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Møtebehandling 

 

Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, FrP, KrF, Sp: 

 

1. Rapporten tas foreløpig til orientering. 
  

2. Rapporten sendes ut på høring som skissert i saken, med følgende tillegg: 

  

- Vedr. pkt 5.3.3: 

Det vises til resultatene i den såkalte Dovre-modellen. Dovre-modellen baserer seg blant 

annet på to lærere på 1. og 2. trinn, to lærere i basisfagene norsk, matte og engelsk på 

alle trinn, en maksimal gruppestørrelse på 12-15 elever i fag som svømming, mat/helse, 

kunst/håndverk og musikk. Andelen elever med spesialundervisning ble halvert på ett år i 

Dovre kommune etter implementeringen av denne modellen og har siden ligget under 

fem prosent. Er det elementer av denne modellen som bør implementeres i ny 

ressursfordelingsmodell for skolene i Stavanger? 

  

- Vedr. pkt. 5.3.4: 

Kategorimodellen (1A og 1B) stiller strenge kriterier for at skolene skal kunne få ekstra 

budsjettmidler til elever med spesielle behov. Det er ikke ønskelig å gå tilbake til tidligere 

modell med kategoriene 2, 3 og 4. Bør det vurderes å innføre en kategori 1C som kan gi 

skoler som opplever ekstraordinære utfordringer med elever innen adferd og/eller psykisk 

helse muligheten til å søke om ekstra midler, forutsatt at slike ekstra ressurser er anbefalt 

av PPT? Bør dette eventuelt finne sted ved at levekårsressursen settes til 5 % og 1 % 

overføres en slik skjønnsmessig pott? 
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3.  Kommunalstyret for oppvekst vil understreke viktigheten av at skolene har en 

ressursfordelingsmodell som er forutsigbar. Skolene har de senere årene opplevd en hel 

rekke budsjettjusteringer i løpet av et budsjettår. Dette gir en lav grad av forutsigbarhet og 

må søkes unngått i forslag til ny  modell.  

  

4. Spesialundervisning som Stavanger kommune plikter å dekke for elever i friskolene må 

ha egen budsjettpost i handlings- og økonomiplanen  og holdes adskilt fra den generelle 

ramme til drift av de kommunale skolene.  

  

5. Saken behandles endelig i kommunalstyret for finans (30. oktober) og kommunalstyret for 

oppvekst (1. november). 

 

 

 

Votering 

Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag i pkt. 2 på vegne av  H, V, FrP, KrF, Sp ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag til nytt pkt. 3 på vegne av  H, V, FrP, KrF, Sp ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag til nytt pkt. 4 på vegne av  H, V, FrP, KrF, Sp ble enstemmig vedtatt 

Rådmannens innstilling pkt. 3 nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt 

 

 

Kommunalstyret for oppveksts enstemmige vedtak:  

 

1. Rapporten tas foreløpig til orientering. 
  

2. Rapporten sendes ut på høring som skissert i saken, med følgende tillegg: 

  

- Vedr. pkt 5.3.3: 

Det vises til resultatene i den såkalte Dovre-modellen. Dovre-modellen baserer seg blant 

annet på to lærere på 1. og 2. trinn, to lærere i basisfagene norsk, matte og engelsk på 

alle trinn, en maksimal gruppestørrelse på 12-15 elever i fag som svømming, mat/helse, 

kunst/håndverk og musikk. Andelen elever med spesialundervisning ble halvert på ett år i 

Dovre kommune etter implementeringen av denne modellen og har siden ligget under 

fem prosent. Er det elementer av denne modellen som bør implementeres i ny 

ressursfordelingsmodell for skolene i Stavanger? 

  

- Vedr. pkt. 5.3.4: 

Kategorimodellen (1A og 1B) stiller strenge kriterier for at skolene skal kunne få ekstra 

budsjettmidler til elever med spesielle behov. Det er ikke ønskelig å gå tilbake til tidligere 

modell med kategoriene 2, 3 og 4. Bør det vurderes å innføre en kategori 1C som kan gi 

skoler som opplever ekstraordinære utfordringer med elever innen adferd og/eller psykisk 

helse muligheten til å søke om ekstra midler, forutsatt at slike ekstra ressurser er anbefalt 

av PPT? Bør dette eventuelt finne sted ved at levekårsressursen settes til 5 % og 1 % 

overføres en slik skjønnsmessig pott? 

  

3.  Kommunalstyret for oppvekst vil understreke viktigheten av at skolene har en 

ressursfordelingsmodell som er forutsigbar. Skolene har de senere årene opplevd en hel 

rekke budsjettjusteringer i løpet av et budsjettår. Dette gir en lav grad av forutsigbarhet og 

må søkes unngått i forslag til ny  modell.  
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4. Spesialundervisning som Stavanger kommune plikter å dekke for elever i friskolene må 

ha egen budsjettpost i handlings- og økonomiplanen  og holdes adskilt fra den generelle 

ramme til drift av de kommunale skolene.  

  

5. Saken behandles endelig i kommunalstyret for finans (30. oktober) og kommunalstyret for 

oppvekst (1. november). 
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