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Vi mottar bekymringsmeldinger fra ansatte og foresatte ved en rekke av kommunens skoler. 
Bakgrunnen for bekymringen er at flere skoler skal ha fått redusert sin økonomi i forbindelse med 
sammenslåingen. Dette skal ha ført til opprivende prosesser og misnøye. 
 
Vi ber derfor om å få forelagt skolenes budsjetter for 2018, 2019 og 2020. Vi har tidligere forsøkt å få 
svar på dette muntlig i formannskapet, men ber nå om å få dette skriftlig. Vi godtar ikke at 
kommunesammenslåingen brukes som begrunnelse for å holde tilbake slik informasjon.   
 
Svar 
 

- Budsjett for 2020 er opprinnelig budsjett og kan ikke direkte sammenlignes med revidert 

budsjett for 2018 og 2019. Revidert budsjett er oppjustert i forhold til opprinnelig budsjett, med 

pensjonspremie, lønnsoppgjør og høsttildeling. Opprinnelig budsjett for 2020 vil bli oppjustert 

tilsvarende. 

 
- Skolene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik er i 2018 og 2019 tilført budsjettmidler etter en annen 

fordelingsmodell enn den som brukes i Drammen. Det er store ulikheter med hensyn til hvilke 

kostnader skolene selv skal dekke og hvilke kostnader som dekkes sentralt, og følgelig skolenes 

behov for budsjettmidler. Eksempel på slike kostnader er kostnader relatert til bygg, IKT og 

inventar og utstyr. Budsjettene til skolene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik fra 2018/2019 kan 

derfor ikke direkte sammenlignes med budsjettene i 2020. 

 
- Kostnader som dekkes sentralt etter Drammens fordelingsmodell, og som følgelig ikke inngår i 

opprinnelig budsjett for 2020, er eksempelvis kostnader til skolebygg, skoleskyss, 

svømmeundervisning inkl. skyss, leirskole, videreutdanning og enkelte lisenser. I tillegg er det 

avsatt en sentral investeringspott til IKT, inventar og utstyr. Skolenes budsjetter skal dekke lønn 

og andre driftskostnader som undervisningsmateriell etc. 
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Skole har utviklet en tildelingsmodell for å fordele programområdets midler ut den den enkelte skole. 
Modellen er utviklet for å sikre en forutsigbar, rettferdig og transparent tildeling av midler til skolene. 
Den er utviklet i tett samarbeid mellom økonom og fagrådgiver, og både økonomiske og pedagogiske 
hensyn ligger til grunn. I arbeidet med modellen har både en referansegruppe med rektorer og 
tillitsvalgte deltatt. 
 
Ressursfordelingsmodellen er bygget opp etter disse prinsippene: 

 Rettferdig 

 Transparent 

 Forutsigbar 

 Ikke insentiv-basert 

 
Bygningsmessige kostnader og investeringsmidler ligger ikke i modellen.  
 
Ressurstildelingen har 3 hoveddeler: 
 
1. Sentralt ansvar. Her settes det av midler til felles utgifter til svømmeopplæring, lisenser, skyss, 

kompetanseheving, alternative læringsarenaer, fosterbarn utenbys o.l. 
 

2. Fordeling etter kriterier for utjevning. Her fordeles midler til administrasjon og ledelse, 
lønnsutjevning, prosjektmidler, sosioøkonomiske justeringer, o.l. 
 

3. Elevbasert tildeling. Her fordeles resten av midlene etter elevtall og undervisningstimer pr. trinn. 
 

For å sikre at alle skoler uavhengig av størrelse har tilstrekkelig midler til administrasjon og ledelse får 
alle skoler en fast sum – grunnressurs – til dette. Barneskoler får 2,4 mill, ungdomskoler får 2,7 mill og 
kombinert skoler får 3,0 mill. 
 
Lønnsutjevning vil si at en del av ulikhetene i skolene justeres slik at skoler med høy gjennomsnittslønn 
kompenseres noe, og skoler må lav gjennomsnittslønn får noe redusert ramme. 
 
Sosioøkonomiske justeringer fordeles etter skolenes beliggenhet og faktorer for sosioøkonomiske 
forutsetninger i området. Her er det brukt 3 faktorer som er bestilt fra SSB for hver skolekrets: lav 
inntekt, lav utdanning og innvandringsbakgrunn fra land utenfor Europa. I denne potten fordeles 32,5 
mill.  
 
Modellen har kontrollfunksjoner slik at det sikres at skolene har midler til å dekke lærernorm, og for å 
sikre at fordelingen er rettferdig i henhold til kriteriene. Vi sjekker tildeling pr elev i forhold til 
skolestørrelse og elevtall. 
 
Skolene får tildelt budsjett i januar, og får da også en oversikt over budsjettene og tildelingskriteriene 
for alle skoler. De får også et eget budsjettark som viser de ulike faktorene i tildelingen på egen skole.  
Budsjettet til skolene utarbeides og ferdigstilles etter behandling av økonomiplan i desember. Det 
gjennomgås med virksomhetslederne og økonomen hjelper med budsjettering i januar. I mai innhentes 
elevtall for nytt skoleår, og det utarbeides et justert budsjett for høsthalvåret. 
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