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Notat 
 

 
Til Kommunestyret 

  

         

Fra  

Saksbehandler Trine Christensen 

Vår ref. 21/01437-4 Dato 07.06.2021 

 
Tilleggsnotat til F-sak 48/21: 

 
Gjennomgang av økonomimodell for grunnskolen i Ås kommune 

 

 

Verbalvedtak 4 i k-sak125/20 lyder: Budsjettmodell for skolene - Rådmannen 

bes legge fram en sak om ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et 

bedre og helhetlig grunnlag til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i 

opplæringsloven §1310. Saken skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen 

på hver enkelt skole, og vise oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke 

undervisning), elevtildeling (ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs 

(ressurser til tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring 

til minoritetsspråklige) og toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet 

over til elever som er mer ressurskrevende). 

 

Saken ble utredet, modellen er moden for justering mellom skolene. 

Formannskapet ønsker imidlertid en mer detaljert framstilling av konsekvensene 

for den enkelte skole og fattet følgende vedtak 02.06.2021:  

Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 

for de ulike skolene i Ås før saken behandles i kommunestyret. 

 

Det videre arbeid i saken, før en kan legge fram en oversikt over hvordan dette 

slår ut pr. skole, trenger drøftinger mellom rektorene og mellom administrasjon 

og tillitsvalgte for å sikre en god involvering og forankring. Det er det ikke tid til i 

denne perioden mellom møtene. Det er vesentlig at en ikke fremmer tall som får 

konsekvenser uten gode prosesser i forkant.  

 

Saken har ingen hast i denne møterunden. Ansatte som skal jobbe i skolene fra 

høsten er allerede tilsatt. Dagens modell brukes videre for skoleåret 2021/22. 
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Kommunedirektøren vil anbefale at kommunestyrebehandlingen utsettes til 

møtet 30.09 for å sikre at tallene og fordelingen er godt forankret.  Det vil 

antakeligvis ikke være å gå fra A-B, men gradvise overganger og fleksibilitet 

innenfor rammen skolene får vil uansett være viktig i ny modell. Den vil derfor 

innføres over tid. 

 
 

 
 

Med hilsen 
 
 

 
Trine Christensen    

Kommunedirektør    
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 
 
 

 
 

         


