Fylkestingets behandling av sak 18/2020 i møte den 04.02.2020:
Vedtak:
1. Innlandet fylkesting vedtar at ny budsjettfordelingsmodell for de videregående skolene i
Innlandet fylkeskommune skal understøtte følgende målsettinger:
a. Elever og lærlinger skal møte en opplæring med høy kvalitet.
b. Den videregående opplæringen skal bidra til en god forvaltning av tilgjengelige ressurser.
c. Den videregående opplæringen skal bidra til gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke
by- og senterområder i hele Innlandet gjennom et bredt og likeverdig opplæringstilbud.
2. Innlandet fylkesting gir sin tilslutning til at følgende forutsetninger legges til grunn for en ny
budsjettfordelingsmodell:
a. Modellen skal oppfylle grunnprinsippet om rammestyring gjennom budsjettfullmakter til
skolene.
b. Modellen skal oppfattes som rettferdig og mest mulig forutsigbar og behandle alle skoler etter
samme kriteriesett.
c. Modellen tar utgangspunkt i en samlet netto ramme som skal fordeles på skolene til
undervisning, drift og administrasjon/ledelse.
d. Hele fordelingsrammen skal fordeles etter kjente kriterier (dvs. uten skjønnselementer).
e. Fordelingen skal i hovedsak baseres på elevtall pr. utdanningsprogram, vektet etter utgifter
pr. elev i KOSTRA, og i kombinasjon med andre elementer der KOSTRA-tall ikke finnes. Til
noen formål må det gjøres særskilt fordeling.
f. Opprinnelig budsjettramme for skolene baseres på elevtelling 1. oktober året før budsjettåret.
3. Ny budsjettfordelingsmodell iverksettes fra høsten 2020. Det må sikres en god overgang for
alle skoler, og det vil bli vurdert behov for overgangsordninger for å sikre best mulig tilpasning til
nye rammer.
4. Det legges fram en egen sak for fylkestinget i februar 2020 om normtall som grunnlag for
igangsetting av tilbud i videregående opplæring.
5. Fylkestinget forutsetter at ny finansieringsmodell ikke svekker finansieringen av skoler med
høy yrkesfagandel eller mindre skoler og skolesteder i fylket.
6. Budsjettfordelingsmodellen skal være rettferdig, forutsigbar og fleksibel. For å unngå større
avvik på enkeltskoler, skal det foretas justeringer i overgangsfasen fra gammel til ny modell for
å unngå store utslag for kommende skoleår. Fylkestinget ber utvalg for utdanning, både
gjennom revidering av tilbudsstruktur og evaluering av modellen, legge fram endelig forslag til
budsjettfordelingsmodell som skal tre i kraft fra skoleåret 2021/2022. Dette skal legges fram i
forbindelse med behandling av fylkesbudsjett 2021.

Forslag framsatt i møtet:

Behandling:
Mari Gjestvang (Sp) fremmet forslag på vegne av Ap og Sp:
Nytt punkt 6:
Budsjettfordelingsmodellen skal være rettferdig, forutsigbar og fleksibel. For å unngå større
avvik på enkeltskoler, skal det foretas justeringer i overgangsfasen fra gammel til ny modell for
å unngå store utslag for kommende skoleår. Fylkestinget ber utvalg for utdanning, både
gjennom revidering av tilbudsstruktur og evaluering av modellen, legge fram endelig forslag til

budsjettfordelingsmodell som skal tre i kraft fra skoleåret 2021/2022. Dette skal legges fram i
forbindelse med behandling av fylkesbudsjett 2021.
Vegard Riseng (H) fremmet slikt forslag:
Høyre fremmer på nytt fylkesrådmannens opprinnelige innstilling, dvs uten tilleggspunkt 5. som
ble vedtatt av utvalg for utdanning:
1. Innlandet fylkesting vedtar at ny budsjettfordelingsmodell for de videregående skolene i
Innlandet fylkeskommune skal understøtte følgende målsettinger:
a. Elever og lærlinger skal møte en opplæring med høy kvalitet.
b. Den videregående opplæringen skal bidra til en god forvaltning av tilgjengelige ressurser.
c. Den videregående opplæringen skal bidra til gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke
by- og senterområder i hele Innlandet gjennom et bredt og likeverdig opplæringstilbud.
2. Innlandet fylkesting gir sin tilslutning til at følgende forutsetninger legges til grunn for en ny
budsjettfordelingsmodell:
a. Modellen skal oppfylle grunnprinsippet om rammestyring gjennom budsjettfullmakter til
skolene.
b. Modellen skal oppfattes som rettferdig og mest mulig forutsigbar og behandle alle skoler
etter samme kriteriesett.
c. Modellen tar utgangspunkt i en samlet netto ramme som skal fordeles på skolene til
undervisning, drift og administrasjon/ledelse.
d. Hele fordelingsrammen skal fordeles etter kjente kriterier (dvs. uten skjønnselementer).
e. Fordelingen skal i hovedsak baseres på elevtall pr. utdanningsprogram, vektet etter utgifter
pr. elev i KOSTRA, og i kombinasjon med andre elementer der KOSTRA-tall ikke finnes. Til
noen formål må det gjøres særskilt fordeling.
f. Opprinnelig budsjettramme for skolene baseres på elevtelling 1. oktober året før
budsjettåret.
3. Ny budsjettfordelingsmodell iverksettes fra høsten 2020. Det må sikres en god overgang for
alle skoler, og det vil bli vurdert behov for overgangsordninger for å sikre best mulig tilpasning til
nye rammer.
4. Det legges fram en egen sak for fylkestinget i februar 2020 om normtall som grunnlag for
igangsetting av tilbud i videregående opplæring.
Votering:
Punkt 1 - 4: Enstemmig vedtatt.
Punkt 5 fra utvalg for utdanning: Vedtatt mot 10 stemmer avgitt av H (7) og FrP (3).
Nytt punkt 6: Vedtatt mot 10 stemmer avgitt av H (7) og FrP (3).

