

skolene helt eller delvis for kompetansebehov blant lærere. 

Tabell 17 Oppsummering – kompensasjon for lærernes kompetansebehov 

Vurdering 

Uforskyldt/ ikke styrbart I prinsippet har skolene selv et ansvar for rekruttering og 
videreutdanning, men de statlige kravene må kunne sies å være i 

overkant krevende for hva de fleste skoler klarer å håndtere 
innenfor dagens tildelinger. 

Målbart og objektivt Vi er ikke kjent med at det finnes oversikter over lærernes 
formalkompetanse som er tilstrekkelig presise til å kunne danne 

grunnlag for noe element i en finansieringsmodell.  

Permanent De kompetansekravene som skolene nå vil møte vil være prekære i 
en overgangsfase, men ikke permanente på sikt. 

Løses ikke av annet kriterium Håndteringen av etterutdanning løses i dag gjennom sentrale 
stipender og er slik sett håndtert selv om man kan argumentere 
med at en modell der midlene ble fordelt til skolenes driftsbudsjetter 
ville være mer elegant og fleksibel. 

Utgiftsdrivende I en overgangsfase vil kompetansekravene være utgiftsdrivende, 
men det foreligger ikke oversikter som gjør det mulig å gi noe 
anslag. 

Varierer mellom skoler Det foreligger ikke oversikter som gjør det mulig å gi noe anslag. 

Vesentlig Det foreligger ikke oversikter som gjør det mulig å gi noe anslag. 

Samlet vurdering:  

Per i dag finnes det ikke gode måter å ta høyde for etterutdanningsbehov i ressursfordelingsmodellen. 

Vi tror det vil være enklere, og langt mer presist, å fortsette dagens ordning med 
«etterutdanningsstipender» som gir berørte lærere et incentiv til å ta utdanning og som dekker skolenes 
kostnader under fravær. 
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12. Tildeling basert på gruppestørrelse 

Frem til nå har diskusjonene i denne rapporten handlet om å kompensere skolene for kostnader utenom 

det vanlige. Vi har sett på elever med ekstraordinære behov (særskilt elevpris etc.), skoler med 

ekstraordinære behov (høy gjennomtrekk i elevmassen etc.) eller ekstraordinære kostnader til 

arbeidstagere (seniortiltak, etc.).  

Dette kapitlet, derimot, drøfter hvordan Osloskolene kan få ressurser til sin ordinære aktivitet. Vi ser i 

praksis på muligheten til å løsne koblingen mellom elever og finansiering. Det er dyrere å undervise 

mange enn å undervise få, men kostnaden øker sprangvis og ikke jevnt. Behovet for ekstra klasser og 

grupper er det som mest direkte påvirker behovet for arbeidskraft og som igjen driver skolenes 

kostnader. Burde man ikke da også la finansieringen bygge på inndeling i klasser og grupper?  

12.1 Mandat og prinsipielle utfordringer 

Vi er blitt bedt om å se på «fordeling av midler etter både antall elever og grupper, herunder 

gruppestørrelse [og] økonomiske utfordringer knyttet til antall elever per trinn ved skolen». I vårt 

mandat er spørsmål om gruppeinndeling knyttet sammen med en del problemstillinger som vi kjenner fra 

diskusjonen om mobilitet. 

 Skolens mulighet til å tilpasse elever i grupper 

 Skolens mulighet til aldersblanding på tvers av trinnene  

 Telling per trinn  

 Tak på hvor mange ressurser man kan miste ved telling 1.10 

 

Bystyret ønsker også å forstå om «muligheten av å inkludere gruppestørrelse som en faktor […] kommer 

i konflikt med prinsippene for ressursfordelingsmodellen». Det enkle svaret er «ja». Premisset for 

modellen er at grunnfinansieringen følger eleven og de øvrige elementene bygger videre på dette. 

Konsekvensen er at det ikke uten videre er enkelt å kombinere elevperspektivet og gruppeperspektivet. 

Nedenfor er to eksempler som illustrerer utfordringen. 

 I 2014 beregnet Deloitte en smådriftsulempe som basisbeløpet skulle bidra til å utligne. Mye av 

denne smådriftsulempen knyttet seg til at små skoler gjennomgående hadde noe mindre 

gruppestørrelse. Dersom ressursfordelingsmodellen legges om slik at antallet observerte eller 

beregnede grupper blir bærebjelken i modellen, bør basisbeløpet gjennomgås på nytt. 

 

 Ressursfordelingsmodellen sender ressurser til skoler der mange har behov for særskilt 

språkopplæring eller der det er vanskelige levekår (sosiodemografisk modell). I altoverveiende grad 

benyttes disse midlene til å opprette flere grupper eller redusere størrelsen på de ordinære gruppene. 

Når vi deretter skal benytte de samme gruppene som bærebjelke i ressursfordelingsmodellen, får vi 

naturlig nok et dilemma: Skal vi kompensere skolene dobbelt opp? Det vil si: først gi et bidrag 

gjennom sosiodemografisk modell og deretter gi et bidrag en gang til fordi skolene har så mange 

klasser/grupper? Skal vi reversere tildelingen? Det vil si: først gi et bidrag gjennom sosiodemografisk 

modell og deretter gjøre et fratrekk fordi skolen har mye voksenkontakt per elev og heller burde dele 

ressursene med skoler der det er høy gruppestørrelse? 

 

I fortsettelsen har vi forsøkt å finne frem til modeller som rent praktisk lar seg benytte, samtidig som vi 

har forsøkt å avdekke mulige praktiske utfordringer knyttet til hvert av forslagene. Uansett hvilken 

innretning som ligger til grunn, så er det nyttig å gjøre seg noen antagelser om hvordan finansieringen 

motiverer mottagere. 

I hovedsak tror vi skolene forsøker å gjøre det som er til beste for barns læring uavhengig av om det 

følger med betaling eller ikke. I tillegg tror vi at det er litt enklere å gjøre gode valg dersom det også 

følger en belønning og ikke en straff med valgene.  
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Når Osloskolen drives med en relativt høyere gruppestørrelse i ordinær undervisning enn andre store 

kommuner (se Figur 48), så skyldes det i hovedsak at byen vokser, men kanskje også at 

ressursfordelingsmodellen gjør det mulig å finne plass. Skolene får en betydelig belønning for å finne 

plass til en ekstra elev og det bidrar til å avhjelpe presset i en by som må bygge to ekstra klasserom hver 

uke for å holde tritt med befolkningsveksten. 

Hvis man endrer modellen slik at skolene belønnes for å opprette klasser, ikke finne plass i eksisterende 

klasser, kan man oppleve at gjennomsnittlig gruppestørrelse synker. Hvis det ble en elev mindre i hver 

ordinær gruppe ville gruppestørrelsen synke til 19,5 (som fortsatt er høyere enn alle andre storkommune 

bortsett fra Drammen), så ville byen trenge 6-7 ekstra skoler, 250 nye lærere og kanskje 200 millioner 

ekstra i lønnskostnader. Hvis Oslo fikk samme gruppestørrelse som snittet av andre store kommuner, 

ville man kunne mangle 12 skoler, 350 millioner kroner og 450 lærere i grunnskolen.36 Også slike 

betraktninger er nødvendig dersom finansieringen vris bort fra elever. 

Figur 48 Lærertetthet i ordinær undervisning (Gruppestørrelse 2) i større norske kommuner 2015/16 (kilde: 

ASSS) 

 

12.2 Gruppeinndeling og mobilitet 

En mulig egenskap med å finansiere grupper, ikke elever, er at vi kan se for oss modeller som holder 

skoler skadesløse dersom mange elever flytter. I Oslo, og særlig i sentrum av Oslo, er det ikke uvanlig å 

flytte videre før barna er ferdig på grunnskolen. Det er gjennomgående flere elever på de yngste trinnene 

enn på de eldre årstrinnene og det er ikke uten videre enkelt å finne en god og varig gruppeinndeling 

uten å bryte opp læringsmiljøer, blande elever på tvers av trinn eller beholde flere grupper enn strengt 

tatt nødvendig.  

I eksempelet nedenfor har vi illustrert problemstillingen med tre fiktive skoler som har ulik grad av 

mobilitet. I eksempelet er det to skoler som har høy mobilitet, den ene skolen velger å beholde det 

opprinnelige antallet klasser/grupper, mens den andre skolen tilpasser gruppene i tråd med redusert 

antall elever.  

                                                

36 I dette regnestykket antar vi at effektiveten i all undervisningsvirksomhet på skolene faller, også den som er knyttet 
til spesialundervisning. Til gjengjeld antar vi at det ikke er behov for noen ekstra innsats i PPT, ingen ekstra 
spesialskoler og ingen ekstra sentraladministrasjon. En reduksjon til 19,5 elever i hver gruppe betyr at ressursbruken 
øker med 5 prosent, en reduksjon av gruppestørrelsen til 18,8 elever per lærer i ordinær undervisning betyr 9 prosent 
lavere effektivitet. 
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 Eksempel: gruppestørrelse og mobilitet 

På Alfa Skole er det få som flytter (og hvis noen flytter kommer det alltid en ny elev på samme 

årstrinn). Siden småskolen Alfa har en stabil elevmasse, er det til enhver tid 300 elever, 12 klasser 

og 12 lærere i samtidig aktivitet.  

Beta småskole har også 300 elever, men høy mobilitet (20-25 prosent). De nye elevene kommer 

alltid på første trinn så gruppestørrelsen endrer seg. Skolen har ønsket å beholde læringsmiljøet 

og gruppeinndelingen fra første trinn, og da trengs det 15 samtidige lærere i 15 grupper/klasser. 

Alfabeta Skole har akkurat samme utfordring som Beta (mobilitet på 20-25 prosent), men skolen 

reorganiserer hvert år. De 300 elevene på skolen fordeler seg på 12 grupper, men 

klasseinndelingen og læringsmiljøet endrer seg hvert år. 

Alfa Skole Antall elever per klasse per trinn 
 

Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d 
 

Trinn 1 25 25 25 25 
 

Trinn 2 25 25 25 25 
 

Trinn 3 25 25 25 25 
 

      

Elever 300 
    

Klasser / samtidige 
lærere 

12 
    

 

Beta Skole Antall elever per klasse per trinn 
 

Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e 

Trinn 1 25 25 25 25 25 

Trinn 2 20 20 20 20 20 

Trinn 3 15 15 15 15 15 
      

Elever 300 
    

Klasser / samtidige 
lærere 

15 
    

 

Alfabeta Skole Antall elever per klasse per trinn 
 

Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e 

Trinn 1 25 25 25 25 25 

Trinn 2 25 25 25 25 
 

Trinn 3 25 25 25 
  

      

Elever 300 
    

Klasser / samtidige lærere 12 
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Dersom Beta skole i eksempelet ovenfor var betegnende for hvordan Oslos skoler forholder seg til høy 

mobilitet – dvs. at de i liten grad mestret å omorganisere seg som følge av høy mobilitet – kunne det 

vært et argument for at skolene skulle få en særskilt støtte for høy mobilitet. Ser vi på beregningen av 

gruppestørrelser i Osloskolen i dag (Figur 49), ser vi derimot at Osloskolene gjennomgående klarer å 

beholde grupper av noenlunde samme størrelse fra og med andre årstrinn.37 Når gruppestørrelsen ikke 

ser ut til å reduseres, så er det et uttrykk for at skolene har funnet organisatoriske grep for å håndtere 

mobilitet. I noen tilfeller kan disse endringene ha vært forstyrrende, men de er i alle fall ikke uvanlige 

eller umulige. 

Figur 49 Gjennomsnittlig antall elever per gruppe per trinn (2012/13 – 2014/15)38 

 

12.3 Observerte grupper som utgangspunkt for en alternativ tildelingsmodell 

For nå legger vi til side diskusjonen om finansiering av grupper er ønskelig eller hensiktsmessig, og ser i 

stedet på hvordan en slik omlegging rent praktisk kunne gjøres. Det første mulige grepet er å ta 

utgangspunkt i de observerte grupper. Vi kan som et eksperiment telle opp hvor mange grupper som 

faktisk eksisterer på Oslos grunnskoler (Figur 49 er et eksempel på en slik opptelling), men da er det 

nødvendig å gjøre noen oppklaringer først: 

 For det første er klassebegrepet opphevet i Opplæringsloven. På Ammerud skole er det for eksempel 

slik at en gruppe lærere forholder seg til en årsklasse av elever, som noen ganger får opplæring i 

samme gruppe, og som i andre sammenhenger brytes opp i mindre grupper. Andre steder er 

undervisningen organisert slik at de samme 14 eller de samme 27 elevene neste alltid får opplæring i 

samme «klasse». Variasjonsmulighetene er store. Det normale, at opplæring skjer i grupper på 20-30 

elever, er en konsekvens av rominndeling i store deler av dagens bygningsmasse, og ikke 

nødvendigvis noen naturtilstand. 

 

 For det andre: En elev kan høre hjemme i mer en gruppe, men det er også slik at det kan være mer 

enn en lærer samtidig til stede i hver gruppe. Når en rekke grupper i Osloskolen har mer enn 40 

elever, kan vi regne med at det som hovedregel er mer enn én lærer til stede samtidig. 

 

 For det tredje har vi et svært lite tilfredsstillende datagrunnlag for å observere grupper og klasser i 

Osloskolen. Vi har gått gjennom et datasett med 50-60 000 linjer per år og funnet gruppenavnet der 

eleven har sin primære tilhørighet slik at vi kan lage en oversikt over hvor mange som er i «Bamse», 

hvor mange som går i «1C», hvor mange som går i «Gruppe Blå» etc. Vi har etter beste evne forsøkt 

å finne ut når samme gruppenavn brukes på flere tinn eller når en gruppe har elever fra flere trinn, 

etc. Figur 50 gir en oversikt, men datagrunnlaget har egentlig ikke den kvaliteten som kreves som 

grunnlag i en ressursfordelingsmodell. 

                                                

37 Størst endringer og størst gruppestørrelse finner vi tilsynelatende på skolene i indre Oslo vest. 

38 Beregnet basert på oppgitt navn på gruppe i individdata av alle elever i Oslo (f.eks. 10A), ekskl. alfa 
mottaksgrupper. Byomfattende spesialgrupper er ikke trukket ut.  
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 For det fjerde er antallet grupper som vi kan telle og observere ikke bare et resultat av 

organisatoriske valg, men også en konsekvens av ressursfordelingsmodellen. Der det er tilført mye 

ressurser per elev blir gruppestørrelsen liten, der det er tilført lite ressurser per elev blir 

gruppestørrelsen stor. Skoler som har penger bruker pengene på lærere og det får ganske direkte 

effekt på gruppestørrelse. Hvis vi bruker dagens gruppeinndeling som et uttrykk for ressursbehov, vil 

øvelsen bli selvbekreftende. 

Figur 50 Frekvensfordeling: antall klasser ut fra klassestørrelse siste to årene, skoleår 2012/13 – 2014/15 

 

Konklusjon: Vi har ikke klart å finne noen tilnærming som gjør det mulig å bruke observerte grupper 

(dagens faktiske inndeling i klasser eller grupper) som utgangspunkt for å fordele ressurser. Utslagene 

blir vilkårlige og ulogiske. Skoler som har organisert seg rundt årstrinn vil få fjernet nesten alle sine 

ressurser til fordel for skoler som har valgt en findelt gruppestruktur. 

12.4 Gruppestørrelse 2 som utgangspunkt for en alternativ tildelingsmodell 

Som beskrevet ovenfor er det svært vanskelig å ta utgangspunkt i de gruppene som grunnskolene i Oslo 

har valgt å opprette, og deretter bruke informasjonen til å diskutere ressursbehov. Vi kan ta eksemplet 

Ammerud Skole som samlet alle elevene på et årstrinn i en gruppe og dermed får store grupper. Uten å 

vite mer om bakgrunnen og organiseringen, kan vi komme til å konkludere med at Ammerud har en 

enkel undervisningssituasjon, løser sine oppgaver i store grupper og dermed har små ressursbehov. 

Alternativt kan vi konkludere med at Ammerud må ha små ressurser til rådighet som er blitt tvunget til å 

ha så store grupper.  

En alternativ tilnærming til gruppestørrelse er å ta utgangspunktet i variabelen «Gruppestørrelse 2». 

Gruppestørrelse 2 er en beregnet gruppestørrelse som beskriver voksentettheten i ordinære 

undervisningssituasjoner. Denne tilnærmingen gjør det mulig å diskutere inndeling i grupper uten å ha 

forutinntatte meninger om riktig pedagogisk organisering av undervisningen som i eksemplet (Ammerud 

skole med store grupper og flere lærere i en gruppe vil ikke fremstå som noen avviker når vi i stedet ser 

på samlet lærerinnsats og samlet elevtall). Imidlertid vil vi fortsatt få en utfordring når vi skal trekke 

konklusjoner fra materialet. 

Figur 51 viser hvor mye voksenkontakt som elevene kan forvente seg på Oslos barneskoler. Vi har sortert 

skolene etter størrelse slik at små skoler ligger til venstre og store skoler til høyre. I uvektet snitt, når vi 

ikke korrigerer for antall elever, opererer skolene med ganske nøyaktig 20 elever per lærer i ordinære 

undervisningssituasjoner (gruppestørrelse 2). De minste skolene har gjennomgående en noe lavere 
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gruppestørrelse 2. Blant skolene med lav gruppestørrelse 2 finner vi også skoler i indre øst med antatt 

krevende undervisningssituasjoner.  

Figur 51 Gruppestørrelse 2 og antall elever per skole for alle 1.-7- skoler 

 

Spørsmålet videre er hvilke konklusjoner vi skal trekke når vi ser ulike utfall knyttet til gruppestørrelse 2: 

Burde ressurser fjernes fra eksempelvis Berg eller Gamlebyen, slik at Tåsen og Bolteløkka kan dra glede 

av like mye voksenkontakt? Burde Jeriko og Tåsen avgi ressurser fordi de klarer å fungere i større 

grupper enn andre skoler= Vi tror ikke det er opplagt at finansieringen skal sikte seg inn på å oppnå lik 

gruppestørrelse 2 på tvers av byen eller at gruppestørrelse 2 lar seg benytte som fordelingsinstrument i 

en ressursfordelingsmodell. 

Hvis vi i stedet ser på gruppestørrelse 1 – det vil si alle elevtimer delt på alle lærertimer uavhengig av 

om innsatsen brukes på ordinær undervisning, spesialundervisning, norskopplæring til 

minoritetsspråklige eller annet - så ser vi et ganske entydig mønster. Figur 52 gir en oversikt. Enkelt 

sagt: Desto mer ressurser en skole kan sette inn per elev, desto lavere gruppestørrelse. Dersom 

ambisjonen er å øke mengden lærerkontakt, kan man øke ressurstilførselen i ganske trygg forvisning om 

at dette vil gi lavere gruppestørrelse (gruppestørrelse 1). Det er få alternative anvendelser av pengene 

bortsett fra å øke antall lærertimer. Vi vet imidlertid ikke om midlene anvendes til å redusere 

gruppestørrelsen i ordinær undervisning, ha flere lærere store grupper eller dele klasser og gi små 

grupper spesiell oppfølging. 
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Figur 52 Gruppestørrelse 1 og samlet tildeling fordelt på antall elever per skole for alle 1.-7- skoler ekskl. 

Maridalen og Sørkedalen, skoleår 2014/15 

 

Konklusjon: Den gruppestørrelsen vi kan observere i Osloskolen er i praksis en konsekvens av hvor mye 

ressurser som har vært tilgjengelig for skolen. Det er svært krevende å benytte dagens inndeling i 

grupper som basis for noen ressursfordelingsmodell. 

12.5 Beregnede grupper som utgangspunkt for en ressursfordelingsmodell 

Vår oppfatning er at verken observerte grupper, gruppestørrelse 1 eller gruppestørrelse 2, kan benyttes 

for å bygge noen ressursfordelingsmodell. Det som derimot lar seg gjøre, er å lage en 

ressursfordelingsmodell som introduserer et delingstall og benytter dette som bærebjelke i 

finansieringen. Dagens elevsats er ca. 45 000 kroner på barnetrinnet. Hvis vi antar at disse midlene 

omdisponeres til en gruppefinansiering, så ville en skole få 45 000 kroner for hver ny elev dersom 

delingstallet var 1. Hvis delingstallet er 10 får skolen 450 000 kroner for hver tiende nye elev, osv. For 

modelleringsformål har vi lagt inn delingstall 28 som tidligere var en lovfestet grense for antallet elever 

som kunne ha samtidig norskundervisning. I en slik modell får skolen ca. 1,2 millioner kroner for elev 

nummer 1, for elev nummer 29 på samme klassetrinn, og igjen for elev nummer 57.  

Figuren under viser vinnere og tapere av en slik modellering. De minste skolene får gjennomgående noe 

bedre uttelling enn de større skolene. For øvrig ser effekten ut til å være ganske vilkårlig. Skoler kan få 

noen millioner ekstra ett år og miste noen millioner neste år. Det er til dels store midler som blir 

omdisponert mellom skolene. Vi tror ikke denne måten å modellere på vil være gjennomførbar med 

delingstall på 20 eller mer. Det er mindre krevende å bygge en modell med lave delingstall, man da kan 

man spørre seg hva poenget er: Hvorfor ikke bare beholde elevsatsen (delingstall 1)?  
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Figur 53 Oppsummering av fordelingseffekter ved ressursfordelingsmodell som tar utgangspunkt i beregnede 

grupper 

 

12.6 Konklusjon og anbefaling 

Vi tror ikke det er hensiktsmessig å endre ressursfordelingsmodellen slik at den reflekterer skolenes 

behov for et antall grupper. Argumentet for en slik omlegging er at antallet grupper mer presist forklarer 

skolenes ressursbehov enn antallet elever. Problemene er imidlertid svært fundamentale. 

 Det er på ingen måte opplagt hvor mange grupper en skole bør opprette; svaret avhenger av 

hvordan lokalene er utformet, hvor erfarne lærere som skolen har klart å rekruttere, innslaget av 

skolesvake eller skolesterke elever, skolens evne til å etablere team som sammen leverer 

undervisning, osv. Når gruppeinndelingen ikke er objektiv, lar den seg vanskelig benytte i en 

ressursfordelingsmodell. 

 I forlengelsen av punktet over: Dersom man skulle introdusere finansiering basert på standardiserte 

grupper, ville man kunne komme i skade for å ødelegge en del gode prinsipper i moderne pedagogikk 

som ikke automatisk legger til grunn at undervisningen skal skje innenfor rammene av en permanent 

klasse. 

 Dersom man bygger en modell ut fra en forutsetning om at gruppene aldri skal bli for store – for 

eksempel tilføre ekstra ressurser når elevtallet passerer en grense på 28 elever – da vil skolene få en 

større planleggingsutfordring enn i dag – tildelingene kan gå opp og ned med flere millioner hvis noe 

få elever bytter skole. 

 Elevsatsen, som utgjør en betydelig del av midlene som tilføres skolene, gir en belønning for å finne 

plass til hver ekstra elev. Denne mekanismen er en medvirkende årsak til at det har latt seg gjøre for 

Osloskolen å takle en svært rask vekst i antall elever – og samtidig satse hardt på språkopplæring og 

tiltak i områder med vanskelige levekår. Det er potensielt kostbart å innføre finansiering som gir 

uttelling for ikke å finne plass til ekstra elever.  
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13. Størrelsen på elevsatsen 

Etter en gjennomgang av ulike kostnadsdrivere i Osloskolen, er det lett å få forståelse for skoler med 

utfordringer: noen er små, noen har høy gjennomstrømming, noen steder er ressurssituasjonen hjemme 

slik at skolen må kompensere kraftig, mange kommer uten norsk som morsmål eller uten noe godt 

begrepsapparat. Noen har store kostander til seniortiltak, andre opplever det som krevende å hjelpe 

unge lærere inn i yrket. 

Kanskje er det også nødvendig å se på ressurssituasjonen til ordinær undervisningen for ordinære elever 

på ordinære skoler med ordinære lærere? Finnes det noen naturlig grense for hvor kostnadseffektivt man 

kan drive en skole – et gulv som man ikke skal bryte uten å tenke nøye gjennom konsekvensene? 

13.1 Kostnadsnivået i Osloskolen sammenlignet med resten av landet 

KOSTRA-rapporteringen er et verktøy som grupperer kommunenes ressursbruk ut fra kostnadens formål. 

KOSTRAs artskode 202 er undervisningsformål i grunnskolen – som for praktiske formål er det samme 

som vi har fulgt i denne gjennomgangen av ressursfordelingsmodellen. Tabellen nedenfor viser hvor lite 

ressurser som brukes på skole for de norske kommunene som hadde lavest kostnader per elev.  

Tabellen sier ingenting om kvaliteten på rimelige skoler og poenget med oversikten er ikke annet enn å 

illustrere at det i praksis var svært vanskelig å drive grunnskole for under 70 000 kr i gjennomsnitt per 

elev i kommunen, når vi holder bygningsrelaterte kostnader, skyss og annen ikke-undervisningsrealterte 

kostnader utenfor. 

Tabell 18 KOSTRA (2014), utgifter til undervisningsformål i grunnskolen, (202) 

Kommune 
Netto driftsutgifter til 
grunnskole (NOK 1000) 

Antall elever i 
kommunale 
grunnskoler 

Til undervisningsformål  
per elev (NOK ‘000) 

0226 Sørum 157 626 2 401 66 

0217 Oppegård 237 654 3 620 66 

0231 Skedsmo 456 577 6 567 70 

0213 Ski 292 737 4 207 70 

1142 Rennesøy 51 986 745 70 

1002 Mandal 146 781 2 092 70 

0228 Rælingen 151 895 2 152 71 

0238 Nannestad 118 852 1 681 71 

0235 Ullensaker 319 150 4 509 71 

0221 Aurskog-Høland 133 329 1 854 72 

0227 Fet 103 299 1 434 72 

0625 Nedre Eiker 224 995 3 112 72 

0233 Nittedal 232 537 3 216 72 

0627 Røyken 208 240 2 856 73 

1502 Molde 221 272  3 027  73  

0230 Lørenskog 330 368  4 489  74  

 

Hvis vi i stedet for å se på alle kommuner konsentrerer oss om de større byene og store kommuner, ser 

vi at gjennomsnittet ligger i overkant av 80 000 kr med Oslo, Oslo høyest med i overkant av 86 000 kr i 

gjennomsnitt per elev. 
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Figur 54 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (202) per elev, store byer og kommuner (2015). Kilde: 

KOSTRA 

 

13.2 Et minste kritisk minimum for skoledrift 

De kostnadene som fremkommer i KOSTRA /ASSS er ikke direkte sammenlignbare med de ressursene 

som tilføres skolene gjennom ressursfordelingsmodellen. KOSTRA måler ressursbruk til et formål, 

uavhengig av hvilken organisatorisk enhet som disponerer pengene. Det betyr at ressursbruk til private 

skoler (skyss, spesialundervisning og særskilt språkopplæring), ressursbruk på spesialskoler og sentrale 

støttefunksjoner også må telles inn. Slike kostnader har vi til nå holdt utenfor.  

Figuren nedenfor viser det totale bildet av alle kostnader som går til undervisningsrelaterte formål. I det 

store bildet er det litt over halvparten av ressursene (omtrent 54 %) som følger eleven.39 Hvis vi zoomer 

ytterligere ut og tar inn i regnestykket at Osloskolen også har bygningsrelaterte kostnader, så ser vi at 

andelen av pengene som direkte følger eleven er om lag en tredel. 

 

                                                

39 I innledningen til denne rapporten har vi oppgitt at elevsatsen utgjør en stor del av ressursfordelingsmodellen (69 
%), men ressursfordelingsmodellen håndterer kun de ressursene som står til skolenes direkte disposisjon. Sentrale 
satsinger som kommer alle skoler til gode, eller sentrale administrative støttefunksjoner og spesialtilbud er ikke fordelt 
gjennom modellen. Som andel av den samlede ressursbruken til undervisningsformål, utgjør elevsatsen altså litt over 
halvparten (54 %). Figuren kombinerer elementer av budsjett og tildeling (ressursfordelingsmodell) med informasjon 
fra regnskap. Det oppstår derfor noen avvik knyttet til mindreforbruk og annet. 

0 20.000 100.00060.00040.000 80.000

Drammen

Sandnes

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Per elev til utdanningsformål

80.938

81.109

81.825

Kristiansand

Ø 81.098

77.945

83.601

82.242

76.221

86.202

77.676

83.220

Fredrikstad

Bærum

Oslo



 

88     25. januar 2017  

Figur 55 Elevsatsens relative andel av grunnskolens samlede kostnader40 

 

 

Gjennomgangen over indikerer at de skolene som nesten utelukkende baserer sin drift på finansiering 

gjennom elevsatsen ikke nødvendigvis er i noen gunstig posisjon. 

Den sentrale skolesatsingen som ikke fordeles ut til skolene (indikert med blå farge i figuren over) vil 

også kunne avlaste skolenes drift. Det vanskelig å avgjøre eksakt hvor mye av disse midlene som reelt 

sett avlaster skolene og som gir dem en rimeligere drift enn de egentlig ville fått. Vi kan anta at denne 

støtten er «verdt» mellom fem og femten tusen kroner for den enkelte skole. En skole i Oslo bør dermed 

kunne drives fem til femten tusen kroner under det nivået som vi observerer i andre kommuners KOSTRA 

regnskap. Hvordan kommer Osloskolene ut av en slik sammenligning? 

Figurene under gir en indikasjon. Ressursbruken sentralt er i størrelsesorden 12 000 per elev som i større 

eller mindre grad fungerer avlastende for skolene. Hvis verdien av denne avlastingen er fem tusen per 

elev, er det svært mange skoler som driver til et nivå som vi må anta er rimeligere enn noen annen skole 

i Norge. Hvis den sentrale støtten er verdt 15 000 kroner er det fortsatt noen barneskoler som drives 

rimeligere enn det vi vil tro at skjer noe annet sted i landet. Mange barneskoler ble altså drevet med en 

ressursbruk som i norsk sammenheng er lave, kanskje kritisk lave. (Merk at omleggingen av 

ressursfordelingsmodellen fra januar 2016 har gitt barnetrinnene en noe mer generøs elevsats på 

bekostning av ungdomstrinnene – dette er ikke fanget opp i figuren under). 

                                                

40 Tallmaterialet har ikke det presisjonsnivået som en regnskapskyndig person vil forvente – vi sammenligner 
budsjetter og regnskap, vi sammenligner basert på lett avvikende elevtall. Figuren er basert på estimater med en 
nøyaktighet som er mindre enn det som tallene kan gi inntrykk av. 
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Figur 56 Barneskolenes tildelinger (2015) holdt opp mot det som er antatt laveste ressursbruk i noen annen 

norsk kommune 

 

 

Figur 57 Barneskolenes regnskapsførte kostnader (2015) holdt opp mot det som er antatt laveste ressursbruk i 

noen annen norsk kommune 

 

13.3 Konklusjon 

Bærebjelken i ressursfordelingsmodellen er elevsatsen, og i ressursfordelingssammenheng er det et 

mantra at pengene følger eleven. Bildet er bare delvis riktig; i realiteten er det ca. 30 prosent av midlene 

som fordeles til den enkelte skole som er basert på elevtall (hvis vi tar hensyn til bygningsrelaterte 

kostnader og ressursbruk til undervisningsformål som ikke fordeles gjennom ressursfordelingsmodellen). 

Basert på en sammenligning med andre store kommuner og byer i Norge, vil vi mene at elevsatsen bare 

så vidt er i stand til å dekke kostnadene på skoler uten spesielle problemer, og at en rekke av Oslos 

skoler antagelig drives rimeligst i Norge eller svært nær det absolutt rimeligste nivået for en offentlig 

skole. Det kan meget vel være at mange områder fortjener ekstra satsinger, men midlene til slike 

satsinger bør skje på bekostning av en annen satsing og ikke hentes fra elevsatsen. 
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14. Anbefalinger og helhetlig vurdering 

- Hvordan sikre en enkel, objektiv og 

rettferdig modell? 

Tenk deg at du har mulighet til å lage en finansieringsmodell som skal få effekt om hundre år og hjelpe 

din eneste etterkommer gjennom grunnskolen. Du vet ikke om denne eleven er ressurssterk eller 

ressurssvak, om hun snakker norsk eller hvor i byen hun bor. Du vet ikke om nærskolen er liten eller 

stor, du vet ikke om lærerne er unge eller gamle, har høy eller lav lønn. Du vet ikke hvordan skolen er 

organisert eller om undervisningen foregår i store eller små grupper. Og du vet ikke om din etterkommer 

har særskilte behov eller ikke. I en slik situasjon, hvordan ville du da fordelt Osloskolens ressurser? 

Etter noe tenking, ville de fleste forsøke å finne en ressursfordelingsmodell som behandler alle likt, men 

som kompenserer for uforskyldte ulemper. En slik modell vil vi si er rettferdig. Vår oppfatning er at 

dagens ressursfordelingsmodell i det alt vesentlige har slike gode egenskaper. Modellen tilgodeser små 

skoler, språksvake elever og ressurssvake elever med noe ekstra. Ut over dette, behandler modellen 

elevene likt.  

Selv om modellens innretning i utgangspunktet er god, finnes det likevel rom for forbedring. Denne 

rapporten har pekt på tre områder: 

 Heldigvis lykkes Osloskolen ganske godt i å håndtere språkopplæring til språklige minoriteter, men 

fordelingsmekanismen bygger på en statlig modell der det kan synes som den uuttalte forutsetningen 

er at minoritetsspråklige var en sjeldenhet som ble behandlet separat. En språktildelingen som passer 

Oslo i dag kan med hell fordeles med mindre bruk av skjønn og uten spesielle terskelnivåer for støtte. 

Vi har foreslått alternative tilnærminger som etter vårt skjønn er mer objektive. 

 

 Osloskolen bruker en sosiodemografisk kriteriemodell for å håndtere varierende ressursbehov for 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det er et heldig grep og dagens modell har en riktig 

retning; skoler med store behov får gjennomgående mer enn skoler med små behov. Men modellen 

er noe upresis og skiller etter vårt skjønn for lite mellom skoler med små og store behov. Vi har 

foreslått alternative tilnærminger som etter vårt skjønn er mer rettferdige. 

 

 Oslos ressursfordelingsmodell er bygget opp slik at man først håndterer spesielle behov og politiske 

prioriteringer, deretter fordeler man de ressursene som skal komme alle til gode (elevsatsen). Den 

iboende logikken er slik at alle prioriteringer skjer på bekostning av vanlige elver på vanlige skoler. 

Det ville etter vært skjønn være mer hensiktsmessig å få på plass en tilstrekkelig høy elevsats først, 

og deretter holdt ulike andre prioriteringer opp mot hverandre. For ordinære skoler, med ordinære 

elever og ordinære behov er finansieringen knapp. 

 

14.1 Deloittes vurderinger og anbefaling per element i ressursfordelingsmodellen 

I tabellen nedenfor tar vi for oss de ulike elementene som i dag inngår i ressursfordelingsmodellen, og 

gjør rede for hvilke temaer som har blir utredet i denne rapporten.  

Deloittes mandat var at rammen for dagens ressursfordelingsmodell skulle ligge fast. Hvilke temaer som 

omtales under hvilket element i ressursfordelingsmodellen, kommer som en konsekvens at hvor det i 

mandatet sto beskrevet at midlene skulle hentes fra.  
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Tabell 19 Oversikt over elementer i ressursfordelingsmodellen, med tilhørende beskrivelser av temaene for 

denne rapporten og Deloittes anbefalinger 

Element i dagens 
ressursfordelingsmodell 

 
(Andel av total tildeling for 2015 

i parentes) 

Beskrivelse av Deloittes vurderinger og anbefalinger 

 

 
I Osloskolen fordeles ressurser til undervisningsformål i hovedsak 
gjennom ressursfordelingsmodellen. Midlene til ordinær 

undervisning søkes dekket gjennom elevsatsen som utgjorde 69 
prosent av midlene som fordeles gjennom dagens 
ressursfordelingsmodell i 2015.  

Burde vi i stedet fordele midler til ordinær undervisning 
basert på grupper? 

I stedet for å fordele etter midlene til ordinær undervisning basert 
på antall elever, kunne man se for seg å stedet ta utgangspunkt i 
antall grupper/klasser skolen har. Lærere utgjør den største 
budsjettposten til skolen, og kostnaden knyttet til lærere vil variere 
avhengig av antall grupper og lærertettheten ved en skole. 

I kapittel 11 lette vi etter alternative tilnærminger, og konkluderte 
med at det ville bli svært vanskelig å legge om finansieringen 
basert på antall grupper/klasser og gruppestørrelse. Vi så hvordan 
ny pedagogikk ikke nødvendigvis bygger på faste grupper, vi så 
problemene med å etablere grupper som en objektiv størrelse og vi 
viste hvordan betaling per gruppe ville gi mer volatilitet enn 

betaling per elev. Det er med andre ord teknisk vanskelig å lage en 
ressursfordelingsmodell som gir betalt per gruppe. Vi uttrykte også 
skepsis til å innføre en modell der dagens insentiv for å ta imot en 
ekstra elev bortfaller i en by som vokser raskt.  

Skal skoler som har høye utgifter som følge av 
lærersammensetningen få kompensert for dette? 

Nettopp som følge av at en stor del av skolens utgifter følger av 
kostnader knyttet til lærere, ble Deloitte bedt om å se på om 
skolene skulle kompenseres for karakteristika knyttet til deres 

lærere som medførte høyere kostnader. Helt presis så vi i kapittel 
9, 10 og 11 på om skoler som hadde høye kostander knyttet til 
seniortiltak, høye lærerlønninger eller et stort behov for 
etterutdanning blant lærere burde bli kompensert for dette.  

I analysene peker vi på at disse kostandspostene kan ha store 
utslag for enkeltskoler, men valgte likevel å fraråde å kompensere 
for dette særskilt. Begrunnelsen faller ned på en 
rettferdighetsbetraktninger: Skal vi ta fra skoler med lave 
lærerlønninger for å kompensere skoler med høye lærerlønninger?  

Er elevsatsen høy nok? 

Ettersom elevsatsen skal dekke kostnader knyttet til ordinær 
undervisning, er det naturlig å stille spørsmål om tildelingene er 
høye nok for dem som ikke har spesielle utfordringer.  

Uten å kunne si noe om kvaliteten på rimelige skoler, tyder 
KOSTRA-tall fra 2014 på at det i praksis var svært vanskelig å drive 
grunnskole for under 70 000 kr i gjennomsnitt per elev i kommuner 
i Norge når vi holder bygningsrelaterte kostnader, skyss og annen 
ikke-undervisning utenfor. I det store byene er gjennomsnittet 80 

000 kroner per elev. Oslo har et gjennomsnitt på 86 000 kr per 
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elev. Basert på dette, mener Deloitte at en rekke av Oslos skoler 
antagelig drives rimeligst i Norge eller svært nær det absolutt 
rimeligste nivået for en offentlig skole 

Anbefaling: Deloitte anbefaler å beholde dagens innretning på 
elevsatsen som baserer seg på antall elever på skolen, men 
påpeker at finansieringen er på kanten til uforsvarlig for de skolene 
som ikke har særlige utfordringer, og derfor får lite av midler 
gjennom de andre elementene i ressursfordelingsmodellen 
beskrevet nedenfor). 

 

 

Fordeler vi dagens sosiodemografiske midler på en god 
måte? 

I kapitel 5 gjorde vi rede for dagens sosiodemografiske modell som 

har til hensikt å kompensere skoler for et ekstraordinært 
ressursbehov knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring: 
På overordnet nivå er dagens modell god og hensiktsmessig: Den 
bygger på objektive kriterier og gir skolene et incentiv til å løse sine 
problemer. Utfordringene med dagens modell at de kriteriene som 
benyttes ikke er presise indikatorer på en krevende 
læringssituasjon. 

Dagens modell bruker flytting som behovskriterium og fordeler 
midler til skolene i indre Oslo øst, på bekostning av stabile 
boområder som Holmlia der mange trenger ekstra pedagogisk 
støtte. Modellen tilgodeser områder med enslige forsørgere (indre 
Oslo øst), men rammer igjen stabile boområder. Konsekvensen blir 
at skolekretser som Kringsjå med mange universitetsstudenter 
(ugifte, mobile og fortsatt fattige) får mye midler gjennom dagens 

modell, på bekostning av skoler på Romsås (gift, immobil, om enn 
ikke velstående) 
 

Med forholdsvis enkle regresjonsmodeller (multivariat statistikk) 
utviklet vi en modell som i større grad predikerer skolenes 
ressursbehov knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring. 
 

Skal vi utvide ordningen med særskilt elevpris? 

Skolene kan i dag etter søknad få en sats som er antatt å dekke 

deler av utgifter knyttet til undervisning av elever med autisme, 
multifunksjonshemming eller psykisk utviklingshemming. Denne 
tildelingen skjer i dag utenfor ressursfordelingsmodellen, men 
Deloitte ble bedt om å vurdere om ordningen burde utvides. I så fall 
måtte midlene tas fra sosiodemografisk tildeling eller elevsatsen.  

I kapitel 6 diskuterte vi problemstillingen og identifiserte elever 
med alvorlige atferdsproblemer som en kandidat. Deloitte anbefaler 

likevel ikke å utvide antall diagnoser som kvalifiserer til en særskilt 
elevpris, bl.a. fordi det er knyttet mye skjønn i vurderingen av 

denne diagnosen og dette går på bekostning av modellens prinsipp 
om objektivitet i tildelingene.  

 
Bør skoler kompenseres ekstra for høy mobilitet? 
 
I kapitel 8 så vi på skolenes utfordring med mobilitet. At en elev 

slutter betyr jo at skolen vil kunne spare kostnader. Det som kan 
sies å være et problem, er situasjonen for et knippe 
gjennomtrekkskoler der flyttingen er så hyppig at 
omstillingsbehovet blir en kilde til slitasje for skolen.  
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Den enkleste mekanismen for å avhjelpe en slik situasjon er å 

utsette inndragningen av elevsatsen for en begrenset periode.  
 
I analysene knyttet til de sosiodemografiske tildelingene finner vi 
ingen selvstendig sammenheng mellom elevenes læringsmiljø og 
høy mobilitet. Under tvil, anbefaler Deloitte ikke å kompensere for 
mobilitet særskilt.  
 

Anbefaling: Deloitte foreslår en alternativ sosiodemografisk modell 
som mer presist predikerer ressursbehovet for tilpasset opplæring 
og spesialundervisning enn dagens modell. Vi foreslår ikke å 
kompensere for mobilitet særskilt utenfor denne modellen.  

 
Bør vi endre dagens tildeling til særskilt språkopplæring? 
 

I kapitel 7 så vi på dagens ordning som gir ressurser til særskilt 
språkopplæring for språklige minoriteter. I dag er modellen basert 
på antall elever som har vedtak om særskilt språkopplæring. 
Modellen er ujevnt avtakende, det vil si at skolene får mer for første 
elev enn for nummer to, men med ulike «terskelnivåer».  
 

Basert på våre undersøkelser ser det ut som skoler med relativ like 
forutsetninger har ulik praksis på hvilke elever som får vedtak og 
hvor lenge de får beholde vedtaket. Denne graden av skjønn kan 
sies å ikke være forenlig med prinsippet om objektivitet som 
modellen skal oppfylle. 
 
Anbefaling: Deloitte anbefaling en ny tildeling basert seg på en fast 
sats per minoritetselev ved skolen. 

Dette elementet i ressursfordelingsmodellen har ikke vært et tema 
for denne utredningen. 

Dette elementet i ressursfordelingsmodellen har ikke vært et tema 
for denne utredningen. 

 

14.2 Fordelingseffekter av anbefalt forslag 

Figur 58 illustrerer effektene av Deloittes anbefalinger for den enkelte skole per elev. Merk at plottet kun 

viser endring sammenlignet med dagens modell, ikke hva som blir ny tildeling for den enkelte skole (for 

en slik oversikt, se Tabell 20- Tabell 22). For eksempel ser vi at Vahl får en betydelig reduksjon med 

Deloittes anbefalte modell. Samtidig er Vahl en skole som er tilgodesett med høye tildelinger per elev i 

dag og som beholder høye tildelinger per elev i fremtiden.  

Vi kan i tillegg legge merke til følgende: 

 Ny sosiodemografisk modell skiller tydeligere mellom små og store behov; skoler på Oslo øst vinner 

på bekostning av skoler på Oslo vest 

 Ny sosiodemografisk modell legger mindre vekt på mobilitet og enslige forsørgere (som er typisk for 

sentrum) og mer vekt på fraværet av inntekt og utdanning. Effekten er å tilgodese skoler i deler av 

Groruddalen og Søndre Nordstrand på bekostning av Oslo indre øst og indre vest 

 Omleggingen av språktildeling dreier midler fra noen skoler med svært mange vedtak i forhold til 

antall registrerte elever med et annet morsmål enn norsk (minoritetsspråklige), men de fleste 

opplever beskjedne effekter. Det er ikke noen spesiell fordelingsprofil, siden dreiningene skyldes 

skolenes registreringspraksis, ikke hvor i byen skolene er. Per elev blir utslagene mest markert der 
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det er store språktildelinger (vi viser hvordan endringene slår ut per elev ved skolen, ikke per 

minoritetsspråklige elev) 

Figur 58 Fordelingseffekter av Deloittes anbefalte forslag til endringer for sosiodemografisk tildeling og særskilt 

språkopplæring per elev (2015-tall) 

 

 

 

14.2.1 Detaljerte tabeller 

Ressursfordelingsmodellen består av flere ulike elementer. Deloitte anbefaler endringer innenfor 

områdene sosiodemografisk tildeling og særskilt språkopplæring. Endringene innenfor disse områdene, 

og den prosentvise endringen i ressursfordelingsmodellen dette medfører, er skissert i tabellene nedenfor 

for henholdsvis barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler. 

I tabellene er tildelingen oppgitt i kroner per elev. For endringer i totale tildelinger se vedlegg 16.6. 

For Berg (opprettet 2014), Granstangen (opprettet 2015), Sofienberg (opprettet 2014), Fagerborg 

(opprettet 2015) og Løren skole (opprettet 2014) mangler vi nødvendige levekårsdataene for årene 2013 

– 2015, og skolene er derfor ikke med i oversikten nedenfor. Dette vil ikke legge noen begrensninger på 

muligheten til å gjøre slike beregninger i fremtiden. 

Bjøråsen skole har en avvikende modell, og er en skole for 5.-10.trinn. Ved en feiltakelse ble det ikke 

innhentet levekårsinformasjon for Bjøråsens barnetrinn og det har derfor ikke vært mulig å vise hvordan 

endringer i modellen vil slå ut for Bjøråsen. Ettersom vi beregner behovet på ungdomstrinnene basert på 

sammensetningen av elever på barnetrinnene, har vi da også begrenset mulighet til å estimere 

tildelingene på ungdomstrinn. Vi vil anta at dreiningene for Bjøråsen vil ha samme retning og kraft som 

for Tiurleiken skole (1.-4. trinn). Heller ikke for Bjøråsen vil dette skape utfordringer fremover. 
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Tabell 20 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, barneskoler 

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Ammerud 
skole 

4 448 6 455 45 % 10 138 7 730 -24 % -833 -1 % 

Bakås skole 3 224 6 823 112 % 4 849 5 793 19 % 4 072 6 % 

Bekkelaget 
skole 

2 376 2 752 16 % 1 557 594 -62 % -1 065 -2 % 

Bestum 
skole 

2 865 2 245 -22 % 1 692 2 072 22 % -1 004 -2 % 

Bjørndal 
skole 

5 311 6 892 30 % 11 980 9 800 -18 % -321 0 % 

Bogstad 
skole 

2 407 1 566 -35 % 1 174 867 -26 % -1 859 -3 % 

Bolteløkka 
skole 

5 895 2 474 -58 % 2 529 3 142 24 % -2 714 -4 % 

Bryn skole 4 527 6 426 42 % 5 103 6 757 32 % 3 383 4 % 

Bygdøy 
skole 

2 465 2 047 -17 % 2 351 1 165 -50 % -1 797 -3 % 

Disen skole 2 789 2 326 -17 % 1 622 680 -58 % -2 081 -4 % 

Ekeberg 
skole 

3 380 3 226 -5 % 1 786 1 513 -15 % -998 -2 % 

Ellingsrud-
åsen skole 

4 307 6 347 47 % 4 814 7 099 47 % 3 843 6 % 

Furuset 
skole 

5 486 7 196 31 % 11 661 10 941 -6 % 1 595 2 % 

Gamlebyen 

skole 

12 203 5 837 -52 % 6 437 6 902 7 % -6 394 -8 % 

Godlia 
skole 

4 532 4 069 -10 % 3 174 2 859 -10 % -1 359 -2 % 

Gran skole 11 813 7 181 -39 % 17 661 17 554 -1 % -5 282 -4 % 

Grefsen 
skole 

3 509 2 836 -19 % 1 443 1 229 -15 % -1 588 -3 % 

Grind-
bakken 
skole 

2 791 2 056 -26 % 926 1 246 35 % -997 -2 % 

Grorud 
skole 

5 406 6 357 18 % 9 773 7 814 -20 % -1 297 -2 % 

Grünerløkk
a skole 

6 369 4 679 -27 % 2 786 4 367 57 % -453 -1 % 

Hallager-
bakken 
skole 

4 429 5 425 22 % 5 976 5 916 -1 % 308 0 % 

Hasle skole 6 005 4 218 -30 % 5 390 5 110 -5 % -2 814 -3 % 

Haugen 
skole 

7 065 7 370 4 % 12 448 14 051 13 % 2 757 3 % 

Huseby 
skole 

3 872 2 612 -33 % 1 805 1 444 -20 % -2 422 -5 % 

Høybråten 
skole 

3 363 4 858 44 % 3 279 3 476 6 % 961 2 % 

Ila skole 6 619 3 487 -47 % 3 247 6 377 96 % 718 1 % 

Jeriko skole 3 590 6 273 75 % 10 149 7 993 -21 % 412 0 % 

Kampen 
skole 

5 193 4 761 -8 % 8 658 5 787 -33 % -3 018 -4 % 
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Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Kjelsås 
skole 

2 986 2 321 -22 % 1 183 767 -35 % -1 768 -3 % 

Klemetsrud 
skole 

3 257 6 280 93 % 5 667 6 091 7 % 3 712 6 % 

Korsvoll 

skole 

2 782 1 455 -48 % 1 539 1 662 8 % -1 459 -2 % 

Kringsjå 
skole 

6 566 1 599 -76 % 2 351 2 151 -8 % -6 376 -9 % 

Lakkegata 
skole 

7 731 6 058 -22 % 10 279 6 788 -34 % -2 699 -3 % 

Lilleaker 
skole 

3 243 2 356 -27 % 2 755 1 834 -33 % -2 446 -4 % 

Lilleborg 
skole 

5 913 3 220 -46 % 7 220 4 555 -37 % -6 297 -9 % 

Ljan skole 2 850 2 982 5 % 2 918 1 632 -44 % -1 318 -2 % 

Lusetjern 
skole 

5 007 6 742 35 % 10 241 8 812 -14 % -240 0 % 

Lutvann 
skole 

4 639 6 931 49 % 12 599 9 023 -28 % -1 353 -2 % 

Lysejordet 
skole 

2 572 2 080 -19 % 1 674 1 256 -25 % -1 423 -3 % 

Manglerud 
skole 

3 498 5 352 53 % 1 972 2 507 27 % 1 581 3 % 

Maridalen 
skole 

2 317 2 975 28 % - - 0 % 209 0 % 

Mortensrud 
skole 

6 548 7 880 20 % 20 219 10 927 -46 % -7 862 -10 % 

Munkerud 
skole 

2 614 2 991 14 % 1 186 437 -63 % -923 -2 % 

Møllergata 
skole 

11 752 5 461 -54 % 10 442 9 952 -5 % -980 -1 % 

Nedre 
Bekkelaget 
skole 

2 263 3 067 36 % 1 813 2 077 15 % 502 1 % 

Nordpolen 
skole 

4 856 4 951 2 % 4 584 4 131 -10 % 3 0 % 

Nordstrand 
skole 

2 793 2 798 0 % 1 797 1 576 -12 % -698 -1 % 

Nordtvet 
skole 

4 774 7 109 49 % 7 445 6 508 -13 % 296 0 % 

Nøklevann 
skole 

4 329 5 398 25 % 6 565 5 177 -21 % -1 113 -2 % 

Prinsdal 
skole 

5 234 5 736 10 % 7 911 6 909 -13 % -1 598 -2 % 

Refstad 
skole (tidl. 
Løren 
skole) 

3 574 4 202 18 % 3 772 4 651 23 % 1 323 2 % 

Rosenholm 
skole 

6 458 6 538 1 % 5 897 8 044 36 % 1 171 1 % 

Rustad 
skole 

3 941 5 158 31 % 11 292 5 251 -54 % -5 685 -8 % 

Rødtvet 
skole 

5 390 7 066 31 % 6 771 8 090 19 % 3 443 4 % 

Seterbråten 
skole 

4 806 6 903 44 % 11 487 8 097 -30 % -1 933 -3 % 



 

97     25. januar 2017  

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Sinsen 
skole 

7 851 5 401 -31 % 6 723 7 134 6 % -1 632 -2 % 

Skjønnhaug 
skole 

8 604 7 418 -14 % 5 914 7 782 32 % 21 0 % 

Skøyen 

skole 

3 290 1 706 -48 % 1 850 2 110 14 % -1 960 -3 % 

Slemdal 
skole 

2 372 1 396 -41 % 1 334 1 221 -8 % -1 218 -2 % 

Smestad 
skole 

2 815 1 759 -38 % 1 410 1 434 2 % -1 388 -2 % 

Stenbråten 
skole 

4 006 4 568 14 % 5 710 7 335 28 % 1 834 3 % 

Stig skole 4 048 7 568 87 % 21 469 11 236 -48 % -7 126 -9 % 

Stovner 
skole 

4 162 6 273 51 % 10 691 8 230 -23 % -698 -1 % 

Svarttjern 
skole 

5 444 6 872 26 % 12 263 8 579 -30 % -3 338 -4 % 

Svendstuen 
skole 

2 604 1 939 -26 % 1 102 1 037 -6 % -1 414 -3 % 

Sørkedalen 
skole 

2 446 3 317 36 % - - 0 % 384 0 % 

Tiurleiken 
skole 

6 081 7 472 23 % 9 243 10 458 13 % 2 554 3 % 

Tonsenhag
en skole 

3 455 3 622 5 % 3 049 2 937 -4 % -661 -1 % 

Toppåsen 
skole 

4 916 6 168 25 % 9 186 6 056 -34 % -2 064 -3 % 

Trasop 
skole 

2 456 3 936 60 % 1 744 1 477 -15 % 430 1 % 

Trosterud 
skole 

4 731 6 802 44 % 8 515 9 564 12 % 3 088 5 % 

Tveita 
skole 

4 481 6 437 44 % 11 452 7 723 -33 % -2 970 -4 % 

Tøyen skole 11 742 7 819 -33 % 9 129 9 727 7 % -2 526 -4 % 

Tåsen skole 3 270 1 518 -54 % 1 225 825 -33 % -2 875 -5 % 

Ullevål 
skole 

4 182 2 036 -51 % 2 337 1 487 -36 % -3 996 -7 % 

Vahl skole 12 274 7 474 -39 % 18 771 10 353 -45 % -12 658 -14 % 

Vestli skole 5 414 7 364 36 % 6 351 10 149 60 % 5 795 9 % 

Vinderen 
skole 

2 703 1 806 -33 % 2 064 1 023 -50 % -1 472 -3 % 

Voksen 
skole 

2 976 2 703 -9 % 1 995 2 757 38 % -147 0 % 

Vålerenga 
skole 

4 898 4 761 -3 % 3 508 4 215 20 % 289 0 % 

Østensjø 
skole 

3 091 3 613 17 % 2 034 1 893 -7 % -499 -1 % 
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Tabell 21 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, ungdomsskoler 

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Apalløkka 
skole 

7 316 9 033 23 % 4 992 8 701 74 % 4 573 6 % 

Bjørnholt 
u.skole 

6 416 8 547 33 % 5 559 7 592 37 % 2 614 3 % 

Bjørnsletta 2 662 2 391 -10 % 1 084 1 434 32 % 700 1 % 

Brannfjell 
skole 

4 383 5 256 20 % 1 562 1 446 -7 % -149 0 % 

Ellingsrud 
skole 

6 633 8 656 30 % 2 564 7 653 198 % 5 240 6 % 

Engebråten 
skole 

6 038 5 128 -15 % 1 377 2 299 67 % -1 719 -2 % 

Fryden-
berg skole 

8 901 8 089 -9 % 4 458 5 980 34 % -1 299 -2 % 

Fyrstikk-
alleen skole 

8 194 7 921 -3 % 3 505 6 701 91 % 1 765 2 % 

Grorud-
dalen skole 

7 962 8 969 13 % 5 409 8 819 63 % 2 936 3 % 

Haugenstua 
skole 

5 711 9 199 61 % 9 005 8 927 -1 % 2 482 3 % 

Haugerud 
skole 

7 303 9 341 28 % 7 632 9 178 20 % 1 780 2 % 

Hauketo 
skole 

6 582 8 118 23 % 4 756 5 831 23 % 1 016 1 % 

Holmlia 
skole 

7 158 8 395 17 % 7 981 9 466 19 % 2 982 4 % 

Hovseter 
skole 

4 459 4 161 -7 % 1 689 2 335 38 % -814 -1 % 

Jordal 
skole 

12 238 9 429 -23 % 4 803 8 261 72 % -547 -1 % 

Lofsrud 
skole 

8 250 8 620 4 % 6 313 9 164 45 % 2 003 3 % 

Midtstuen 
skole 

3 799 3 594 -5 % 960 1 201 25 % -298 0 % 

Morellbakk
en skole 

3 461 5 400 56 % 1 183 994 -16 % 557 1 % 

Nordberg 
skole 

5 401 3 393 -37 % 1 080 1 328 23 % -3 151 -5 % 

Nordseter 
skole 

3 759 4 810 28 % 1 105 1 308 18 % 159 0 % 

Ris skole 3 871 3 426 -11 % 1 277 1 361 7 % -528 -1 % 

Skullerud 
skole 

5 671 7 692 36 % 6 253 5 795 -7 % -27 0 % 

Skøyen-
åsen skole 

4 910 6 299 28 % 1 726 2 706 57 % 1 244 2 % 

Stasjons-
fjellet skole 

5 211 7 684 47 % 2 670 3 944 48 % 2 455 3 % 

Tokerud 
skole 

8 205 10 029 22 % 10 186 10 402 2 % 4 299 4 % 

Øraker 
skole 

4 083 4 139 1 % 2 034 2 171 7 % -118 0 % 
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Tabell 22 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, kombinerte skoler 

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Abildsø 
skole 

3 815 5 602 47 % 1 818 3 060 68 % 2 424 3 % 

Bjølsen 
skole 

8 861 6 053 -32 % 6 179 5 774 -7 % -3 509 -5 % 

Bøler skole 3 258 4 126 27 % 1 604 2 207 38 % 1 277 2 % 

Høyenhall 
skole 

5 127 5 622 10 % 3 705 3 969 7 % -195 0 % 

Karlsrud 
skole 

4 611 5 424 18 % 2 046 3 095 51 % 863 1 % 

Kastellet 
skole 

3 262 3 510 8 % 731 1 495 105 % 528 1 % 

Lambert-
seter skole 

5 135 5 585 9 % 2 527 3 000 19 % -183 0 % 

Lindeberg 
skole 

6 460 8 104 25 % 14 887 9 827 -34 % -4 257 -5 % 

Linderud 

skole 

6 861 7 708 12 % 9 292 10 262 10 % 676 1 % 

Majorstuen 
skole 

5 385 3 879 -28 % 2 597 4 169 61 % -147 0 % 

Marienlyst 
skole 

5 266 3 427 -35 % 1 446 3 011 108 % -81 0 % 

Oppsal 
skole 

4 144 4 410 6 % 2 111 1 705 -19 % -1 139 -2 % 

Rommen 
skole 

6 336 8 507 34 % 8 136 11 353 40 % 5 717 8 % 

Ruseløkka 
skole 

6 594 4 463 -32 % 3 034 5 120 69 % -883 -1 % 

Sagene 
skole 

8 665 5 302 -39 % 5 142 4 963 -3 % -4 504 -6 % 

Uranien-
borg skole 

5 451 3 553 -35 % 2 270 4 403 94 % -447 -1 % 

Veitvet 
skole 

5 475 8 055 47 % 7 542 8 949 19 % 4 532 7 % 

Årvoll skole 4 746 5 353 13 % 3 405 4 788 41 % 984 2 % 
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16. Vedlegg 

 

16.1 Ressursfordelingsmodellene i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger 

Tabell 23 Ressursfordelingsmodellene i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger 

Spørsmål Trondheim Bergen Tromsø Stavanger 

Definert modell for 
fordeling av 
budsjettmidler i 

kommunen? 

Ja, elevbasert Ja, elevbasert Ja, elevbasert Ja, elevbasert 

Justert tildelingen i 
løpet av året på 
bakgrunn av 
elevtall? Når? 

-  Nei Nei Ja (01.01 og 01.08) 

Dekkes utgifter til 

spesialundervisning 
gjennom egen 
tildeling? 

«Likeverdighets
ressurs» 
tildeles etter 
levekårskriterie
r (75 %) og 

antall elever 
(25 %) 

Nei 

Inkludert i 
elevsats, men 
kan gis 
ekstratildeling 

etter søknad 

Ja 

Etter 
sakkyndig 
tilrådning 

 

Nei 

Inngår i utgangspunktet i den 
ordinære tildelingen til 
skolene, men med egen 
tildeling til særskilt 

ressurskrevende elever 
metter vedtak. 

Tildeles det midler 
per elev eller per 
klasse/gruppe? 

Per elev Per elev 

 

40 – 50 000 kr 

per elev 

Per elev Per eler 

Første trinn tilsvarende ca. 
2,8 lærertimer pr. uke pr. 

elev på barnetrinnet. For 
øvrig tilsvarende 1,6 
lærertimer pr uke pr. elev. På 
ungdomstrinnet tilsvarende 
ca. 1,8 lærertimer pr uke pr 
elev 

Kompenseres små 
skoler for 
smådriftsulemper 

Ja 

Omfordeling til 
små og 
mellomstore 
skoler 

Ja 

Gjennom 
basisbeløp 
(utgjør 11 % av 
samlet tildeling) 

Ja  

Særskilt 
tildeling til 
skoler med 
under 100 

elever 

Ja  

3 små skoler gis særskilt 
tildeling 

Er den enkelte 
skoles lønnsnivå et 
element i 

fordelingen av 
midler? 

Basert på 
gjennomsnittlig 
lønnsnivå 

Basert på uttrekk 
fra 
lønnssystemet 

Basert på 
gjennomsnittli
g lønnsnivå 

Knyttet til elevsats 

 



 

105     25. januar 2017  

16.2 Terskelverdier i tildeling av midler til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige 

Ved færre vedtak enn 11 med særskilt norskopplæring (A = Antall vedtak): 

 

1 elev 152 årstimer 

2 elever 265 årstimer 

3 elever 377 årstimer 

4 elever 490 årstimer 

5 elever 602 årstimer 

 

• Fra og med vedtak nr. 6 gjelder følgende: 

− Årstimer = (A-5)*15 + 602  

• Ved flere vedtak enn 10 gjelder følgende formel: 

− Årstimer = {(A-5)*15 + 602} + {A * v} 

− Der v er en variabel som kan justeres, vanligvis innenfor 4,0-4,5 

− Merk: beregningen må også ta hensyn til «minstetimetall»-justering (se neste 

punkt) 

• Minstetimetall 

− Dersom totalt antall årstimer blir lavere enn 1296 for barnetrinn, 398 for 

ungdomstrinn og 1694 for kombinerte skoler skal det gis tilleggstimer slik at 

skolene får minst 1296 timer for barnetrinn, 398 timer for ungdomstrinn og 

1694 timer for barne- og ungdomstrinn 

• Tildelingen beregnes som: 

− Antall årstimer * Timepris 
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16.3 Samvariasjon mellom § 2-8 vedtak og skoleresultater på 10. trinn  

Figur 59 Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng holdt opp mot andel §2-8-vedtak på 10. trinn (2014/15) 

 

 

Figur 60 Eksamensresultat på 10. trinn (skriftlig hovedmål) holdt opp mot §2-8-vedtak 
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Figur 61 Eksamensresultat på 10. trinn (skriftlig hovedmål) holdt opp mot §2-8-vedtak 
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16.4 Sosioøkonomisk fordeling av skoler mellom Oslo øst og Oslo vest 

Figur 62 Sosioøkonomisk inndeling av Oslo i fire områder 
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16.5 Statistiske analyser 

16.5.1 Statistisk metodikk 

 

Korrelasjonskoeffisient 

Korrelasjonskoeffisienten mellom to variabler beskriver graden av lineær sammenheng. Koeffisienten har 

en verdi mellom 1 og -1. En positiv verdi betyr når den ene variabelen øker, så øker også den andre, 

mens en negativ verdi betyr at når den ene variabelen øker, synker den andre. En korrelasjonskoeffisient 

med verdi 0, betyr at det ikke finnes noen samvariasjon mellom variablene. Koeffisienter på 1 eller -1 

betyr at det er en perfekt og lineær sammenheng mellom variablene, altså at når verdien på den ene 

variabelen øker med 1%, så øker også verdien på den andre med nøyaktig 1%. 

Regresjonsanalyse 

Regresjonsanalyse forsøker å forklare en variabel (y) ved hjelp av en eller flere uavhengige variabler (x). 

En regresjon med én variabel x, kalles en enkel regresjon, mens dersom det er flere variabler (x1, x2, …) 

betegnes det som multippelregresjon. Regresjonsanalyser avdekker sammenhenger, men ikke 

nødvendigvis årsaker. Kanskje er det slik at jo flere studenter som bor i et inntaksområde, desto 

dårligere skoleprestasjoner – ikke fordi studenter er årsak til dårlige skoleprestasjoner, men fordi de bor i 

områder med billige leiligheter der det kanskje også er en overhyppighet av familier med lav utdanning. 

Foreldres lave utdanning kan være med på å gi barn et dårligere utgangspunkt for å prestere på skolen. 

Minste kvadraters metode (OLS) 

Dette er den mest utbredte regresjonsmetoden. OLS beregner regresjonsligningen ved å minimere 

summen av kvadratet av avstanden fra regresjonslinjen til observasjonen. Resultatet er da et 

stigningstall (ofte referert til som betakoeffisienten) og en konstant (ofte referert til som alfa).  Verdien 

på betakoeffisienten sier da noe om sammenhengen mellom x og y og kan tolkes på følgende måte: «Når 

x øker med 1, øker y med beta». Verdien av alfa, derimot, skal tolkes som verdien y har når verdien av x 

er 0. 

Paneldata 

Vårt datasett består av observasjoner av individer (skoler) over tid (år). Det betyr at vi har et datasett 

sammensatt av både en tidsdimensjon og en individdimensjon. Slike datasett kalles paneldata og man 

benytter seg ofte av faste effekter (stokastiske effekter) og random effekter regresjoner i slike tilfeller. 

Tilfeldige stokastiske effekter (random effects) 

Tar hensyn til at det kan være uobserverbare forhold ved enkelte enhet. For eksempel så er det noe 

historikk som gjør at enkelte skoler har fått mer tildelinger over tid, som vil ende opp i restleddet.  

16.5.2  Forklaring av kriterier 

Utdanning 

Utdanningsvariabelen er et mål på fravær av høyere utdanning. Den måles blant husholdninger med 

yngste barn i grunnskolealder. Når vi ser på barnetrinnene gjelder dette barn i alderen 6 – 12 år og når 

vi ser på ungdomstrinnene ser vi på husholdning med barn i alderen 13-15 år. Variabelen tar 

utgangspunkt i hovedforsørgeren i husholdningen, definert ut ifra den personen som har høyest inntekt.  

Variabelen oppgir andelen av alle husholdninger i et inntaksområde som ikke har en fullført utdannelse 

på høyskole eller universitetsnivå.  

Inntekt 

SSBs informasjon om inntekt bruker skatteinnberetningen som grunnlag. I disse datakildene opereres det 

med forskjellige definisjoner av inntekt. Ettersom en husholdning med mange barn, har klart mindre 

kjøpekraft per barn enn en familie med kun ett, velger vi å se på husholdningens inntekt per 

familiemedlem i husstanden. Gjennomsnittsinntekt er svært følsomt for enkelthusholdninger med uvanlig 

høye inntekter, og vi tar derfor utgangspunkt i medianinntekt per skolekrets.  
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Vi tar utgangspunkt i husholdninger der yngste barn er i grunnskolealder. Når vi ser på barnetrinnene 

gjelder dette barn i alderen 6 – 12 år og når vi ser på ungdomstrinnene ser vi på husholdning med barn i 

alderen 13-15 år. 

I regresjonen inngår inntekt som en «dummy-variabel» som får en verdi lik 1 for de 25 % skolene med 

lavest inntekt. Bakgrunnen for at vi endte opp med en «dummy-variabel» for inntekt i stedet for en 

kontinuerlig variabel, var delvis begrunnet i at det ikke er en lineær sammenheng inntekt og behovet for 

spesialundervisning (på et gitt nivå slutter økt inntekt å bidra til bedre læringsresultater) og delvis at 

sammenhengen mellom inntekt og fravær av høyere utdanning var så sterk korrelert.  

Barnevern 

Vi har fått tilsendt informasjon om antallet barnevernsmeldinger, -utredninger og -tiltak per 

inntaksområde. For å få et mest mulig objektiv kriterium på antall barnevernssaker i skolekretsen, tar vi 

utgangspunkt i antall tiltak. Tiltak har blitt utredet av barnevernet og fått et vedtak. Dersom terskelen for 

å sende inn meldinger på tvers av byen varierer, vil tiltak bli den mest objektive størrelsen. Ettersom det 

ofte tar tid å få et tiltak på plass, har vi valgt å la tiltaket telle året før det blir fattet. Det vil si at 

barnevernstiltak for året 2013 inngår i regresjonen for 2012 – og tilsvarende for 2014 og 2015. Vi ser på 

antall barnevernstiltak summert opp i løpet av et år. Dette innebærer at samme barn (med flere tiltak) 

kan telles flere ganger.  

For inntaksområder der antallet tiltak er mindre eller lik 5 i et enkelt år, er observasjonen «prikket» som 

følge av personvernhensyn. I vår modell setter vi disse verdiene til 0. I realiteten innebærer det at vi kun 

måler effekten av barnevernstiltak for de inntaksområdene med 5 tiltak eller mer på år. Dette utgjør kun 

et fåtall av observasjonene.  

Barnevern inngår som en andelsstørrelse i regresjonsmodellen. Vi har mottatt informasjon fra SSB om 

antall barnevernstiltak for personer mellom 6-12 år og 13-17 år. Vi deler disse tallene på antallet barn i 

alderen 6-12 år og 13-17 år i per inntaksområde for å få en andelsstørrelse. For ungdomstrinn innebærer 

dette at vi også får med tiltak for to år etter barnet har sluttet på ungdomsskolen.  

Innvandring 

Antall innvandrere er antall barn i grunnskolealder som enten har innvandret selv eller der både mor og 

far er innvandrere. Når vi ser på barnetrinnene gjelder dette barn i alderen 6 – 12 år og når vi ser på 

ungdomstrinnene ser vi på husholdning med barn i alderen 13-15 år. Vi deler antall innvandrere per 

skolekrets med antall barn i skolekretsen for å få en andelsvariabel per inntaksområde. 
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16.5.3 Korrelasjonsplott mellom nasjonale prøver og ulike levekårsvariabler 
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16.5.4 Regresjon for å beskrive andel elever med lav mestring på nasjonale prøver 

For barnetrinn har vi tatt utgangspunkt i mestringsgrad 1 på nasjonale prøver i regning i 5. trinn (tre 

nivåer totalt). Mens for ungdomstrinnet har vi tatt utgangspunkt i mestringsgrad 1 og 2 i regning på 9. 

trinn (fem nivåer totalt). 

Variabeldefinisjoner: 

 xand_notuni= andel uten høyere utdanning 

 lavinntekteu=  dummyvariabel like 1 hvis medianinntekt per forbruksenhet mål et 

ved EUs tilnærming er lavere enn 316000 kroner. I 2014 var 25 % av skolene i 

kategorien under 316 000 kr. Enkelt forklart er det en dummy for å være blant de 

25 % fattigste. 

Benyttet modell: 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        577 

Group variable (i): id                          Number of groups  =        146 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.0591                                         min =          1 

     between = 0.5784                                         avg =        4.0 

     overall = 0.4300                                         max =          4 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(6)      =     238.10 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 

     y1Andel |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 xand_notuni |   .3666986    .037501     9.78   0.000      .293198    .4401993 

lavinntekteu |   .0325444    .016197     2.01   0.045     .0007989    .0642899 

ungdomstrinn |  -.0561633   .0136046    -4.13   0.000    -.0828279   -.0294988 

     aar2012 |  -.0424564   .0102938    -4.12   0.000    -.0626319   -.0222809 

     aar2013 |  -.0259519   .0102862    -2.52   0.012    -.0461125   -.0057912 

     aar2014 |  -.0417881   .0102901    -4.06   0.000    -.0619562   -.0216199 

       _cons |   .0375459   .0194261     1.93   0.053    -.0005286    .0756204 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .05869803 

     sigma_e |  .08715059 

         rho |  .31206934   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

16.5.5 Korrelasjonsplott mellom spesialundervisning og ulike levekårsvariabler 
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16.5.6 Regresjon for å beskrive andel spesialundervisning (ekskl. elever i byomfattende 
spesialgrupper) 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        578 

Group variable: id                              Number of groups  =        147 

R-sq:  within  = 0.0836                         Obs per group: min =         2 

    between = 0.5431                                        avg =       3.9 

    overall = 0.5047                                        max =         4 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(6)       =    213.83 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     y2andsu |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 xand_notuni |   .0758205    .009533     7.95   0.000     .0571361    .0945049 

    xfand_BV |   .1105675   .0561802     1.97   0.049     .0004563    .2206786 

ungdomstrinn |    .026699   .0039266     6.80   0.000      .019003     .034395 

     aar2012 |  -.0026593   .0014331    -1.86   0.064    -.0054681    .0001495 

     aar2013 |  -.0058189   .0014379    -4.05   0.000    -.0086371   -.0030008 

     aar2014 |  -.0069362   .0014363    -4.83   0.000    -.0097512   -.0041211 

       _cons |   .0152383   .0049736     3.06   0.002     .0054902    .0249863 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .02053989 

     sigma_e |   .0120449 

         rho |  .74411266   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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16.5.7 Vekter sosiodemografisk tildeling 

 

Modell: spesialundervisning barnetrinn 

Behovsindeks på 1,0 indikerer at skolen skal ha like mye ressurser per elev som en gjennomsnittlig skole 

i byen. 

 

Skolenavn Behov 

Abildsø skole 0,9627422 

Ammerud skole 1,289232 

Bakås skole 1,278281 

Bekkelaget skole 0,6466443 

Bestum skole 0,5632579 

Bjølsen skole 1,159639 

Bjørndal skole 1,38316 

Bogstad skole 0,426165 

Bolteløkka skole 0,6251095 

Bryn skole 1,263687 

Bygdøy skole 0,5112468 

Bøler skole 0,7432004 

Disen skole 0,5605407 

Ekeberg skole 0,739178 

Ellingsrudåsen skole 1,324248 

Furuset skole 1,428028 

Gamlebyen skole 1,26558 

Godlia skole 0,9220256 

Gran skole 1,375175 

Grefsen skole 0,6723583 

Grindbakken skole 0,5369542 

Grorud skole 1,363816 

Grünerløkka skole 1,032678 

Hallagerbakken skole 1,230046 

Hasle skole 1,009978 

Haugen skole 1,425919 

Huseby skole 0,6574343 

Høybråten skole 1,032031 

Høyenhall skole 0,9812987 

Ila skole 0,8049421 

Jeriko skole 1,322205 

Kampen skole 1,056689 

Karlsrud skole 1,070007 
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Kastellet skole 0,6831977 

Kjelsås skole 0,5791113 

Klemetsrud skole 1,285146 

Korsvoll skole 0,406656 

Kringsjå skole 0,4742601 

Lakkegata skole 1,223441 

Lambertseter sko 1,074212 

Lilleaker skole 0,5882169 

Lilleborg skole 0,7756354 

Lindeberg skole 1,362691 

Linderud skole 1,345512 

Ljan skole 0,6915507 

Lusetjern skole 1,402376 

Lutvann skole 1,367335 

Lysejordet skole 0,5312628 

Majorstuen skole 0,8108626 

Manglerud skole 1,141975 

Maridalen skole 0,6753016 

Marienlyst skole 0,623441 

Mortensrud skole 1,567662 

Munkerud skole 0,6780943 

Møllergata skole 1,095461 

Nedre Bekkelaget 0,7197829 

Nordpolen skole 1,069701 

Nordstrand skole 0,6742269 

Nordtvet skole 1,433255 

Nøklevann skole 1,190599 

Oppsal skole 0,819658 

Prinsdal skole 1,244024 

Refstad skole  0,9313742 

Rommen skole 1,535576 

Rosenholm skole 1,345409 

Ruseløkka skole 0,9060836 

Rustad skole 1,107896 

Rødtvet skole 1,429999 

Sagene skole 0,999189 

Seterbråten skole 1,391816 

Sinsen skole 1,191497 

Skjønnhaug skole 1,478367 

Skøyen skole 0,4850834 

Slemdal skole 0,4066856 
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Smestad skole 0,4712932 

Stenbråten skole 0,9855456 

Stig skole 1,48627 

Stovner skole 1,318181 

Svarttjern skole 1,375774 

Svendstuen skole 0,5063723 

Sørkedalen skole 0,7357047 

Tiurleiken skole 1,482878 

Tonsenhagen skole 0,813229 

Toppåsen skole 1,383112 

Trasop skole 0,8765369 

Trosterud skole 1,307676 

Tveita skole 1,33469 

Tåsen skole 0,4351556 

Tøyen skole 1,509398 

Ullevål skole 0,5314267 

Uranienborg skol 0,7414015 

Vahl skole 1,494208 

Veitvet skole 1,397907 

Vestli skole 1,469054 

Vinderen skole 0,4883061 

Voksen skole 0,6512652 

Vålerenga skole 1,030481 

Årvoll skole 0,9304315 

Østensjø skole 0,8095896 

 

Modell: nasjonale prøver barnetrinn 

Behovsindeks på 1,0 indikerer at skolen skal ha like mye ressurser per elev som en gjennomsnittlig skole 

i byen. 

Skolenavn Behov 

Abildsø skole 0,9561289 

Ammerud skole 1,504354 

Bakås skole 1,673434 

Bekkelaget skole 0,5455556 

Bestum skole 0,4094145 

Bjølsen skole 1,111961 

Bjørndal skole 1,599456 

Bogstad skole 0,2526172 

Bolteløkka skole 0,447111 

Bryn skole 1,516956 
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Bygdøy skole 0,3757005 

Bøler skole 0,6622914 

Disen skole 0,4470113 

Ekeberg skole 0,6578848 

Ellingsrudåsen skole 1,423041 

Furuset skole 1,686183 

Gamlebyen skole 1,261752 

Godlia skole 0,8398917 

Gran skole 1,73191 

Grefsen skole 0,5562361 

Grindbakken skol 0,3541287 

Grorud skole 1,388292 

Grünerløkka skole 0,9934543 

Hallagerbakken skole 1,119524 

Hasle skole 0,8173075 

Haugen skole 1,76312 

Huseby skole 0,4742125 

Høybråten skole 1,071171 

Høyenhall skole 0,9183283 

Ila skole 0,7052613 

Jeriko skole 1,393215 

Kampen skole 1,004891 

Karlsrud skole 1,032019 

Kastellet skole 0,5412621 

Kjelsås skole 0,4264708 

Klemetsrud skole 1,433193 

Korsvoll skole 0,2243946 

Kringsjå skole 0,2227563 

Lakkegata skole 1,398373 

Lambertseter sko 1,050382 

Lilleaker skole 0,4328237 

Lilleborg skole 0,6192628 

Lindeberg skole 1,70028 

Linderud skole 1,629922 

Ljan skole 0,6001735 

Lusetjern skole 1,516133 

Lutvann skole 1,632126 

Lysejordet skole 0,3699929 

Majorstuen skole 0,6708456 

Manglerud skole 1,174989 

Maridalen skole 0,6130298 
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Marienlyst skole 0,5014277 

Mortensrud skole 1,842462 

Munkerud skole 0,6170698 

Møllergata skole 1,267908 

Nedre Bekkelaget 0,6086931 

Nordpolen skole 1,073911 

Nordstrand skole 0,5378835 

Nordtvet skole 1,643268 

Nøklevann skole 1,146782 

Oppsal skole 0,7681087 

Prinsdal skole 1,239242 

Refstad skole  0,8879533 

Rommen skole 1,881048 

Rosenholm skole 1,484355 

Ruseløkka skole 0,7724626 

Rustad skole 1,1253 

Rødtvet skole 1,628289 

Sagene skole 0,9642935 

Seterbråten skole 1,595786 

Sinsen skole 1,147027 

Skjønnhaug skole 1,731717 

Skøyen skole 0,2549373 

Slemdal skole 0,1987659 

Smestad skole 0,2911577 

Stenbråten skole 0,9919935 

Stig skole 1,78887 

Stovner skole 1,397302 

Svarttjern skole 1,598113 

Svendstuen skole 0,3342424 

Sørkedalen skole 0,7004118 

Tiurleiken skole 1,750677 

Tonsenhagen skole 0,7554415 

Toppåsen skole 1,288015 

Trasop skole 0,8278288 

Trosterud skole 1,635676 

Tveita skole 1,451506 

Tåsen skole 0,2234116 

Tøyen skole 1,873795 

Ullevål skole 0,3512064 

Uranienborg skole 0,6131633 

Vahl skole 1,740229 
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Veitvet skole 1,704201 

Vestli skole 1,717987 

Vinderen skole 0,2946345 

Voksen skole 0,5196633 

Vålerenga skole 1,030805 

Årvoll skole 0,882941 

Østensjø skole 0,7547986 

 

Modell: spesialundervisning ungdomstrinn 

Behovsindeks på 1,0 indikerer at skolen skal ha like mye ressurser per elev som en gjennomsnittlig skole 

i byen. 

Skolenavn Behov 

Abildsø skole 1,029835 

Apalløkka skole 1,219304 

Bjølsen skole 1,091097 

Bjørnholt skole 1,163583 

Bjørnsletta skole 0,7027222 

Brannfjell skole 0,8179673 

Bøler skole 0,9383119 

Ellingsrud skole 1,159984 

Engebråten skole 0,8200682 

Frydenberg skole 1,132812 

Fyrstikkalleen skole 1,11836 

Groruddalen skole 1,220764 

Haugenstua skole 1,220364 

Haugerud skole 1,176525 

Hauketo skole 1,114506 

Holmlia skole 1,165971 

Hovseter skole 0,7300232 

Høyenhall skole 1,055054 

Jordal skole 1,222286 

Karlsrud skole 0,9681177 

Kastellet skole 0,7746676 

Lambertseter skole 1,077204 

Lindeberg skole 1,22174 

Linderud skole 1,22029 

Lofsrud skole 1,157591 

Majorstuen skole 0,7587379 

Marienlyst skole 0,7424467 

Midtstuen skole 0,6659313 



 

122     25. januar 2017  

Morellbakken skole 0,8420087 

Nordberg skole 0,6421689 

Nordseter skole 0,7782074 

Oppsal skole 0,9223443 

Ris skole 0,6522881 

Rommen skole 1,251125 

Ruseløkka skole 0,8401925 

Sagene skole 1,058773 

Skullerud skole 1,068941 

Skøyenåsen skole 0,9290392 

Stasjonsfjellet 1,060458 

Tokerud skole 1,231888 

Uranienborg skole 0,8076193 

Veitvet skole 1,254404 

Øraker skole 0,7231829 

Årvoll skole 1,00375 

 

 

Modell: nasjonale prøver ungdomstrinn 

Behovsindeks på 1,0 indikerer at skolen skal ha like mye ressurser per elev som en gjennomsnittlig skole 

i byen. 

Skolenavn Behov 

Abildsø skole 1,011462 

Apalløkka skole 1,317722 

Bjølsen skole 1,017422 

Bjørnholt skole 1,237458 

Bjørnsletta skol 0,4195112 

Brannfjell skole 0,6646578 

Bøler skole 0,8945252 

Ellingsrud skole 1,270645 

Engebråten skole 0,6278758 

Frydenberg skole 1,141535 

Fyrstikkalleen skole 1,109347 

Groruddalen skole 1,298847 

Haugenstua skole 1,361962 

Haugerud skole 1,441879 

Hauketo skole 1,166596 

Holmlia skole 1,193733 

Hovseter skole 0,4487938 

Høyenhall skole 1,051167 
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Jordal skole 1,422983 

Karlsrud skole 0,9761559 

Kastellet skole 0,6010363 

Lambertseter skole 1,11335 

Lindeberg skole 1,497435 

Linderud skole 1,476511 

Lofsrud skole 1,263065 

Majorstuen skole 0,4751662 

Marienlyst skole 0,4923763 

Midtstuen skole 0,3543454 

Morellbakken skole 0,6814048 

Nordberg skole 0,3217722 

Nordseter skole 0,5804133 

Oppsal skole 0,8411442 

Ris skole 0,3215069 

Rommen skole 1,570704 

Ruseløkka skole 0,6456884 

Sagene skole 0,9774275 

Skullerud skole 1,093402 

Skøyenåsen skole 0,8448528 

Stasjonsfjellet 1,098978 

Tokerud skole 1,577649 

Uranienborg skole 0,5539145 

Veitvet skole 1,537119 

Øraker skole 0,4492435 

Årvoll skole 0,9643629 
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16.6 Detaljerte fordelingstabeller – total 

 

Tabell 24 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, barneskoler 

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Ammerud 
skole 

2 553 000 3 705 235 45 % 5 819 000 4 437 165 -24 % -229 600 -1 % 

Bakås skole 619 000 1 309 938 112 % 931 000 1 112 249 19 % 872 188 6 % 

Bekkelaget 
skole 

1 421 000 1 645 934 16 % 931 000 354 973 -62 % -351 093 -1 % 

Bestum 
skole 

1 636 000 1 281 718 -22 % 966 000 1 183 244 22 % -137 038 0 % 

Bjørndal 
skole 

2 443 000 3 170 199 30 % 5 511 000 4 508 159 -18 % -275 642 -1 % 

Bogstad 
skole 

953 000 619 992 -35 % 465 000 343 141 -26 % -454 867 -2 % 

Bolteløkka 
skole 

2 464 000 1 034 265 -58 % 1 057 000 1 313 401 24 % -1 173 334 -4 % 

Bryn skole 1 847 000 2 621 684 42 % 2 082 000 2 756 958 32 % 1 449 642 4 % 

Bygdøy 
skole 

976 000 810 579 -17 % 931 000 461 465 -50 % -634 956 -3 % 

Disen skole 1 601 000 1 334 984 -17 % 931 000 390 470 -58 % -806 546 -2 % 

Ekeberg 
skole 

2 484 000 2 370 980 -5 % 1 313 000 1 112 249 -15 % -313 771 -1 % 

Ellingsrud-
åsen skole 

1 809 000 2 665 626 47 % 2 022 000 2 981 775 47 % 1 816 401 7 % 

Furuset 
skole 

1 602 000 2 101 293 31 % 3 405 000 3 194 759 -6 % 289 051 1 % 

Gamlebyen 

skole 

3 661 000 1 751 222 -52 % 1 931 000 2 070 677 7 % -1 770 101 -8 % 

Godlia 
skole 

2 026 000 1 818 632 -10 % 1 419 000 1 277 903 -10 % -348 465 -1 % 

Gran skole 3 591 000 2 183 018 -39 % 5 369 000 5 336 430 -1 % -1 440 552 -4 % 

Grefsen 
skole 

2 263 000 1 829 395 -19 % 931 000 792 773 -15 % -571 831 -2 % 

Grind-
bakken 
skole 

1 432 000 1 054 666 -26 % 475 000 638 952 35 % -213 382 -1 % 

Grorud 
skole 

2 022 000 2 377 492 18 % 3 655 000 2 922 613 -20 % -376 895 -1 % 

Grünerløkk
a skole 

3 210 000 2 358 382 -27 % 1 404 000 2 200 834 57 % -54 785 0 % 

Hallager-
bakken 
skole 

1 630 000 1 996 581 22 % 2 199 000 2 177 169 -1 % 344 750 1 % 

Hasle skole 2 600 000 1 826 451 -30 % 2 334 000 2 212 666 -5 % -894 883 -2 % 

Haugen 
skole 

2 826 000 2 948 011 4 % 4 979 000 5 620 409 13 % 763 420 2 % 

Huseby 
skole 

2 761 000 1 862 008 -33 % 1 287 000 1 029 422 -20 % -1 156 570 -3 % 

Høybråten 
skole 

2 038 000 2 944 140 44 % 1 987 000 2 106 174 6 % 1 025 314 3 % 

Ila skole 2 972 000 1 565 626 -47 % 1 458 000 2 863 450 96 % -924 0 % 
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Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Jeriko skole 675 000 1 179 281 75 % 1 908 000 1 502 720 -21 % 99 001 1 % 

Kampen 
skole 

2 856 000 2 618 575 -8 % 4 762 000 3 182 926 -33 % -1 816 498 -5 % 

Kjelsås 
skole 

2 350 000 1 826 405 -22 % 931 000 603 454 -35 % -851 141 -2 % 

Klemetsrud 
skole 

772 000 1 488 473 93 % 1 343 000 1 443 558 7 % 817 030 5 % 

Korsvoll 
skole 

1 683 000 880 445 -48 % 931 000 1 005 757 8 % -727 797 -2 % 

Kringsjå 
skole 

2 600 000 633 071 -76 % 931 000 851 936 -8 % -2 045 993 -7 % 

Lakkegata 
skole 

2 992 000 2 344 394 -22 % 3 978 000 2 626 802 -34 % -1 998 805 -7 % 

Lilleaker 
skole 

1 297 000 942 555 -27 % 1 102 000 733 611 -33 % -722 833 -3 % 

Lilleborg 
skole 

2 365 000 1 287 954 -46 % 2 888 000 1 822 196 -37 % -2 142 850 -8 % 

Ljan skole 909 000 951 383 5 % 931 000 520 627 -44 % -367 989 -2 % 

Lusetjern 
skole 

1 432 000 1 928 323 35 % 2 929 000 2 520 310 -14 % 87 632 0 % 

Lutvann 
skole 

1 758 000 2 626 943 49 % 4 775 000 3 419 575 -28 % -486 482 -2 % 

Lysejordet 
skole 

1 430 000 1 156 282 -19 % 931 000 698 114 -25 % -506 604 -2 % 

Manglerud 
skole 

1 651 000 2 526 131 53 % 931 000 1 183 244 27 % 1 127 375 4 % 

Maridalen 
skole 

139 000 178 495 28 % - - 0 % 39 495 1 % 

Mortensrud 
skole 

2 567 000 3 088 919 20 % 7 926 000 4 283 343 -46 % -3 120 738 -10 % 

Munkerud 
skole 

2 052 000 2 347 713 14 % 931 000 343 141 -63 % -292 146 -1 % 

Møllergata 
skole 

3 032 000 1 408 911 -54 % 2 694 000 2 567 639 -5 % -1 749 449 -7 % 

Nedre 
Bekkelaget 
skole 

593 000 803 563 36 % 475 000 544 292 15 % 279 855 1 % 

Nordpolen 
skole 

2 253 000 2 297 365 2 % 2 127 000 1 916 855 -10 % -165 780 -1 % 

Nordstrand 
skole 

1 447 000 1 449 336 0 % 931 000 816 438 -12 % -112 226 0 % 

Nordtvet 
skole 

2 005 000 2 985 594 49 % 3 127 000 2 733 293 -13 % 586 888 2 % 

Nøklevann 
skole 

1 870 000 2 332 010 25 % 2 836 000 2 236 331 -21 % -137 659 0 % 

Prinsdal 
skole 

2 465 000 2 701 474 10 % 3 726 000 3 253 921 -13 % -235 605 -1 % 

Refstad 
skole (tidl. 
Løren 
skole) 

2 473 000 2 907 516 18 % 2 610 000 3 218 424 23 % 1 042 940 3 % 

Rosenholm 
skole 

1 634 000 1 654 044 1 % 1 492 000 2 035 180 36 % 563 224 3 % 

Rustad 

skole 

1 927 000 2 522 407 31 % 5 522 000 2 567 639 -54 % -2 358 954 -7 % 



 

126     25. januar 2017  

Skole 

Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev 
TOTAL 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring 
per elev 

Rødtvet 
skole 

2 846 000 3 731 003 31 % 3 575 000 4 271 511 19 % 1 581 514 4 % 

Seterbråten 
skole 

1 903 000 2 733 627 44 % 4 549 000 3 206 591 -30 % -511 782 -2 % 

Sinsen 

skole 

4 844 000 3 332 296 -31 % 4 148 000 4 401 667 6 % -1 258 037 -3 % 

Skjønnhaug 
skole 

1 910 000 1 646 705 -14 % 1 313 000 1 727 536 32 % 151 241 1 % 

Skøyen 
skole 

2 066 000 1 071 604 -48 % 1 162 000 1 325 233 14 % -831 163 -2 % 

Slemdal 
skole 

1 656 000 974 292 -41 % 931 000 851 936 -8 % -760 772 -2 % 

Smestad 
skole 

1 928 000 1 204 783 -38 % 966 000 982 092 2 % -707 125 -2 % 

Stenbråten 
skole 

2 055 000 2 343 210 14 % 2 929 000 3 762 716 28 % 1 121 926 3 % 

Stig skole 1 526 000 2 853 311 87 % 8 094 000 4 236 013 -48 % -2 530 675 -8 % 

Stovner 
skole 

2 543 000 3 832 815 51 % 6 532 000 5 028 787 -23 % -213 398 -1 % 

Svarttjern 
skole 

871 000 1 099 464 26 % 1 962 000 1 372 563 -30 % -360 973 -3 % 

Svendstuen 
skole 

1 099 000 818 446 -26 % 465 000 437 800 -6 % -307 754 -1 % 

Sørkedalen 
skole 

137 000 185 730 36 % - - 0 % 48 730 1 % 

Tiurleiken 
skole 

1 727 000 2 122 043 23 % 2 625 000 2 969 942 13 % 739 985 3 % 

Tonsenhag
en skole 

1 976 000 2 072 061 5 % 1 744 000 1 680 206 -4 % 32 267 0 % 

Toppåsen 
skole 

1 873 000 2 350 158 25 % 3 500 000 2 307 326 -34 % -715 516 -3 % 

Trasop 
skole 

1 594 000 2 554 475 60 % 1 132 000 958 428 -15 % 786 902 2 % 

Trosterud 
skole 

1 949 000 2 802 606 44 % 3 508 000 3 940 202 12 % 1 285 808 5 % 

Tveita 
skole 

1 071 000 1 538 399 44 % 2 737 000 1 845 861 -33 % -423 740 -2 % 

Tøyen skole 3 828 000 2 548 932 -33 % 2 976 000 3 171 094 7 % -1 083 974 -5 % 

Tåsen skole 2 485 000 1 154 037 -54 % 931 000 627 119 -33 % -1 634 844 -4 % 

Ullevål 

skole 

2 296 000 1 117 981 -51 % 1 283 000 816 438 -36 % -1 644 581 -5 % 

Vahl skole 3 535 000 2 152 439 -39 % 5 406 000 2 981 775 -45 % -3 806 786 -15 % 

Vestli skole 2 626 000 3 571 691 36 % 3 080 000 4 922 295 60 % 2 787 985 9 % 

Vinderen 
skole 

1 219 000 814 490 -33 % 931 000 461 465 -50 % -874 045 -3 % 

Voksen 
skole 1 711 000 1 554 159 -9 % 1 147 000 1 585 547 38 % 281 706 1 % 

Vålerenga 
skole 3 561 000 3 461 260 -3 % 2 550 000 3 064 602 20 % 414 862 1 % 

Østensjø 
skole 1 468 000 1 715 999 17 % 966 000 899 265 -7 % 181 265 1 % 
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Tabell 25 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, ungdomsskoler 

Skole Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring 
per elev Dagens Anbefalt %-vis endring per 

elev 
Dagens Anbefalt %-vis 

endring 
per elev 

Apalløkka 
skole 

2 875 000 3 549 967 23 % 1 962 000 3 419 575 74 % 2 132 542 7 % 

Bjørnholt 
u.skole 

2 560 000 3 410 133 33 % 2 218 000 3 029 104 37 % 1 661 237 5 % 

Bjørnsletta 
skole 

1 142 000 1 025 536 -10 % 465 000 615 287 32 % 33 823 0 % 

Brannfjell 
skole 

2 332 000 2 795 958 20 % 831 000 769 109 -7 % 402 067 1 % 

Ellingsrud 
skole 

1 446 000 1 887 004 30 % 559 000 1 668 374 198 % 1 550 378 9 % 

Engebråten 
skole 

2 983 000 2 533 200 -15 % 680 000 1 135 914 67 % 6 114 0 % 

Fryden-
berg skole 

4 157 000 3 777 543 -9 % 2 082 000 2 792 456 34 % 330 999 1 % 

Fyrstikk-
alleen skole 

3 212 000 3 105 087 -3 % 1 374 000 2 626 802 91 % 1 145 888 4 % 

Grorud-

dalen skole 

2 532 000 2 852 085 13 % 1 720 000 2 804 288 63 % 1 404 373 5 % 

Haugenstua 
skole 

2 233 000 3 596 753 61 % 3 521 000 3 490 570 -1 % 1 333 323 5 % 

Haugerud 
skole 

3 060 000 3 913 804 28 % 3 198 000 3 845 543 20 % 1 501 347 4 % 

Hauketo 
skole 

2 297 000 2 833 101 23 % 1 660 000 2 035 180 23 % 911 281 3 % 

Holmlia 
skole 

2 219 000 2 602 328 17 % 2 474 000 2 934 445 19 % 843 772 3 % 

Hovseter 
skole 

2 711 000 2 529 912 -7 % 1 027 000 1 419 893 38 % 211 805 0 % 

Jordal 
skole 

5 960 000 4 592 030 -23 % 2 339 000 4 023 029 72 % 316 059 1 % 

Lofsrud 
skole 

3 036 000 3 172 138 4 % 2 323 000 3 372 245 45 % 1 185 384 4 % 

Midtstuen 

skole 

1 797 000 1 699 910 -5 % 454 000 567 957 25 % 16 867 0 % 

Morellbakk
en skole 

1 360 000 2 122 124 56 % 465 000 390 470 -16 % 687 594 4 % 

Nordberg 
skole 

3 176 000 1 994 836 -37 % 635 000 780 941 23 % -1 035 223 -3 % 

Nordseter 
skole 

2 109 000 2 698 223 28 % 620 000 733 611 18 % 702 834 2 % 

Ris skole 1 649 000 1 459 678 -11 % 544 000 579 790 7 % -153 533 -1 % 

Skullerud 
skole 

1 656 000 2 246 177 36 % 1 826 000 1 692 039 -7 % 456 216 2 % 

Skøyen-
åsen skole 

2 190 000 2 809 350 28 % 770 000 1 206 909 57 % 1 056 258 4 % 

Stasjons-

fjellet skole 

1 532 000 2 258 979 47 % 785 000 1 159 579 48 % 1 101 558 5 % 

Tokerud 
skole 

1 764 000 2 156 322 22 % 2 190 000 2 236 331 2 % 438 653 2 % 

Øraker 
skole 

1 335 000 1 353 492 1 % 665 000 709 946 7 % 63 438 0 % 
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Tabell 26 Samlet effekt av anbefalt endring i ressursfordelingsmodellen, kombinerte skoler 

Skole Sosiodemografiske 
tildelinger per elev 

Språkopplærings- 
tildelinger per elev 

Endring i 
tildeling 
TOTAL 

%-vis 
endring per 

elev Dagens Anbefalt %-vis 
endring per 

elev 

Dagens Anbefalt %-vis 
endring per 
elev 

Abildsø 
skole 

 2 552 000   3 747 584  47 %  1 216 000   2 047 012  68 %  2 026 596  4 % 

Bjølsen 
skole 

 4 413 000   3 014 270  -32 %  3 077 000   2 875 283  -7 %  -1 600 447  -5 % 

Bøler skole  2 515 000   3 185 066  27 %  1 238 000   1 703 871  38 %  1 135 937  2 % 

Høyenhall 
skole 

 3 194 000   3 502 505  10 %  2 308 000   2 472 980  7 %  473 485  1 % 

Karlsrud 
skole 

 2 785 000   3 276 295  18 %  1 236 000   1 869 525  51 %  1 124 821  2 % 

Kastellet 
skole 

 2 169 000   2 333 920  8 %  486 000   993 925  105 %  672 845  2 % 

Lambert-
seter skole 

 3 281 000   3 568 594  9 %  1 615 000   1 916 855  19 %  589 449  1 % 

Lindeberg 

skole 

 3 088 000   3 873 905  25 %  7 116 000   4 697 478  -34 %  -1 632 616  -4 % 

Linderud 
skole 

 4 343 000   4 879 088  12 %  5 882 000   6 496 009  10 %  1 150 097  2 % 

Majorstuen 
skole 

 4 631 000   3 335 805  -28 %  2 233 000   3 585 229  61 %  57 034  0 % 

Marienlyst 
skole 

 4 429 000   2 881 733  -35 %  1 216 000   2 532 142  108 %  -231 125  0 % 

Oppsal 
skole 

 2 387 000   2 540 284  6 %  1 216 000   982 092  -19 %  -80 623  0 % 

Rommen 
skole 

 4 847 000   6 507 783  34 %  6 224 000   8 685 011  40 %  4 121 793  7 % 

Ruseløkka 
skole 

 3 673 000   2 485 949  -32 %  1 690 000   2 851 618  69 %  -25 433  0 % 

Sagene 
skole 

 4 627 000   2 831 530  -39 %  2 746 000   2 650 466  -3 %  -1 891 004  -5 % 

Uranien-

borg skole 

 3 516 000   2 291 910  -35 %  1 464 000   2 839 785  94 %  151 695  0 % 

Veitvet 
skole 

 3 033 000   4 462 502  47 %  4 178 000   4 957 792  19 %  2 209 294  6 % 

Årvoll skole  3 659 000   4 126 980  13 %  2 625 000   3 691 721  41 %  1 534 701  3 % 
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1. Bakgrunn og behov 

Bakgrunnen for oppdraget er Bystyrets vedtak i sak 5/2015: 

 

1.Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter:  

a) Innhold i og omfang av de sosiodemografiske kriteriene  

b) Om og eventuell utforming av særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning  

c) Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, inkludert en 

mulig modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter gruppestørrelse  

d) Hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes 

undervisningsnedslag.  

 

2. Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i 

sammenheng når ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må 

inkludere, men ikke nødvendigvis avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt 

konkrete bestillinger på.  

 

3. Basert på resultatene av Kommunerevisjonens undersøkelse og resultatene fra 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene til språklige minoriteter 

gjøres det en vurdering av om omfang og fordeling av disse ressursene i 

ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne vurderingen legges fram for bystyret.  

 

4. Basisbeløpene til skolene økes i tråd med Deloittes anbefalinger.  

 

5. Småskoletillegget avvikles. Særskilt tillegg til Maridalen skole og Sørkedalen skole 

videreføres.  

 

6. Forholdet mellom elevsatsen på ungdomstrinn og barnetrinn justeres i tråd med 

Deloittes anbefalinger. Ved iverksettelse må forhold som har inntrådt etter 2012 og som 

påvirker forholdet mellom barne- og ungdomstrinn, tas hensyn til.  

 

7. Endringene iverksettes fra 01.01.2016.  

 

8. Det innføres en ettårig overgangsordning slik at ingen skoler tildeles et budsjett som 

avviker mer enn 5 % fra det budsjettet skolene ville fått ved bruk av dagens 

ressursfordelingsmodell. 

 

 



 

 

 5 

2. Rammebetingelser 

 

Følgende politiske vedtak legges til grunn for utredning:  

 Bystyresak 5/2015 Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen – 
Byrådssak 148 av 14.08.2014. Inkludert Kultur- og utdanningsetatens merknader ved 
behandling av saken. (sak 8/2014) 

 Deloittes rapport Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskolen av januar 2014. 
 Kommunerevisjonens rapport 3/2015 Særskilt språkopplæring i grunnskolen 
 Bystyrets sak 168/2010 Samordning og styrking av spesialundervisningen i grunnskolen 

– Byrådssak 203 av 13.10.2009.  
 Bystyret sak 498/2002 "Pengene følger eleven" – Prinsipper for en ny 

ressursfordelingsmodell for grunnskolen", på bakgrunn av byrådssak 299 av 29.10.2002  
 

Økonomiske og administrative betingelser: 
 Den til en hver tid gjeldende budsjettramme legges til grunn 
 Rundskriv 1-2014 – Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter   
 Særskilt elevpris - tre diagnoser  

o Ordningen omtales i årlig Rammebrev til skolene og detaljert i eget brev til 
skolene  15/04031-1 

 

2.1 Føringer 

 

Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) av 29.5.2015 Evaluering av 

ressursfordelingsmodellen for grunnskolen – videre utredninger: 

 

Foreløpige avklaringer er i ettertid gjort i epostdialog med KOU. 

 

2.2 Avhengigheter 

Tidsplan 

Kobling av individdata knyttet til barnevern / foresatte kan være konsesjonspliktig og 

det er derfor nødvendig å få SSB til å bearbeide det statistiske materialet før 

leverandøren kan starte sine analyser.  Statistisk kontor hos UKE har tidligere opplyst 

at det må påregnes ca 2 mnd leveringstid hos SSB. Deloitte er i dialog med statistisk 

kontor for å utarbeide en detaljert kravspesifikasjon av data. Det er ikke avtalt møte 

mellom Statistisk kontor i UKE og SSB om tilgang på data. Dette kan få konsekvenser 

for tidsplanen for gjennomføring av oppdraget. 

 

 

 

2.3 Avgrensninger 

Fra KOU – ref gjennomføringsnotat 

 Det skal ikke utredes en ny modell for ressurstildeling, prinsippene for dagens 

ressursfordelingsmodell (objektiv, etterprøvbar osv ) ligger fast) 

 

 I utgangspunktet skal det ikke gjøres en ytterligere vurdering av om 

sosiodemografiske midler står i størrelse til ressursbruk til spesialundervisning / 

tilpasset opplæring, utover det som ligger i Deloittes rapport.  Dersom elementer 

(f.eks mobilitet) som i dag er del av den sosiodemografiske tildelingen skal 

kompenseres utenfor den sosiodemografiske tildelingen, vil endringer i 

størrelsen på rammen kunne foretas. 
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 Det er følgende forhold knyttet til mobilitet som skal vektlegges i utredning: 

 Mobilitet knyttet til elevmassen på den enkelte skole 

 Skolenes mulighet til å tilpasse elever i grupper  

 Skolenes mulighet til aldersblanding på tvers av trinnene 

 

 

2.4 Oppdragsforståelse  

Oppdraget har vært gjennomgått med styringsgruppe, referansegruppe og Deloitte.  

Innspillene er detaljert beskrevet under punkt 3 Vedlegg – gjennomgang av oppdraget 

 

2.4.1 Vesentlighetsprinsipp  

For å sikre at vesentlighetsprinsippet legges til grunn for endringer i 

ressursfordelingsmodellens foreslås følgende: 

 

a. elementer som utgjør mindre enn 7% (sosiodemografisk tildeling i 2012)  

av modellen tas ikke inn som et kriterium i modellen 

b. ordninger som berører mindre enn 20% av skoler vesentlig, tas ikke inn 

som et kriterium i modellen. 

c. Andre eventuelle prioriterte tilfeller må vurderes som særskilte 

tildelinger, dersom de over en tidsperiode rammer enkelt skoler 

vesentlig, jf. Pkt. a og b. 

 

2.4.2 Finansieringsprinsipp 

Ved beregning av økonomiske konsekvenser av nye kriterier i modellen forutsettes det 

at elementene finansieres med utgangspunkt i dagens rammer: 

 

Element Finansieringskilde 

Mobilitet Sosiodemografisk ramme 

Kompensasjon for seniortiltak Elevpris 

Utvidelse av ordningen med 

særskilt elevpris til tre 

diagnoser 

Elevpris  

Sosiodemografisk ramme  

 Lærernes kompetanse 

 Gjennomsnittlig lønnstrinn 

 

Elevpris 

 

 

2.4.3 Avgrensinger i bystyrets utredningsoppdrag 

 

På bakgrunn av dialogen som har vært med referansegruppen, styringsgruppen og 

Deloitte ønsker en å diskutere avgrensinger på noen punkter.   

 

1.Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende punkter:  

 

a) Innhold i og omfang av de sosiodemografiske kriteriene  

Følgende forhold utredes: 
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 Barnevern 

 Psykisk helse 

 Undervisning i hjemmet 

 Foresattes bakgrunn ift resten av befolkningen i inntaksområdet 

 Forholdstallet 75/25 i fordeling av sosiodemografisk ramme for å kompensere 

merutgifter til spesialundervisning og tilpasset undervisning i den nye modellen  

 

 

b) Om og eventuell utforming av særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 

spesialundervisning  

 

 

c) Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, inkludert en 

mulig modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter gruppestørrelse  

 

Følgende forhold utredes: 

 

 Mobilitet knyttet til elevmassen på den enkelte skole 

 Skolenes mulighet til å tilpasse elever i grupper 

 Skolenes mulighet til aldersblanding på tvers av trinnene 

 Telling per trinn 

 Utrede tak på hvor mye ressurser man kan miste ved telling 1.10 

 

 

d) Hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes 

undervisningsnedslag.  

 

Følgende forhold utredes: 

 

 2 ltr etter fylte 62 år 

 Seniornedslag 55 år 5,8 %  og 60 år 12,5 % 

 Senioruka fra 60 år 

 

 

2. Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i 

sammenheng når ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre utredninger må 

inkludere, men ikke nødvendigvis avgrenses til, de forhold komiteen og bystyret har gitt 

konkrete bestillinger på.  

 

Følgende forhold utredes: 

 

 Fordeling etter reelle lønnsutgifter 

 Faktor i modellen som kompenserer for lærernes kompetanse 

 

 

3. Basert på resultatene av Kommunerevisjonens undersøkelse og resultatene fra 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene til språklige minoriteter 

gjøres det en vurdering av om omfang og fordeling av disse ressursene i 

ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne vurderingen legges fram for bystyret.  
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3. Vedlegg – Gjennomgang av oppdraget 

 

1.Byrådet bes utrede ressursfordelingsmodellen ytterligere på følgende 

punkter:  

 

a) Innhold i og omfang av de sosiodemografiske kriteriene  

 

I byrådets sak om evaluering av ressursfordelingsmodellen foreslås det en videre 

utredning av muligheten for å bruke barnevernssaker som ett kriterium for tildeling av 

de sosiodemografiske midlene. Det fremkommer av merknadene fra behandlingen av 

saken at komiteen ønsker en utredning i tråd med byrådets forslag. 

 

I tillegg ønsker bystyret en utredning av hvorvidt det kan være forskjeller mellom de 

sosiodemografiske kjennetegnene blant hele befolkningen i et skoleinntaksområde, og 

de foresatte til skolens elever. Begge disse forholdene skal vurderes videre i en ekstern 

utredning.  

Deloittes evaluering fra 2013 brukes som utgangspunkt for videre utredninger. 

Størrelsen på den samlede sosiodemografiske tildelingen skal ikke bli utredet videre. 

 

- Epostutveksling i etterkant : 

- KOU: 

- Dersom elementer som i dag er del av den sosiodemografiske tildelingen skal 

kompenseres utenfor den sosiodemografiske tildelingen, vil ikke KOU utelukke 

endringer i størrelsen. Formålet med formuleringen var å understreke at det ikke 

skal gjøres en ytterligere vurdering av om sosiodemografiske midler står i 

størrelse til ressursbruk til spesialundervisning/tilpasset opplæring, utover det 

som ligger i Deloittes rapport. 

 

 

25.8.2015 

Referansegruppen:  

• Indikatorer for psykisk helse/ undervisning i hjemmet 

• Vurdere om forholdstallet i Deloittes rapport 75/25 bør endres (andel elever med 

vedtak spes.undervisning / andel lønn assistenter)  

 

 

1.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer:  

 

• Utfordrende å finne objektive kriterier for psykisk helse.  

o En mulighet kan være elever som er registrert hos BUP 

o Høyt fravær kan være en indikator 

o Det er geografiske forskjeller i Oslo hvordan BUP brukes, ulike terskler for 

når de varsles   

• Det er viktig at nye kriterier er tydelige/objektive  

• Det er få elever med undervisning i hjemmet. Det kan ramme enkeltskoler. Men 

for å være et kriterium i en modell bør det ha et visst omfang både ift antall 

elever og varighet.  Undervisning i hjemmet antas for det meste å være 

midlertidig.  

 

25.9.2015 

Deloittes løsningsforslag: 

 

 Begrunne godt hvordan vi avdekker toppen av isfjellet, sannsynligvis ved hjelp 

av vedtak om spesialundervisning (antall vedtakselever) 
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 Prøve ut enda flere objektive variabler slik at vi kan fordele midler til skolene på 

en mer presis måte (forklare en større del av variasjonen) 

o Barnevern 

o Er det mulig å finne objektive kriterier for psykisk helse 

o Undervisning i hjemmet 

 Er de som har barn mer ressurssvake enn de som ikke har barn i et 

inntaksområde 

 

 

25.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer:  

 Undervisning i hjemmet har så lite omfang at det ikke kan bygges inn i en 

modell som eget kriterium  

 Modellen må ikke være slik at vi lager et system som oppmuntrer til å bruke 

assistenter i spesialundervisningen.  

 

 

 Deloitte bør ikke begrense analysen knyttet til forskjeller i inntaksområdet til 

Oslo indre øst.  Kringsjå, Groruddalen og Søndre Nordstrand kan være områder 

hvor mobilitet er en utfordring.  

 

 

 

b) Om og eventuell utforming av særskilt tildeling til elever med omfattende 

behov for spesialundervisning 

 

I 2010 ble det innført en ordning med særskilt elevpris for elever med omfattende 

behov for spesialundervisning knyttet til diagnosene autisme, multifunksjonshemming 

og psykisk utviklingshemming, som får opplæring på bostedsskolen. En av 

målsetningene med ordningen var å bidra til at tilretteleggingen for elever med 

omfattende behov som går på bostedsskolen ikke fører til reduksjon av ressursene til 

den ordinære elevgruppen. 

 

De tre diagnosegruppene diagnosene autisme, multifunksjonshemming og psykisk 

utviklingshemming ble valgt ut på bakgrunn av at disse er av en omfattende karakter, 

varige og lett diagnostiserbare. 

 

Utvidelse av ordningen skal utredes. De økonomiske konsekvensene skal også bli 

vurdert. 

 

Epostutveksling i etterkant: 

• UDE: 

• Utdanningsetaten oppfatter at kriteriene omfattende, varig og lett 

diagnostiserbare er en premiss når utvidelsen av ordningen skal vurderes. Det 

forutsettes at endringer finansieres av elevpris eller andre tildelinger i 

ressurstildelingsmodellen. 

• KOU: 

• KOU mener det er for tidlig å konkludere på kriteriene, og at det må være del av 

den videre utredningen. 

 

 

Referansegruppen:  

• Ber om klar definisjon av hva "omfattende behov" er. De foreslår; basert på 

timer i rektors vedtak basert på sakkyndig vurdering fra PPT og ikke 

diagnosekriterier 
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1.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer:  

 

• En forutsetning for 3 diagnoser er relative stabile diagnoser.  Har ikke slått til. 

Autisme har økt.  Dagens satser reflekterer ikke forskjell i behovet på de tre 

diagnosene. 

• Det vil bli endring i autismediagnosene fra 2016. 

• Spesialundervisning er uforutsigbart på skolene. Noen elever kan ha omfattende 

behov uten at det gis kompensasjon mens en elev med autisme-diagnose utløser 

tildeling uten at ressursbehovet er like stort.  

• En tildeling kun etter omfattende behov vil  

o legge press på PP-rådgiverne for å anbefale omfattende behov. Det ligger 

et element av skjønn i PPTs-vurdering jf lovens krav om vurdering av 

forhold knyttet til lokalt lærested / organisering.  

o vil virke budsjettdrivende.   

o gi insitament til å øke spesialundervisningen i forhold til tilpasset 

opplæring. 

• Viktig å ha i mente at den økonomiske rammen ligger fast – spes.undervisning 

skal få sin rettmessige del – men ikke mer.  Det vil gå utover elevprisen for 

normaleleven. 

• En eventuell utvidelse av ordningen må rammes inn av noe i tillegg til 

omfattende behov.  Ordningen må reelt bli bedre / treffe bedre. Den må styrke 

den skoleuavhengige faktoren 

 

 

25.9.2015 

 

Finnes det en klar definisjon av hva "omfattende behov" er?  

 Kan det baseres på sakkyndig vurdering fra PPT (og ikke diagnoser, som er 

dagens situasjon) 

 Vil en slik tilnærming være budsjettdrivende og gi insitament til å øke 

spesialundervisningen på bekosting av tilpasset opplæring 

Deloitte har definert betingelser som må være oppfylt for at det skal være 

hensiktsmessig å utvide ordningen: 

 

Hypotese:   

 Elevgruppe X bør få ressurser ut over det som ligger i ressursfordelingsmodellen. 

 

Betingelser som må være oppfylt: 

 Gruppen er ressursdrivende 

 Varierer mellom skolene 

 Målbart – mulig å avgrense 

 Permanent 

 Upåvirkelig / uforskyldt 

 Løses ikke av annet kriterium 

 

 

25.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer:  

 Satsene i eksisterende ordning med særskilt elevpris til tre diagnoser må også 

vurderes.  En intern evaluering foretatt av UDA viser at det er urimelig forskjell 

mellom satsene.  Dette bør tas med i Deloittes utredning. 
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c) Tiltak for skoler som har utfordringer med stor mobilitet i elevmassen, 

inkludert en mulig modell der en andel fordeles etter andel elever og en etter 

gruppestørrelse  

 

Deloittes evaluering av 2013 viser at mobilitet ikke har påvirkning på skolenes 

ressursbruk til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det anbefales derfor at 

mobilitet ikke inngår i fordelingen av de sosiodemografiske midlene. 

 

Noen skoler har utfordringer som følge av mobilitet, men de er av organisatorisk art. 

Deler av byen har et stort innslag av unge mennesker som over tid vil flytte ut. Det gir 

seg gjerne utslag i at antall elever som skrives inn ved skolen avviker betydelig fra det 

antallet som faktisk begynner ved skolen, og at elevtallet fortsetter å falle oppover i 

klassetrinnene. 

 

Det skal utredes mulige løsninger for å avhjelpe disse utfordringene innenfor 

ressursfordelingsmodellen. En særskilt tildeling til skoler med høy mobilitet og fordeling 

av midler etter både antall elever og grupper, herunder optimal gruppestørrelse, vil bli 

vurdert. Det skal også gjøres en vurdering av om dagens modell med tildeling per elev 

skaper store økonomiske utfordringer knyttet til antall elever per trinn ved skolen. 

 

Epostutveksling i etterkant: 

• UDE: 

• Utdanningsetaten oppfatter at dette punktet skal knyttes til mobilitet og at 

følgende forhold skal vektlegges i utredning: 

– Mobilitet knyttet til elevmassen på den enkelte skole 

– Skolenes mulighet til å tilpasse elever i grupper 

– Skolenes mulighet til aldersblanding på tvers av trinnene 

• KOU anser dette for dekkende. 

 

• I notatet heter det at man skal se på; fordeling av midler etter både antall elever 

og grupper, herunder gruppestørrelse……..økonomiske utfordringer knyttet til 

antall elever per trinn ved skolen.  Utdanningsetaten ser at dette bryter med 

dagens modell om en pris per elev og at denne delen av oppdraget kan komme i 

konflikt med presiseringen 

 

KOU: 

• Muligheten av å inkludere gruppestørrelse som en faktor må utredes, dersom 

det kommer i konflikt med prinsippene for ressursfordelingsmodellen, må det 

fremkomme av etatens vurderinger. 

 

25.8.2015 

Referansegruppen:  

• Telling per trinn bør vurderes 

• Utrede tak på hvor mye ressurser man kan miste ved telling 1.10 

 

 

25.9.2015 

Deloitte: 

 

Mobilitet passer ikke inn i en kriteriemodell som skal finansiere spesialundervisning og 

tilpasset opplæring da mobilitet ikke er et presist kjennetegn for skoler med utfordrende 

elevgrunnlag 

 

 Avgjøre når mobilitet er et problem og begrunne i hvilke situasjoner mobilitet 

IKKE bør kompenseres 

 Diskutere hva slags mulige tilnærminger som kan redusere skolenes utfordring 

med mobilitet 
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 Avgjøre hva dette egentlig koster, og diskutere fordeler og ulemper med 

alternative løsningsmodeller 

 

 Er det fornuftig med en særskilt tildeling til skoler med høy mobilitet? 

 Hva er konsekvensen av å inkludere gruppestørrelse som en faktor (dersom det 

er dette som er den reelle kostnadsdriveren) 

 Skaper dagens tildeling per elev økonomiske utfordringer knyttet til antall elever 

per trinn? 

 

 

25.9.2015 – Styringsgruppen 

 

Deloitte må ta med følgende som en mobilitetsutfordring;  skoler som skifter ut  

elevmassen / får inn nye elever hele tiden -  i løpet av 1.-7.trinn.   Dette fører til at 

skolen må drive grunnopplæring hele tiden.  Tøyen skole ble nevnt som eksempel 

 

 

 

d) Hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes 

undervisningsnedslag. 

 

Om og hvordan skolene kan kompenseres for generelle seniortiltak og 

undervisningsnedslag innenfor en ressursfordelingsmodell skal utredes. 

 

25.8.2015 

Referansegruppen:  

• 2 ltr etter fylte 62 år og kostnader ved nedslag 

• Senioruka 

 

 

25.9.2015 

 

Deloitte har definert betingelser som må være oppfylt for at det skal være 

hensiktsmessig å utvide ordningen: 

 

Hypotese:   

 Skoler med mange seniorer bør få ressurser ut over det som ligger i 

ressursfordelingsmodellen 

 

Betingelser som må være oppfylt: 

 Gruppen er ressursdrivende 

 Varierer mellom skolene 

 Målbart – mulig å avgrense 

 Permanent 

 Upåvirkelig / uforskyldt 

 Løses ikke av annet kriterium 

 

 

 

 

25.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer:  

 

Deloitte må også se på hva kostnaden ved hele ordningen er og om det er av en slik 

størrelse at det forsvarer å innlemmes i en modell. 
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2. Byrådet bes sørge for at de forhold bystyret og komiteen har pekt på ses i 

sammenheng når ressursfordelingsmodellen utredes ytterligere. Videre 

utredninger må inkludere, men ikke nødvendigvis avgrenses til, de forhold 

komiteen og bystyret har gitt konkrete bestillinger på.  

 

Problemstillingene i vedtakspunkt 1a-d og 3 skal vurderes i sammenheng. Eventuelle 

nye forhold som fremkommer i arbeidet med utredningen skal bli belyst. 

 

Epostutveksling i etterkant: 

• UDE: 

• Utdanningsetaten oppfatter at "eventuelle nye forhold som fremkommer i 

arbeidet med utredningen skal bli belyst"  må komme som eventuelle nye 

bestillinger som følge av ny bystyrebehandlingen av evaluering av 

ressurstildelingsmodellen. 

• KOU: 

• Dersom det kommer frem elementer av betydning må det inkluderes i 

saksgrunnlaget fra UDE. 

 

25.8.2015 

Referansegruppen:  

• Fordeling etter reelle lønnsutgifter 

• Faktor i modellen som kompenserer for lærernes kompetanse 

• Nye kompetansekrav for lærere fra aug 2015 

 

 

1.9.2015 

Styringsgruppens kommentarer: 

 

• Vedrørende nye kompetansekrav for lærere fra august 2015 – det som er viktig 

for rektorene er at den statlige stipendordningen fortsetter.  De lærerne som 

ikke møter kompetansekravet må på ordningen for videreutdanning. 

• Det er større kompetansekrav for ungdomstrinn enn barnetrinn.  

 

 

25.9.2015 

Deloitte  

Utfordring:   

Skal man gi mer penger til kompetente lærere? 

Eller skal man gi penger til de skolene som ikke har kompetente lærere, så kompetente 

lærere kan tiltrekkes dit? 

 

Det fundamentale er rettferdighet: Bruke ressurser på skoler som har svært 

kompetente lærere – eller på å gi alle skoler like gode forutsetninger for å skaffe seg 

kompetanse 

 

Bør tildeling gjøres etter gjennomsnittlig lønnstrinn? 

 

 

 

3. Basert på resultatene av Kommunerevisjonens undersøkelse og resultatene 

fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nasjonale tilsyn av ressursene til 

språklige minoriteter gjøres det en vurdering av om omfang og fordeling av 

disse ressursene i ressursfordelingsmodellen bør endres. Denne vurderingen 

legges fram for bystyret.  
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Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å fordele ressurser til språklige 

minoriteter etter andre kriterier, og eventuelle konsekvenser for skolene av endret 

fordeling. 

 

Størrelsen på dagens tildeling skal også vurderes, i lys av konklusjonene fra 

Kommunerevisjonens undersøkelse og Fylkesmannens tilsyn.  

 

25.9.2015 

Deloitte: 

Bør omfang og fordeling av ressurser til språklige minoriteter endres? 

 Kan de fordeles etter andre kriterier, og hva er i så fall konsekvensene for 

skolene 

 Hvordan kan modellen støtte opp om at dette skal være en overgangsordning 

 

 

Deloitte vil bruke tid å se etter mønstre sammenhenger. 

 

Hypoteser så langt: 

 Der det er mange minoritetsspråklige elever, er det også store 

levekårsutfordringer 

 Mange steder er språkopplæringen ikke et overgangsfenomen, men en 

vedvarende kostnad 

 Kanskje skoler med få minoritetsspråklige (lek og sosial interaksjon skjer på 

norsk) kan lykkes godt med å fase ut ekstra norskopplæring til 

minoritetsspråklige 

 

 

4. Basisbeløpene til skolene økes i tråd med Deloittes anbefalinger.  

 

5. Småskoletillegget avvikles. Særskilt tillegg til Maridalen skole og 

Sørkedalen skole videreføres.  

 

6. Forholdet mellom elevsatsen på ungdomstrinn og barnetrinn justeres i tråd 

med Deloittes anbefalinger. Ved iverksettelse må forhold som har inntrådt 

etter 2012 og som påvirker forholdet mellom barne- og ungdomstrinn, tas 

hensyn til.  

 

7. Endringene iverksettes fra 01.01.2016.  

 

8. Det innføres en ettårig overgangsordning slik at ingen skoler tildeles et 

budsjett som avviker mer enn 5 % fra det budsjettet skolene ville fått ved 

bruk av dagens ressursfordelingsmodell. 

 



 

129     25. januar 2017  
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