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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tromsø kommune, jf., kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Denne rapporten om Tromsø kommunes ressursbruk på grunnskole er KomRev NORDs andre 

rapport i anledning ovennevnte bestilling. Rapport nr. 1, Kvalitet i grunnskolen, ferdigstilte vi og 

leverte til behandling i kontrollutvalget i mai i år. Oppstartsmøte for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

som har ledet frem til de to rapportene om grunnskolen i Tromsø, ble avholdt 3. juni 2013. Vi takker 

de involverte i kommunen for et godt og effektivt samarbeid gjennom hele prosessen.   
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Sammendrag 

 

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole økte fra om lag 

577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning lønns- og prisvekst 

fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 2013 økte det samlede 

antall ansatte i resultatenhetene (skolene) litt. Det samme gjaldt det totale sykefraværet.  

 

Mellom de enkelte resultatenhetene i kommunens grunnskole, varierte ressursbruken nokså mye i 

2013. Variasjonene i netto driftsutgift pr. elev ser ut til å henge nært sammen med variasjoner både 

i antall elever per årsverk og i forekomsten av ekstraordinære innslag i opplæringstilbudet, i form 

av spesialavdelinger og spesialklasser for elever med større/andre behov enn gjennomsnittlig.    

 

Våre sammenlikninger av Tromsø kommune med gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket 

viser at Tromsø kommune i perioden 2011-2013 

 

a) prioriterte grunnskoleundervisningen tilnærmet gjennomsnittlig, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner  

b) prioriterte skolefritidstilbud, skoleskyss og skolelokaler høyere enn gjennomsnittlig 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner 

c) ga en større andel enn gjennomsnittlig av undervisningstimene som spesialundervisning i 

2011, 2012 og 2013   

d) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i grunnskoleundervisningen 

e) drev skoleskyss over gjennomsnittlig produktivt 

f) hadde en under gjennomsnittlig produktivitet i den samlede driften av grunnskolesektoren 

(ekskl. skolefritidstilbud), grunnet et høyt utgiftsnivå i driften av skolelokaler 

 

I forbindelse med punkt a og d minner vi om at Tromsø kommune betaler mindre i 

arbeidsgiveravgift enn de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med. Denne forskjellen blir 

ikke korrigert for i KOSTRA.  

 

At Tromsø kommune bruker mer ressurser enn sammenliknbare kommuner på skoleskyss og 

skolelokaler kan i stor grad knyttes til en relativt desentralisert skolestruktur, nordnorsk klima, og 

det store landarealet kommunen dekker. Den relativt desentraliserte skolestrukturen må også antas 

å bidra til de relativt høye korrigerte brutto driftsutgiftene til skolelokaler. 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Tromsø kommune bestilte i kontrollutvalgssak 33/13 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – med særlig fokus på 

tilpasset opplæring og spesialundervisning. Kontrollutvalgets hovedformål med prosjektet har vært 

å undersøke om Tromsø kommune sørger for en drift av grunnskolen som er egnet til å sikre elevene 

i kommunen et opplæringstilbud som er i henhold til opplæringsloven. Undersøkelsene skulle også 

belyse ressursbruken i Tromsø kommune på grunnskoleområdet sammenliknet med andre 

kommuner. Kontrollutvalget besluttet underveis i prosjektperioden - i samråd med revisjonen – at 

resultatene fra revisjonens undersøkelser skulle formidles gjennom to rapporter:  

 

Rapport 1: Kvalitet i grunnskolen (behandlet i kontrollutvalget den 13. mai 2014)  

Rapport 2: Ressursbruk i grunnskolen 

 

Denne rapporten er rapport nr. 2 og omhandler ressursbruk i grunnskolen. Vår undersøkelse av 

ressursbruken i kommunens grunnskole er, som redegjort for ovenfor, bestilt i sammenheng med en 

forvaltningsrevisjon, men er i realiteten utelukkende en analyserende kartlegging. Derfor har vi 

valgt å kalle denne rapporten “kartlegging” i stedet for “forvaltningsrevisjon”.   

 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER 

 

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Tromsø sammenliknet med andre, 

sammenliknbare kommuner? Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i 

sammenlikningen?  

 

I rapporten har vi behandlet problemstillingen ved å ta for oss ressursbruken i Tromsø kommunes 

grunnskole isolert sett i kapittel 5. Ressursbruken i Tromsø kommunes grunnskole sammenliknet 

med sammenliknbare kommuner, samt årsaker til forskjeller som fremgår av sammenlikningen, tar 

vi for oss i rapportens kapittel 6.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

 
I våre beskrivelser og analyser i kapittel 5 og 6 av Tromsø kommunes ressursbruk på grunnskolen 

baserer vi oss på data fra kommuneregnskapet, sykefraværsrapporter, ASSS-rapporter, 

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og kommunens registreringer i KOSTRA.   

 

3.1.1 Regnskapstall 

Regnskapstallene vi presenterer og drøfter i delkapittel 5.1 og 5.2 er hentet fra Tromsø kommunes 

driftsregnskap for 2011, 2012 og 2013. Tallene er tatt ut på tjenestene (funksjonene) 202, 214, 222 

og 223, som inngår i det som i KOSTRA defineres som «grunnskolesektoren».1 Se for øvrig 

delkapittel 3.1.3. For nærmere informasjon om hvilke arter som er utelatt fra våre beregninger av 

netto driftsutgift i delkapitlene 5.1. og 5.2, se fotnote 8 og vedlegg 1.   

 

3.1.2 Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) er et åpent system for registrering av opplysninger om 

grunnskolen i Norge. Talldataene i GSI inkluderer elevtall, årstimeantall, og tall vedrørende 

ressursbruk, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, 

leksehjelp, skole-fritids-ordning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. GSI forvaltes av 

Utdanningsdirektoratet.  

 

 

3.1.3 KOSTRA  

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

Elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB danner grunnlaget for KOSTRA. I KOSTRA 

har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på 

ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale beslutningstakere og 

øvrige interessenter.  

 

I fremstillingene i kapittel 6 sammenlikner vi Tromsø kommune med tre sammenlikningsenheter, 

på utvalgte indikatorer for grunnskolen. Med hensyn til sammenlikninger i KOSTRA har SSB 

gruppert landets kommuner. Tromsø kommune tilhører KOSTRA-gruppe 13 (heretter forkortet 

KG13). KG13 består av 44 befolkningsmessig store kommuner utenom Norges fire største byer. 

 

Tromsø kommune er medlem av ASSS-nettverket, som består av landets ti befolkningsmessig 

største kommuner. ASSS-nettverkets hovedfokus er utvikling og analyse av økonomi og 

styringsdata på aggregert nivå. Revisjonen anser ASSS-nettverket som en viktig referansegruppe 

for Tromsø kommune med hensyn til komparative analyser av kommunal tjenesteproduksjon.   

 

I kapittel 6 i denne rapporten sammenlikner Tromsø kommune med gjennomsnittet for KG13, 

gjennomsnittet for ASSS-nettverket2 og gjennomsnittet for landet uten Oslo. Drøftingen og 

fremstillingen av KOSTRA- tallene dreier seg om dekningsgrader, prioritering og produktivitet i 

grunnskolen. 

 

                                                 
1 I Tromsøs kommuneregnskap for 2011, 2012 og 2013 er det ingen føringer på funksjon 214 Spesialskoler.  
2 Gjennomsnittet fra ASSS-nettverket har vi regnet ut ved å bruke funksjonen «eget gjennomsnitt» i KOSTRA. Kun 

de to indikatorene som omtales i fotnote 27 og 35 i denne rapporten er hentet fra ASSS-nettverkets egne rapporter.  
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Dekningsgradsindikatorene i KOSTRA sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar 

denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2014). 

  

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune 

bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å forklare eventuelle 

forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av 

demografiske eller sosiale årsaker. Dette blir det delvis korrigert for ved å se på utgifter per 

person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike brukere har forskjellige 

behov), blir ikke dette fullt ut fanget opp i KOSTRA.    

• Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 

informasjon om dette, kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 

til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

 

Ulikheter som de i første kulepunkt gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke bare 

kan tolkes som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    

 

Produktivitetsindikatorene   

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 

Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere, blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 

variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 

variasjoner i tjenestemottakernes behov. Det kan derfor være flere mulige forklaringer på hvorfor 

en kommune har høye utgifter per mottaker:   

 

• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken 

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en tjenestemottakermasse med store behov, 

lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå (som kan skyldes for eksempel mangel på 

arbeidskraft) 

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til grunnskole rapporteres på noen bestemte funksjoner slik at rapporteringen blir 

lik i alle kommuner. Følgende KOSTRA-funksjoner (Statistisk Sentralbyrå 2010) inngår i 

KOSTRA-indikatorene vi presenterer i kapittel 6:  

 

202 Grunnskole 

Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer m.m. 

og konverteringsressurser3, jfr. GSI årstimer). Funksjonen omfatter også administrasjon ved den 

enkelte skole, samt utgifter relatert til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og bredbånd.  

 

 

213 Voksenopplæring 

                                                 
3 Kommuneadministrasjonen legger til grunn at «konverteringsressurser» er et begrep som ikke lenger er aktuelt med 

hensyn til grunnskoledriften i Tromsø kommune. 
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Opplæring og grunnskoleopplæring for innvandrere, grunnskoleopplæring og spesialundervisning 

for voksne, voksenopplæring etter opplæringsloven, lokaler til voksenopplæring. 

 

214 Spesialskoler 

Samtlige utgifter knyttet til spesialundervisning etter enkeltvedtak i institusjoner utenfor den vanlige 

grunnskolen, evt. utgifter til elever i statlige kompetansesentre og til drift av institusjonsskoler som 

ikke (bare) driver spesialundervisning. Spesialskolebygg og internatbygninger tilknyttet 

spesialskoler.  

 

215 Skolefritidstilbud 

Skolefritidsordninger, fritidshjem.  

 

222 Skolelokaler 

Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, inkl. SFO-lokaler (med tilhørende anlegg og 

utendørsanlegg/skolegård). 

 

223 Skoleskyss 

Utgifter til skoleskyss (inkl. skyss som er en del av tilrettelegging av tilbudet for funksjonshemmede 

barn).   

 

3.2 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag 

for å besvare problemstillingen for undersøkelsen. Med pålitelige data menes at dataene skal være 

mest mulig nøyaktige.  

 

Vi regner datamaterialet fra kommuneregnskapet, kommunens sykefraværsrapporter, KOSTRA, og 

GSI som å utgjøre et tilstrekkelig og relevant datamateriale sett i lys av problemstillingen om 

Tromsø kommunes ressursbruk på grunnskole isolert og sammenliknet med sammenliknbare 

kommuner. Imidlertid ber vi leseren merke seg avsnittet med overskriften «Sammenlikning av 

Tromsø med gruppegjennomsnitt» innledningsvis i kapittel 6.  

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, benytter vi oss av KOSTRA-tall med forbehold om at 

tallene kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering 

til KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. 

De nyeste tallene er derfor beheftet med mindre feil enn de eldre tallene. Det vil også kunne være 

diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye 

av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Vi oppfordrer leseren til å ha disse 

forbeholdene med seg i sin lesning av kapittel 6 i denne rapporten. Vi ser ingen grunn til å betvile 

påliteligheten i datamaterialet vi har hentet fra kommuneregnskapet, kommunens 

sykefraværsrapporter, GSI eller ASSS-rapporter. Det er, så vidt vi kan se, ingen vesentlige 

motsetninger mellom dataene fra de ulike kildene, med hensyn til bildet de gir av utviklingen i 

Tromsø kommunes ressursbruk på grunnskole i perioden 2011-2013.   

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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3.3 Avgrensing av prosjektet  

Våre fremstillinger og analyser av ressursbruken i grunnskolen i Tromsø kommune isolert sett og 

sammenliknet med andre, dreier seg om tidsrommet f.o.m. 2011 t.o.m. 2013. Denne tidsmessige 

avgrensningen begrunner vi med at nyere tall enn de for 2013 i skrivende stund ikke foreligger i 

KOSTRA, og at det grunnet endringer i KOSTRAs utregninger av indikatorverdier ikke er 

formålstjenlig å trekke sammenlikningene vesentlig lengre bakover i tid enn til 2011.   

 

Tallene vi presenterer i kapittel 6 er basert på kommuneregnskap (kontoklasse 1 og 3) fra Tromsø 

kommune, KG13-kommunene og ASSS-kommunene. Dette betyr at det er tall fra kommunen(es) 

og eventuelle relevante kommunale foretaks driftsregnskap vi baserer analysene våre på. Av 

KOSTRA-funksjonene vi viser til ovenfor, er det hovedsakelig funksjon 202 grunnskole, 222 

skolelokaler og 223 skoleskyss vi konsentrerer oss om i fremstillingene i kapittel 6.  
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4 GRUNNSKOLEN I TROMSØ KOMMUNE 

 
Figur 1. Organisasjonsmodell, Tromsø kommune  

 
 

Tromsø kommunes virksomhet er organisert som vist i figur 1 med to nivå for ansvar og myndighet; 

byrådet og resultatenhetene. Etter innføringen av parlamentarisme er alle resultatenheter og 

støtteenheter underlagt byrådsavdelinger. De enkelte fagbyrådene er øverste ansvarlig for sin 

byrådsavdeling. Hver byrådsavdeling har en kommunaldirektør som har det administrative ansvaret 

for byrådsavdelingen og underliggende enheter. Byrådsavdelingene skal være et støtteapparat for 

den politiske ledelsen og sørge for at byrådets politikk blir iverksatt. De har også ansvar for 

resultatenheter, kommunale foretak og virksomheter hvor kommunen er eier. Kommunen har seks 

byrådsavdelinger, 76 resultatenheter og ett kommunalt foretak. Resultatenhetslederne har vide 

fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar 

for tjenestekvalitet samt et arbeidsgiveransvar overfor medarbeiderne. Resultatenhetslederne 

rapporterer til kommunaldirektørene på sitt virkeområde.  

 

Byrådsavdeling for utdanning ledes politisk av byråd for utdanning og administrativt av 

kommunaldirektør. Følgende enheter/områder er underlagt byrådsavdelingen for utdanning: 

skolene, barnehagene, barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, forebyggende 

helsetjenester, voksenopplæringen og flyktningetjenesten.  
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4.1  Grunnskoleenhetene i Tromsø kommune 

 

Den kommunale grunnskolen i Tromsø kommune har 39 skoler4 fordelt på 34 enheter: 

 21 barneskoler (trinn 1-7), hvorav 2 består av skole og barnehage 

 7 ungdomsskoler (trinn 8-10) 

 6 kombinerte skoler (trinn 1-10), hvorav 5 består av skole og barnehage 
 

Tabell 1. Enhetene i Tromsø kommunes grunnskole 

Grunnskolen i Tromsø. Enheter  

Bjerkaker Hillesøyskolen Langnes Selnes Storelva 

Borgtun Kaldfjord Lunheim Skittenelv Straumsbukta/ 

Vikran 

Ersfjordbotn Krokelvdalen Mortensnes Skjelnan Tromsdalen 

Fagereng Kroken Prestvannet Slettaelva Tromstun 

Grønnåsen Kvalsundskolen Ramfjord/Sjursnes Solneset Workinnmarka 

Gyllenborg Kvaløysletta Reinen Sommerlyst Læring gjennom 

arbeid Hamna Lakselvbukt Sandnessund Stakkevollan 

Kilde: Tromsø kommune 

Tabell 2 nedenfor viser at det har vært en økning i antall elever i den kommunale grunnskolen i 

Tromsø kommune de tre siste årene. I siste hele skoleår (2013/14) var det 8 244 elever i grunnskolen 

i Tromsø kommune5. Tabell 3 nedenfor viser at det var store forskjeller i størrelsen på skolene målt 

i antall elever. I skoleåret 2013/146 varierte antallet fra sju elever ved de minste skolene, som er 

kombinerte skoler (Vengsøy skole og Skogvik skole7) til 502 ved den største skolen, som er en 

ungdomsskole (Sommerlyst skole). Tabell 4 viser en moderat økning i antall avtalte årsverk i 

grunnskolen i Tromsø kommune fra 2011 til 2013.  

Tabell 2: Antall elever i barne- og ungdomsskolene i Tromsø kommune i de tre siste hele skoleårene 

År Elever 1.-7. årstrinn Elever 8.-10. årstrinn Elever totalt 

2013/14 5771 2473 8244 

2012/13 5717 2515 8232 

2011/12 5654 2529 8183 
Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Tabell 3. Minste og største skole i Tromsø kommune, målt i antall elever i skoleåret 2013/14 

 Barneskole Ungdomsskole Kombinert skole 

Laveste elevantall 20 192 7 

Høyeste elevantall 388 502 427 

Kilde: GSI 

 

Tabell 4. Avtalte årsverk i grunnskolen, Tromsø kommune, 2011-2013 

2011 2012 2013 

1048,7 1055,2 1077,7 

Kilde: KOSTRA  

                                                 
4 Følgende skoler er sammenslåtte enheter (her inngår også barnehager): Straumsbukta og Vikran skoler har felles 

enhetsleder. Ramfjord og Sjursnes skoler har felles enhetsleder. Skogvik, Trondjord og Vengsøy har felles enhetsleder 

(Kvalsundskolen). Brensholmen og Kattfjord skoler har felles enhetsleder (Hillesøyskolen).   
5 Det finnes tre private grunnskoler i Tromsø kommune. De private grunnskolene har i skoleåret 2013/14 til sammen 

259 elever.  
6 Dette er det siste hele skoleåret det – i skrivende stund - foreligger tall for i GSI. 
7 Vengsøy skole og Skogvik skole utgjør sammen med Trondjord skole Kvalsundskolen med felles enhetsleder. Det 

samlede elevtallet ved disse skolene var 75 i skoleåret 2013/14. 
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5 RESSURSBRUK I TROMSØ KOMMUNES GRUNNSKOLE 

5.1 Ressursbruk i grunnskolen samlet sett 

Tabell 5 viser netto driftsutgift til grunnskole i Tromsø kommune for årene 2011, 2012 og 2013. Vi 

gjør oppmerksom på at netto driftsutgift i denne tabellen – og i tabell 6,7 og 8 - er regnet ut på en 

litt annen måte enn i KOSTRA.8 

 
Tabell 5. Netto driftsutgift, grunnskole (funksjon 202) Tromsø kommune, 2011-2013 

 2011 R 2012 R 2013 

 
 
Endring '11-'13 i 
% 

         

Fast lønn -422 586 215 -438 836 492  -471 057 374 11,5 % 

      

Vikar -25 189 328 -30 352 928 -28 283 481 12,3 % 

      

Ekstrahjelp -8 028 416 -6 383 048 - 6 770 152 -15,7 % 

      

Overtid -1 264 401 -1 708 896 -1 659 616 31,3 % 

      

Annen lønn og godtgjørelse            -919 924 -1 119 457 -967 789 5,2 % 

      

Arb.giv.avgift og pensjon -90 592 716 -98 178 572 -102 222 117  12,8 % 

 SUM LØNNSUTGIFTER -548 581 000 -576 579 392 - 610 960 530 11,4 % 

     

Varer og tjenester -89 453 444 -83 895 579 -92 842 754 3,8 % 

      

Refusjoner/inntekter     

Salgsinntekter 2 181 381 3 684 411 2 545 588 16,7 % 

Sykelønnsrefusjoner 22 485 557 29 370 448 28 410 021 26,5 % 

Øvrige inntekter 38 406 350 37 157 377 49 859 404 29,8 % 

Avsetning(-) til/bruk(+) av fond -2 100 706 1 101 699 -296 520 -85,9 % 

 -577 061 862 -589 161 036 -623 284 791 8 % 

Netto driftsutgift (-)     

Kilde: Kommuneregnskapet, Tromsø kommune, 2011-2013 

 

Av tabell 5 fremgår en økning i netto driftsutgift til grunnskole på 8 %; fra snaue 577,1 million 

kroner i 2011 til snaue 623,3 millioner kroner i 2013. Tabellen viser en økning i summerte 

lønnsutgifter på 11,4 % og økning i fast lønn på 11,5 %. Økningen i fast lønn henger sammen med 

pris- og lønnsvekst, samt en liten økning i bemanningen ved enhetene i kommunens grunnskole. 

                                                 
8 I KOSTRA er 590-artene (avskrivninger) medregnet i “netto driftsutgift”, dette til forskjell fra i tabellene i 

delkapittel 4.1.2. Revisjonens tabeller inneholder, til forskjell fra KOSTRA, regnskapsartene for avsetning til eller 

bruk av fond, og for momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet. På grunn av at 590-artene for avskrivninger 

er med i KOSTRA-utregningene av netto driftsutgift fremstår denne for Tromsø kommunes del som noe større i 

KOSTRA-tallene for de tre årene enn den gjør her i tabell 5 i rapporten. 
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Kommunens sykefraværsrapporter viser at antall ansatte og «mulige årsverk»9 ved skolene økte med 

henholdsvis 2,9 % og 3 % fra 2011 til 2013.10 Økningen i arbeidsgiveravgift og pensjon henger 

sammen med økningen i fast lønn. Det fremgår for øvrig av tabellen at utgiftene til ekstrahjelp ble 

redusert, og at utgiftene til overtid økte fra 2011 til 2013. Utgiftene til annen lønn og godtgjørelse 

vokste svakt over de tre årene, - og justert for lønnsvekst var det på denne posten trolig reelt sett en 

liten reduksjon.  

 

Av tabell 5 fremgår også en økning på 3,8 % i utgifter til varer og tjenester. Ettersom beløpene er 

oppgitt i løpende priser11, kan vi fastslå at det reelt kun var en marginal økning på denne posten over 

de tre årene. Salgsinntektene12 økte med om lag 16,7 % fra 2011 til 2013. De viktigste årsakene til 

økningen ser ut til å være økte inntekter fra diverse internt salg, kantine/kafeteria, husleieinntekter, 

og økte inntektsførte beløp på kontoene «fordelte kostnader prosjekt» og «internt salg avgiftsfritt».   

 

Tabell 5 tydeliggjør også en økning i øvrige inntekter på ca. 11,5 millioner kroner fra 2011 til 2013. 

De viktigste årsakene til denne økningen er økte refusjoner fra fylkeskommunen, en vesentlig 

økning på kontoen «andre tilskuddsordninger», samt økninger i betaling for gjesteelever i ordinær 

undervisning og spesialundervisning, fra 2011 til 2013.  

 

Tabell 5 viser også en økning på om lag 3 millioner kroner i utgifter til vikar fra 2011 til 2013, samt 

en økning på ca. 6 millioner kroner i sykelønnsrefusjoner. Det gjelder både vikarutgiftene og 

sykelønnsrefusjonene at de var høyere i 2012 enn i 2011 og 2013. Kommunens sykefraværsrapporter 

viser en økning i totalt sykefravær ved enhetene (skolene) samlet13 fra 7,1 % i 2011 til 7,6 % i 2013. 

Også i 2012 var det totale sykefraværet 7,6 %. Langtidssykefraværet14 målt i antall dager økte med 

9 % fra 2011 til 2013, og var – i tråd med tendensen i sykelønnsrefusjonene – på sitt høyeste i 2012.  

At sykelønnsrefusjonene økte med 26,5 % fra 2011 til 2013, må ses i sammenheng med økt 

langtidsfravær, samt pris- og lønnsvekst.15 Den totale økningen i sykefravær forklarer antakelig også 

– sammen med pris- og lønnsvekst - økningen i vikarutgifter (12,3 %) fra 2011 til 2013. 

 

For øvrig viser kommunens sykefraværsrapporter generelt betydelig variasjon i sykefraværet fra år 

til år ved de fleste skolene. Noen enheter skilte seg imidlertid ut med stabilt lavt fravær, eksempelvis 

Sommerlyst skole (4,5 % - 4,8 % - 4,2 %), Solneset skole (4 % - 6,2 % - 5 %) og Grønnåsen skole 

(3,8 % - 5,4 % - 5,8 %). Andre enheter skilte seg ut med et høyere fravær over de tre årene, for 

eksempel Sandnessund skole (14 % -  10,6 % - 12,2 %), Kvalsundskolen (13,7 % - 13,5 % - 17 %) 

                                                 
9 Begrepet «mulige årsverk» er hentet fra kommunens sykefraværsrapporter, og revisjonen tolker begrepet som å vise 

til potensielt antall årsverk i en situasjon der sykefraværet er null.  
10 Økningen som fremgår av tabell 3, basert på KOSTRA-tall, er marginalt mindre. Forskjellene mellom det 

registrerte antall årsverk i KOSTRA og i sykefraværsrapportene kommunen har forelagt revisjonen, skyldes blant 

annet at sistnevnte rapporter er avgrenset til antall ansatte ved resultatenhetene. I tillegg er det forskjeller i måten 

årsverkene regnes ut på i KOSTRA og i kommunens system for fraværsrapportering.  
11 Konsumprisindeks-økning 2011-2013: 2,9 %. 
12 «Salgsinntekter» inkluderer blant annet egenandeler på transport, salgsinntekter fra kafeteria/kantine, leieinntekter, 

husleieinntekter og «diverse internt salg».  
13 I sykefraværsrapportene revisjonen har blitt forelagt fra kommunens side, inngår også enheten Pedagogisk 

Psykologisk tjeneste. Denne enheten utgjør imidlertid en så liten andel av det totale antall ansatte og årsverk blant de 

enhetene som inngår i rapporten, at den kun påvirker de samlede sykefraværstallene helt marginalt.  
14 Fravær av 17 dagers varighet eller lenger, omtaler vi i denne rapporten som «langtidssykefravær».  Fra og med 17. 

sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene (NAV, 2014) 
15 I tillegg vil økningen i sykelønnsrefusjoner kunne være påvirket av hvilke arbeidstakere som har hatt fravær i 

perioden. Her vil lønnsnivået, og variablene som styrer dette, spille inn. For enkelte arbeidstakere med kronisk 

sykdom vil også kommunen kunne ha fritak for «arbeidsgiverperioden» og få refusjon fra første fraværsdag med 

sykemelding.  
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og Lunheim skole (14,1% - 8,1 % - 13 %). I 2013 hadde Lakselvbukt skole det laveste fraværet, på 

1,8 %, og Kvalsundskolen det høyeste: 17 %.  

 

Justert for pris- og lønnsvekst fremstår økningen i den samlede netto driftsutgiften i Tromsø 

kommunes grunnskole fra 2011 til 2013 som svært moderat.   

5.2 Sammenlikning av ressursbruk ved enkeltskolene i 2013 

I tabell 6 på neste side har vi rangert barneskoleenhetene i Tromsø kommune fra størst til minst 

antall elever (vektet16) i 2013. Tabellen viser at antall elever, antall årsverk, antall elever pr. årsverk, 

netto driftsutgift, og netto driftsutgift pr. elev varierte stort mellom enhetene i 2013.17 Det er viktig 

å merke seg at tallene vi ser i tabell 6 på neste side, og i tabell 7 og 8 nedenfor, er «øyeblikksbilder» 

av en rekke variabler ved grunnskoleenhetene. En rekke forhold kan bidra til nokså store endringer 

i netto driftsutgift ved en skole fra ett år til et annet. Tabellen illustrerer like fullt vesentlige 

forskjeller mellom enheter i Tromsø kommunes grunnskole, hva angår antall elever, årsverk, og 

netto driftsutgift.  

 

I begrepet «netto driftsutgift» i tabell 6, 7 og 8 på de neste sidene inngår også kommunens føringer 

på funksjon 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss, der slike foreligger for den enkelte skole. På de få 

av skolene der det i det hele tatt er ført beløp på disse to funksjonene i regnskapet for 2013, er det 

snakk om svært små andeler av enhetens totale netto driftsutgift.    

 

I tabell 6 ser vi at Gyllenborg skole hadde den laveste netto driftsutgiften pr. elev i 2013, med kr 

50 750. Tabellen viser, ikke overraskende, en klar sammenheng mellom antall elever pr. årsverk og 

netto driftsutgift pr. elev: Enhetene med flest elever pr. årsverk har i de fleste tilfeller relativt lavere 

netto driftsutgift pr. elev. Videre fremgår det av tabellen at flertallet av enhetene med flere enn 200 

elever i 2013, hadde en netto driftsutgift pr. elev som var lavere enn gjennomsnittet for de 22 

enhetene som inngår i tabellen. Det mest bemerkelsesverdige unntaket er Prestvannet skole, med 

den tredje høyeste netto driftsutgiften pr. elev i hele tabellen. En viktig årsak til den høye 

ressursbruken pr. elev ved denne skolen er at skolen rommer en spesialavdeling – «Hagen» - for 

multifunksjonshemmede elever på barnetrinnet. Prestvannet skole har også koordineringsansvar for 

samisktalende elever i hele kommunen.18 Alle enhetene i tabell 6 med under 200 elever, bortsett fra 

Selnes skole, hadde en netto driftsutgift pr. elev som lå høyere enn gjennomsnittet. De to minste 

enhetene som inngår i tabell 6, hadde også de høyeste netto driftsutgiftene per elev: Ved Skittenelv 

skole og Vikran skole var netto driftsutgift pr. elev i 2013 henholdsvis kr 110 792 og kr 120 862.  
  

                                                 
16 Elevantallene i GSI er oppgitt pr. skoleår. Elevantallene i tabell 6, 7 og 8 er gjennomsnitt for kalenderåret 2013. 
17 Enheten Læring gjennom arbeid er utelatt fra analysene i dette delkapittelet, ettersom revisjonen finner det lite 

hensiktsmessig å sammenlikne denne enheten med de øvrige i kommunens grunnskole. Enhetens netto driftsutgift 

inngår imidlertid i tabell 5.  
18 Også ved Borgtun skole og Krokelvdalen skole må den noe høyere netto driftsutgiften per elev ses i sammenheng 

med et ekstraordinært tilbud. Begge skolene har en innføringsklasse for elever med norsk som andrespråk. Derfor 

varierer også elevantallet ved skolene gjennom året. Dermed må tallene for disse skolen i tabell 6 antakelig leses med 

et ekstra forbehold.   
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Tabell 6. Elever, årsverk og netto driftsutgift ved barneskolene (enhetsnivå) i Tromsø kommune, 2013 
Barneskoler, 

2013-tall 

Antall elever 

(vektet) GSI 

Antall årsverk 

(vektet) GSI 

Antall elever 

pr. årsverk 

Netto driftsutgift, 

i kr 

Netto 

driftsutgift pr. 

elev, i kr 

Reinen skole 384 33,41 11,49 19 949 353,24 

 

51 951,44 

Tromsdalen 

skole 

382 34,48 11,08 21 522 432,15 

 

56 341,45 

Workinnmarka 

skole 

323,5 33,48 9,66 22 738 634,55 

 

70 289,44 

Fagereng skole 320,5 27,69 11,57 17 222 145,77 

 

53 735,24 

Prestvannet 

skole 

320,5 42,74 7,5 31 428 407,44 

 

98 060,55 

Bjerkaker skole  320 27,83 11,50 17 794 537,5 

 

55 607,93 

Lunheim skole 298 25,37 11,75 16 070 169,48 

 

53 926,74 

Gyllenborg 

skole 

295,5 25,29 11,69 14 966 646,22 

 

50 750,07 

Borgtun skole 277 31,52 8,79 19 321 300,61 

 

69 751,99 

Hamna skole 262 21,86 11,99 15 554 064,21 

 

59 366,66 

Skjelnan skole 257 23,74 10,83 14 901 328,84 

 

57 981,82 

 

Mortensnes 

skole 

247 24,29 10,17 16 375 990,04 

 

66 299,55 

 

Kaldfjord skole 218 23,85 9,14 13 981 390,2 

 

64 134,82 

 

Stakkevollan 

skole 

198,5 25 7,93 15 483 566,41 

 

78 002,85 

 

Solneset skole 195 19,83 9,83 13 085 695,07 

 

67 106,13 

 

Slettaelva skole 170 18,1 9,37 11 584 082,67 

 

68 141,66 

 

Krokelvdalen 

skole 

165,5 28,35 5,84 14 524 227,34 

 

87 759,68 

 

Selnes skole 155 16,27 9,53 10 118 819,96 

 

65 282,71 

 

Sandnessund 

skole 

135 16,42 8,22 9 626 038,7 

 

71 303,99 

 

Ersfjordbotn 

skole 

75,5 10,63 7,11 6 022 116,67 

 

79 763,13 

 

Skittenelv skole 34,5 6,31 5,47 3 822 318,2 

 

110 791,83 

 

Vikran skole19 19,5 3,7 5,27 2 356 803,95 

 

120 861,74 

 

SUM 5 072,5 523,65  339 828 414,9  

Gjennomsnitt 230,57 23,8 9,60 15 446 746,13 66 994,27 

Kilde: GSI og kommuneregnskapet 2013 (bearbeidede data) 

                                                 
19 Selv om Vikran og Straumsbukta har samme enhetsleder, behandles de separat i denne sammenlikningen, da 

kommunen i sin regnskapsføring skiller mellom disse to skolene 
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Av tabell 7 nedenfor fremgår det at de to ungdomsskoleenhetene med det høyeste antallet elever per 

årsverk – Langnes skole og Kvaløysletta skole - også hadde de laveste netto driftsutgiftene per elev 

i 2013. Høyest netto driftsutgift per elev hadde kommunens – målt i antall elever og årsverk – største 

ungdomsskole; Sommerlyst skole. Dette henger blant annet sammen med at denne skolen tilbyr 

undervisning til elever med spesielle behov for assistanse, på avdelingen «Toppen».  
 

Tabell 7. Elever, årsverk og netto driftsutgift ved ungdomsskolene (enhetsnivå) i Tromsø kommune, 2013 
Ungdomsskoler, 

2013-tall 

Antall 

elever 

(vektet) 

GSI 

Antall årsverk 

(vektet) GSI 

Antall elever 

pr. årsverk 

Netto driftsutgift, 

i kr 

Netto 

driftsutgift pr. 

elev, i kr 

Sommerlyst skole 499 62,76 7,95 40 629 708,45 

 

81 422,26 

 

Langnes skole 474 47,1 10,07 29 300 099,41 

 

61 814,56 

 

Tromstun skole20 398,5 49,21 8,1 28 373 231,42 

 

71200,08 

 

Kvaløysletta skole 358 39,1 9,2 24 563 543,49 

 

68 613,25 

 

Kroken skole 277,5 31,4 8,84 20 308 282,77 

 

73 183 

 

Grønnåsen skole 222 28,7 7,73 16 355 773,3 

 

73 674,65 

 

SUM 2 229 258,2  159 530 638,8  

Gjennomsnitt 371,5 43,08 8,62 26 477 439,81 71 570,50 

Kilde: GSI og kommuneregnskapet 2013 (bearbeidede data) 
 

Tabell 8. Elever, årsverk og netto driftsutgift ved kombinerte skoler og delte enheter i Tromsø kommune, 2013 

Kombinerte skoler 

og delte enheter, 

2013-tall 

Antall 

elever 

(vektet) 

GSI 

Antall årsverk 

(vektet) GSI 

Antall elever 

pr. årsverk 

Netto driftsutgift, 

i kr 

Netto 

driftsutgift pr. 

elev, i kr 

Storelva skole 439,5 42,74 10,28 26 522 043,96 

 

60 345,95 

 

Ramfjord skole 164 19,1 8,59 13 202 405,6 

 

80 502,47 

 

Hillesøyskolen21 115,5 17,25 6,7 11 348 345,71 

 

98 254,08 

 

Straumsbukta 

skole22 

81 12,28 6,6 7 966 568,77 

 

98 352,70 

 

Kvalsundskolen 75 15,04 4,99 8 865 767,15 

 

118 210,23 

 

Lakselvbukt skole 34,5 6,37 5,42 5 200 631,96 

 

150 742,96 

 

Sjursnes skole 18,5 3,55 5,21 2 147 512,95 

 

116 081,78 

 

SUM 928 116,43  75 253 276,1  

Gjennomsnitt 132,6 16,63 7,98 10 750 468,01 81 091,89 

Kilde: GSI og kommuneregnskapet 2013 (bearbeidede data) 

                                                 
20 Også ved Tromstun skole er en klasse innføringsklasse for elever med norsk som andrespråk. Se ellers fotnote 18.  
21 Hillesøyskolen, som består av Kattfjord skole og Brensholmen skole, behandles under ett i kommuneregnskapet og 

derfor også her. 
22 Selv om Vikran og Straumsbukta har samme enhetsleder, behandles de separat i denne sammenlikningen, da 

kommunen i sin regnskapsføring skiller mellom disse to skolene.  
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Av de kombinerte skolene i Tromsø kommune hadde Storelva skole den klart laveste netto 

driftsutgiften per elev i 2013. Storelva skole var – målt i antall elever og årsverk – den klart største 

av skolene som inngår i tabell 8.23 Også i denne tabellen fremkommer en nokså klar sammenheng 

mellom antall elever per årsverk og netto driftsutgift per elev. Lakselvbukt skole fremstår med den 

relativt sett største ressursbruken, med en netto driftsutgift per elev på ca. kr 150 743 i 2013.   

 

Av både tabell 6, 7 og 8 på de forrige sidene fremgår det at netto driftsutgift pr. elev ser ut til å 

henge nært sammen med forholdet mellom antall årsverk og antall elever. Tatt i betraktning hvor 

stor andel av netto driftsutgift ved en skole som er lønnsutgifter, er dette mønsteret ikke 

overraskende. Skolene med flere elever pr. årsverk nyter – i strengt økonomisk forstand – godt av 

stordriftsfordeler. Årsakene til variasjoner skolene imellom med hensyn til antall elever pr. årsverk 

kan være flere. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning kan være en 

påvirkningsvariabel. Det samme gjelder hvordan spesialundervisningen organiseres ved de enkelte 

skolene, og hvor mange timer elevene ved de ulike skolene har vedtak om. Ved enkelte av skolene 

er det andre typer ekstraordinære innslag i opplæringstilbudet, slik vi henviser til på side 11 og 13, 

og i fotnote 18 og 20, ovenfor. Tallmateriale fra GSI viser videre at antall elever ved den enkelte 

skole kan variere mye fra år til år. Dette kan naturligvis påvirke netto driftsutgift pr. elev, fordi 

utgifter til bemannings- og lønnsnivå vanskelig kan tilpasses slik at de umiddelbart følger disse 

svingningene i elevantall. Variasjoner skolene imellom når det gjelder personalets utdanningsnivå 

og ansiennitet - som påvirker lønnsutgiftene – vil også kunne gi forskjeller mellom skolenes netto 

driftsutgift pr. elev. I tillegg vil naturligvis variasjoner i sykefravær skolene imellom påvirke netto 

driftsutgift, selv om langtidsfravær gir refusjoner.  

 

 

Oppsummering 

I fremstillingene i delkapittel 5.1 og 5.2 viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til 

grunnskole økte fra 577 million kroner i 2011 til 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning 

lønns- og prisvekst fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 

2013 økte den samlede bemanningen i resultatenhetene litt. Det samme gjaldt det totale 

sykefraværet. Av tabell 2 fremgår det at elevtallet også økte over de tre årene.  

 

Mellom de enkelte resultatenhetene (skolene) i kommunens grunnskole varierte ressursbruken 

nokså mye i 2013. Variasjonene i netto driftsutgift pr. elev ser ut til å henge nært sammen med 

variasjoner både i antall elever per årsverk og i forekomsten av ekstraordinære innslag i 

opplæringstilbudet, i form av spesialavdelinger og spesialklasser for elever med større eller andre 

behov enn gjennomsnittlig.    

 

 

 

   

  

                                                 
23 Ramfjord skole og Sjursnes skole behandles adskilt i kommunens regnskap og derfor også i tabell 8.  



KomRev NORD IKS Ressursbruk i grunnskolen 

 

15 

 

6 SAMMENLIKNING AV RESSURSBRUK PÅ GRUNNSKOLE 

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Tromsø sammenliknet med andre, 
sammenliknbare kommuner? Hva er mulige årsaker til forskjeller som fremkommer i 
sammenlikningen?  

 

Som vi viser til i kapittel 3.1.3 sammenlikner vi i denne rapporten Tromsø med sammenliknbare 

kommuner, med hensyn til verdier på KOSTRA-indikatorer for prioritering, dekningsgrader og 

produktivitet. I Hovedrapport for ASSS-nettverket 2013 vises det til at når det gjelder grunnskole 

«(…) er ikke begrepene «Prioritering», «Dekningsgrad» og «Produktivitet» godt egnet til å beskrive 

tjenesten» (KS, 2013: 64). Videre legges det til grunn at «strukturkvalitet», «prosesskvalitet» og 

«resultatkvalitet» er mer egnede begrep (KS, 2013:64). Revisjonen erkjenner at SSBs 

begrepsapparat kan virke noe misvisende, eksempelvis i den forstand at «prioritering» kan 

(mis)forstås som å henvise utelukkende til «valgt» ressursbruk (se delkapittel 6.1). Begrepet 

«dekningsgrad» virker, etter revisjonens syn, ikke like problematisk. Når det gjelder 

produktivitetsindikatorene, som vi i denne rapporten tar for oss i delkapittel 6.3, gjelder det for flere 

av disse at de kanskje mer nøkternt bør begrepsfestes som «enhetskostnader» fremfor å ses som mål 

på produktivitet. Av hensyn til å tydeliggjøre at vi her – i tråd med bestillingen - sammenlikner 

Tromsø kommune med andre, bruker vi likevel produktivitetsbegrepet i denne rapporten. Dette betyr 

imidlertid ikke at revisjonen betrakter KOSTRA-indikatorene som udiskutable mål på produktivitet 

i grunnskolen. Eksempelvis er det mulig å argumentere for at korrigert brutto driftsutgift til 

grunnskole per elev bør ses i sammenheng med de faglige resultatene som oppnås i grunnskolen 

ved nasjonale prøver, eksamen på 10. trinn og liknende. Kvalitet i grunnskolen er imidlertid ikke 

tema i denne rapporten, og her forstås begrepene «produktivitet» og «prioritering» simpelthen som 

variabler tilknyttet ressursbruk i form av produksjonsmidler (arbeidskraft, kapital etc.).   

 

Sammenlikning av Tromsø med gruppegjennomsnitt 

Som vi viser til i kapittel 3 sammenlikner vi her i kapittel 6 Tromsø kommunes ressursbruk med 

gjennomsnittene for KG13 og ASSS-nettverket. SSBs KG13 består altså av 44 befolkningsmessig 

store kommuner utenom landets fire største byer. I motsetning til hva som er tilfellet med de fleste 

andre KOSTRA-grupper, ser SSB ut til kun å ha lagt befolkningsmengde til grunn for sortering av 

kommuner inn i KG13. KG13 omtales av SSB simpelthen som å bestå av «store kommuner utenom 

de fire største byene», og er derfor en relativt heterogen KOSTRA-gruppe. Den rommer både store 

kommuner som Bærum og Fredrikstad og relativt sett mindre kommuner som Fjell og Nøtterøy. 

Den største kommunen i KG13 – Bærum – hadde i 2013 snaut 118 600 innbyggere. Den 

gjennomsnittlige kommunen i KG13 hadde i 2013 om lag 40 700 innbyggere. Det samme året hadde 

Tromsø kommune om lag 71 600 innbyggere, men også det nest største landarealet i KG13.  

 

I ASSS-nettverket var Tromsø kommune i 2013 den befolkningsmessig nest minste av de ti 

kommunene som inngår. Befolkningsgjennomsnittet for ASSS-kommunene var i 2013 på om lag 

156 000 innbyggere. Tar man Oslo ut, var ASSS-gjennomsnittet i 2013 på ca. 98 000 innbyggere.  

Samtidig hadde (og har fortsatt) Tromsø kommune det klart største landarealet i ASSS-nettverket, 

med ca. 2 500 km². Den arealmessig nest største kommunen i nettverket, Bergen, har til 

sammenlikning et landareal på om lag 445 km².  

 

Revisjonen betrakter både ASSS-nettverket og KG13 som egnede referansegrupper i analyser av 

Tromsø kommunes ressursbruk på grunnskole. Vi omtaler derfor i dette kapittelet kommunene i 

ASSS-nettverket og KG13 som “sammenliknbare kommuner” i analysen av Tromsø kommunes 

ressursbruk på grunnskoleområdet. Like fullt oppfordrer vi leseren til å bære i mente variasjoner av 



KomRev NORD IKS Ressursbruk i grunnskolen 

 

16 

 

typene vi viser til ovenfor. Variasjoner i folketall og landareal kommuner imellom må naturligvis 

også tas med i betraktningen i sammenlikninger av Tromsø kommune med gjennomsnittet for landet 

uten Oslo. Revisjonen anser for øvrig sammenlikninger av Tromsø mot dette landsgjennomsnittet 

som i de fleste tilfeller å være mindre relevante enn sammenlikninger mot KG13 og ASSS-

nettverket.  

 

Videre er det viktig å være oppmerksom på at Tromsø kommune, som påpekt i ASSS-nettverkets 

utfordringsnotat for grunnskole (Sørbø, 2013), betaler vesentlig lavere arbeidsgiveravgift enn det 

store flertallet av kommunene vi sammenlikner med i denne rapporten. Tromsø kommune tilhører 

sone 4a, med en sats på 7,9 % for ordinære næringer, mens alle unntatt tre av kommunene vi 

sammenlikner med i denne rapporten tilhører sone 1 med en sats på 14,1 %.24 Dette gir seg utslag i 

de regnskapsbaserte KOSTRA-indikatorverdiene, der Tromsø kommune gjennomgående fremstår 

med lavere verdier enn dersom satsen for arbeidsgiveravgift hadde vært den samme i Tromsø som 

i sammenlikningskommunene. I utgangspunktet kan dette forholdet sies å svekke 

sammenliknbarheten mellom Tromsøs og sammenlikningskommunenes indikatorverdier for 

prioritering og produktivitet.  Revisjonen har imidlertid ikke lagt dette forbeholdet til grunn for noen 

korrigering av Tromsø kommunes verdier på indikatorene i tabellene i dette kapittelet. Den lavere 

arbeidsgiveravgiften i Tromsø kommune bør likevel tas med i betraktning når forholdet mellom 

Tromsøs og de tre gjennomsnittenes indikatorverdier blir tolket.  

 
Tabell 9. Netto dr.utg. til grunnskolesektor; grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, Tromsø, 2011-2013 

Tromsø kommune 2011 2012 2013 Endring i % fra 

2011 til 2013 

Netto driftsutgift til 

grunnskolesektor 

774 218 000 792 797 000 829 153 000 + 7,1 % 

Netto driftsutgift til 

grunnskole 

578 315 000 595 456 000 628 102 000 +8,6 % 

Netto driftsutgift 

skolelokaler 

163 089 000 167 904 000 168 249 000 +3,2 % 

Netto driftsutgift til 

skoleskyss 

11 684 000 11 273 000 13 906 000 +19 % 

Netto driftsutgift til SFO 21 130 000 18 164 000 18 896 000 -10,6% 

 Kilde: KOSTRA  
 

Tabell 9 ovenfor viser netto driftsutgift til grunnskolesektor (funksjon 202, 215, 222, 223), 

grunnskole (funksjon 202), skolelokaler (funksjon 222) og skoleskyss (funksjon 223) i Tromsø 

kommune, for årene 2011, 2012 og 2013. Når det gjelder grunnskolen (funksjon 202) ser vi at tallene 

som ligger til grunn i KOSTRA, ikke skiller seg vesentlig fra de vi presenterer i tabell 5 i delkapittel 

5.1. Det lille avviket vi ser for hvert av årene, skyldes blant annet at avskrivninger er medregnet i 

KOSTRA-tallene her i tabell 9, mens vi har utelatt dem i våre beregninger i tabell 5. Tallene i tabell 

9 er hentet fra KOSTRA, og ligger følgelig til grunn for prioriteringsindikatorene vi viser og drøfter 

i delkapittel 6.1 nedenfor.  

6.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering  

KOSTRA-indikatorene for prioritering skal si noe om hvordan kommunene “velger” å fordele de 

tilgjengelige ressursene mellom tjenestene. Én indikasjon på kommunens prioritering av de ulike 

tjenesteområdene kan en få ved å se på hvor stor andel av kommunens netto driftsutgifter som går 

til det enkelte tjenesteområdet. Diagram 1 nedenfor viser fordelingen av total netto driftsutgift i 

2013 på de ulike tjenesteområdene i Tromsø kommune. Tjenesteområdene “helse og omsorg” og 

                                                 
24 Rana kommune og Harstad kommune tilhører sone 4, med en sats på 5,1 % for ordinære næringer. Bodø kommune 

tilhører i likhet med Tromsø sone 4a, med en sats på 7,9 %. For nærmere opplysninger, se skatteetaten.no.  
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“grunnskoleopplæring”25 sto for de klart største andelene av Tromsø kommunes totale netto 

driftsutgift i 2013. At disse to tjenesteområdene står for så store andeler av total netto driftsutgift er 

også typisk for landets øvrige kommuner.  
 

Diagram 1. Fordeling av netto driftsutgifter i Tromsø kommune, 2013, i prosent 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 2. Netto driftsutgift til grunnskoleopplæring i prosent av total netto driftsutgift, 2011-2013 

 
Kilde: KOSTRA  

 

Diagram 2 viser hvor stor andel netto driftsutgift til “grunnskoleopplæring” utgjorde av total netto 

driftsutgift i Tromsø kommune i perioden 2011 til 2013, samt gjennomsnittene for ASSS-nettverket 

og KG13 på samme indikator i samme periode. Av diagrammet fremgår det at netto driftsutgift til 

grunnskoleopplæring utgjorde en noe større andel av total netto driftsutgift i Tromsø kommune i 

perioden 2011-2013, sammenliknet med gjennomsnittene for både ASSS-nettverket og KG13. Dette 

indikerer i utgangpunktet en relativt høy ressursmessig prioritering av grunnskoleopplæringen i 

Tromsø kommune, sett i forhold til sammenliknbare kommuner. At Tromsøs verdi på indikatoren i 

diagram 2 – i likhet med verdien for KG13 og ASSS – var lavere i 2013 enn i 2011, gjenspeiler 

                                                 
25 I begrepet “grunnskoleopplæring” inngår her kommunenes føringer på funksjon 202 grunnskole, 213 

voksenopplæring, 214 spesialskoler, 215 skolefritidstilbud, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss i kommuneregnskapet.  
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simpelthen at andre tjenesteområders netto driftsutgift vokste fortere enn grunnskoleområdets både 

i Tromsø og sammenlikningskommunene over de tre årene.  

 

Flere ulike forhold kan ha betydning for hvor stor andel av en kommunes totale netto driftsutgift 

som er knyttet til et bestemt tjenesteområde. Befolkningssammensetning, sosiale forhold, 

ressursbruk på øvrige tjenesteområder og geografiske forhold er noen av faktorene som påvirker de 

ulike tjenesteområdenes netto driftsutgiftsnivå. Begrepet “prioritering” må derfor ikke forstås som 

synonymt med “valgt ressursbruk”. Selv om ressursbruk på skoleområdet til en viss grad er resultat 

av bevisste prioriteringer, er flere forhold som påvirker ressursbruken på et bestemt tjenesteområde 

vanskelige eller umulige å styre.    

 

En annen type prioriteringsindikator er indikatorer der netto driftsutgift deles på antall personer i 

den aktuelle tjenestens målgruppe.  Diagram 3 viser samlet netto driftsutgift til 

“grunnskolesektoren” - herunder grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss – pr. 

innbygger i alderen seks til 15 år. Diagrammet viser at Tromsø kommune i perioden 2011-2013 lå 

høyere enn gjennomsnittet både i ASSS-nettverket og i KG13 på denne indikatoren, noe som kan 

tolkes som ytterligere en indikasjon på høyere ressursmessig prioritering av denne sektoren i 

Tromsø enn i sammenliknbare kommuner i disse tre årene.   
 

Diagram 3. Netto driftsutgift til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 

 

I tabell 10 på neste side inngår prioriteringsindikatorer for funksjonene som i KOSTRA utgjør 

«grunnskolesektoren»; nemlig 202 grunnskole, 215 skolefritidstilbud, 222 skolelokaler og 223 

skoleskyss. Tabellen viser at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole (funksjon 202) - 

som altså tabell 5 i delkapittel 5.1 dreier seg om - pr. innbygger i alderen 6-15 år, var tilnærmet lik 

gjennomsnittet for KG13 for ASSS-nettverket i 2011 og 2013. I 2012 var Tromsø kommunes verdi 

på samme indikator tilnærmet lik gjennomsnittet for ASSS-nettverket, og noe lavere enn 

gjennomsnittet i KG13. I funksjon 202 grunnskole inngår utgifter relatert til selve undervisningen i 

grunnskolen (se delkapittel 3.1.3).  
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Tabell 10. Prioriteringsindikatorer for grunnskolesektoren, 2011-2013  
Ressursbruk i grunnskolen 

KOSTRA-indikatorer for prioritering 

 

Tromsø 

 

KG13 

 

ASSS-

nettverket 

 

Landet uten 

Oslo 

Prioriteringsindikatorer 2011 2011 2011 2011 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), 
per innbygger 6-15 år, konsern 

68708 
 

68975 
 

68005 
 

73237 
 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per innbygger 6-9 år, konsern 

6480 
 

3076 
 

4693 
 

3913 
 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

19376 
 

13597 
 

18370 
 

14903 
 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

1388 
 

1246 
 

985 
 

1791 
 

Prioriteringsindikatorer 2012 2012 2012 2012 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), 
per innbygger 6-15 år, konsern 

70177 
 

72056 
 

70000 
 

76918 
 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per innbygger 6-9 år, konsern 

5314 
 

3184 
 

4159 
 

4068 
 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

19788 
 

13930 
 

15798 
 

15433 
 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

1329 
 

1323 
 

1049 
 

1909 
 

Prioriteringsindikatorer 2013 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), 
per innbygger 6-15 år, konsern 

73531 
 

74089 
 

73458 
 

79203 
 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per innbygger 6-9 år, konsern 

5336 
 

2717 
 

4307 
 

3571 
 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

19697 
 

14386 
 

16846 
 

15829 
 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år, konsern 

1628 
 

1320 
 

1208 
 

1975 
 

Kilde: KOSTRA 

 

Tromsø kommune hadde i både 2011, 2012 og 2013 høyere netto driftsutgift til skolefritidstilbud 

(funksjon 215) pr. innbygger i alderen 6-9 år, enn samtlige sammenlikningsenheter. Det samme 

gjaldt Tromsø kommunes netto driftsutgifter til skolelokaler (funksjon 222) pr. innbygger i alderen 

6-15 år. Sammenliknet med KG13 og ASSS-nettverket hadde også Tromsø kommune noe høyere 

netto driftsutgifter til skoleskyss (funksjon 223) pr. innbygger i alderen 6-15 år, særlig i 2011 og 

2013.   

 

Indikatorverdiene i tabell 10 gir grunnlag for å si at hovedårsakene til trenden som tydeliggjøres i 

diagram 3 – at Tromsø kommunes netto driftsutgift til “grunnskolesektoren” pr. innbygger 6-15 år 

var høyere enn i ASSS-nettverket og KG13 i perioden 2011-2013 – først og fremst er at Tromsø 

kommune brukte mer ressurser enn gjennomsnittlig på skolefritidstilbud, skoleskyss og i særdeleshet 

skolelokaler i denne perioden. Netto driftsutgiftene til selve undervisningsvirksomheten (funksjon 

202) var, fordelt på innbyggerne i alderen 6-15 år, i de tre årene tilnærmet gjennomsnittlig i Tromsø 

kommune sett i forhold til sammenliknbare kommuner.  

 

Samlet gir prioriteringsindikatorene vi fremstiller og drøfter ovenfor, grunn til å si at Tromsø 

kommune fra 2011 til 2013 prioriterte grunnskoleundervisningen tilnærmet gjennomsnittlig, 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner. Vi minner imidlertid om at Tromsø kommune 

betaler mindre i arbeidsgiveravgift enn det store flertallet av kommuner vi her sammenlikner med.  
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Prioriteringsindikatorene vi viser ovenfor indikerer videre at Tromsø kommune prioriterte 

skolefritidstilbud, skoleskyss og skolelokaler høyere enn gjennomsnittlig, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner.  

6.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader 

KOSTRA-indikatorene for dekningsgrader skal si noe om hvor stor andel av en tjenestes målgruppe 

som mottar tjenesten. I tabell 11 fremkommer det at den kommunale grunnskolens dekningsgrad i 

Tromsø kommune var tilnærmet lik gjennomsnittet for KG13 og landet, og noe høyere enn 

gjennomsnittet for ASSS-nettverket, i perioden 2011-2013.26 Tabellen viser videre at andel elever i 

grunnskolen som mottok spesialundervisning i perioden 2011-2013, var noe høyere i Tromsø enn i 

KG13 og ASSS-nettverket. I 2013 var andelen elever med spesialundervisning også høyere enn 

landsgjennomsnittet i Tromsø kommune. Indikatorene i KOSTRA for de ulike hovedtrinnene viser 

at forskjellen mellom Tromsø og sammenlikningsenhetene var størst på ungdomstrinnet.  

 
Tabell 11. Dekningsgrader i grunnskoletilbudet, 2011-2013 

Ressursbruk i grunnskolen 

KOSTRA-indikatorer for 

dekningsgrader 

 

Tromsø 

 

KG13 

 

ASSS-

nettverket 

 

Landet 

uten Oslo 

Dekningsgrader 2011 2011 2011 2011 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av 
kommunens innbyggere 6-15 år 
 

97,6 
 

97,2 
 

94,2 
 

97,5 
 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 
 

8,3 
 

8 
 

7,4 
 

8,6 
 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 
 

20,9 
 

18,1 
 

17,1 
 

18,3 
 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud 
om skoleskyss 

20,4 14,4 9,4 24,2 

Dekningsgrader 2012 2012 2012 2012 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av 
kommunens innbyggere 6-15 år 
 

96,7 
 

97 
 

94,2 
 

97,3 
 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 
 

8,2 
 

7,9 
 

7,5 
 

8,6 
 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 
 

22,2 
 

17,9 
 

16,7 
 

18 
 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud 
om skoleskyss 

21 14,5 9,9 24,1 

Dekningsgrader 2013 2013 2013 2013 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av 
kommunens innbyggere 6-15 år 
 

96,4 
 

96,7 
 

94 
 

96,9 
 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 
 

8,6 
 

7,7 
 

7,5 
 

8,4 
 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 
 

20,2 
 

17,5 
 

16,6 
 

17,8 
 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud 
om skoleskyss 

19,1 14,1 9,9 23,5 

Kilde: KOSTRA 

                                                 
26 Forhold som bidrar til en dekningsgrad på under 100 % er at enkelte av kommunens skolepliktige innbyggere går på 

skole i andre kommuner eller mottar sin grunnskoleopplæring ved private skoler.  
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Med den noe høyere andelen elever med spesialundervisning i Tromsø kommune, er det ikke 

overraskende at Tromsø også i samtlige tre år lå høyere enn gjennomsnittene for KG13 og ASSS-

nettverket når det gjelder andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt. Av ASSS-

nettverkets utfordringsnotat 2013, basert på tallmateriale for 2012, fremgår det at Tromsø kommune 

i 2012 hadde det høyeste antallet årstimer med spesialundervisning per elev med 

spesialundervisning i hele nettverket (Sørbø, 2013).27  

 

De to indikatorene i tabell 11 som gjelder spesialundervisning, gir samlet sett et inntrykk av at 

Tromsø kommune ga over gjennomsnittlig mye spesialundervisning i 2011, 2012 og 2013, noe som 

kan ha flere årsaker.    

 

• ulikheter mellom ulike kommuners elevmasser, med hensyn til forekomst av lærevansker 

og/eller atferdsvansker, sosial bakgrunn m.m. 

• ulikheter mellom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra kommune til kommune, når 

det gjelder faglige vurderinger 

• ulikheter mellom kommuners grunnskole når det gjelder praksis for tildeling av ressurser 

(gjennom enkeltvedtak) om spesialundervisning, samt variasjoner i evnen til å tilby 

tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen; herunder tidlig innsats og andre 

forebyggende tiltak28 

 

Tromsø kommunes arbeid med spesialundervisning og tilpasset opplæring er de sentrale temaene i 

KomRev NORDs rapport «Kvalitet i grunnskolen» (KomRev NORD IKS, 2014a). Vi viser til denne 

rapporten for nærmere beskrivelser av kommunens virksomhet på spesialundervisningsområdet.  

 

Av tabell 11 på forrige side fremgår det at andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 

i perioden 2011-2013, var høyere i Tromsø kommune enn gjennomsnittlig både for KG13 og ASSS-

nettverket. Dette kan forklare hvorfor Tromsø kommune i 2011 og 2013 hadde høyere netto 

driftsutgift til skoleskyss pr. innbygger i alderen 6-15 år, jamfør tabell 10 i delkapittel 6.1. Som vi 

viser til i delkapittel 6.3 nedenfor var imidlertid driften av skoleskyss i Tromsø kommune over 

gjennomsnittlig produktiv i de tre årene, noe som forklarer at forskjellen mellom Tromsø kommune 

og gjennomsnittet i KG13 hva angår ressursbruk på skoleskyss pr. innbygger, ikke var like stor som 

hva dekningsgradene kanskje skulle tilsi.29  
 

6.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet 

KOSTRA-indikatorene for produktivitet skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 

produsere en tjeneste. Som det fremgår nedenfor angir flere av produktivitetsindikatorene korrigert 

brutto driftsutgift pr. elev. Diagram 4 på neste side viser at Tromsø kommunes korrigerte brutto 

driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev fra 2011 til 2013 var litt høyere enn 

gjennomsnittlig KG13 og ASSS-nettverket. Dette indikerer i utgangspunktet en litt under 

gjennomsnittlig produktiv “grunnskolesektor” (ekskl. skolefritidsordning30) i Tromsø kommune i 

denne perioden, sammenliknet med sammenliknbare kommuner.    
 

                                                 
27 Tromsø kommunes timeantall var 156, mens gjennomsnittet i ASSS-nettverket var 127. 
28 I sitt høringssvar til denne rapporten gir Tromsø kommune uttrykk for å anse disse årsakene som de viktigste med 

hensyn til variasjon mellom kommuners omfang av spesialundervisning. Høringssvaret fremgår av side 28 og 29 i 

rapporten.  
29 På tjenesten skolefritidstilbud (funksjon 215) hadde Tromsø kommune i perioden 2011 til 2013 større dekningsgrad 

enn samtlige sammenlikningsenheter. Dette forklarer at Tromsø også lå høyere på indikatoren netto driftsutgift til 

skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år i disse tre årene, sammenliknet med sammenlikningsenhetene.  
30 I denne indikatoren er ikke funksjon 215 skolefritidsordning inkludert. 
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Diagram 4. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev, 2011-2013 

 
Kilde: KOSTRA 

 

 

Tabell 12. Produktivitetsindikatorer for grunnskolesektoren, 2011-2013 

Ressursbruk i grunnskolen 

KOSTRA-indikatorer for produktivitet 

 

Tromsø 

 

KG13 

 

ASSS-

nettverket 

 

Landet 

uten Oslo 

Produktivitetsindikatorer 2011 2011 2011 2011 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 

69666 
 

68978 
 

68188 
 

74434 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per elev, konsern 

72422 
 

71716 
 

72406 
 

76329 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per elev, konsern 
 

19899 
 

14174 
 

19968 
 

15416 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per elev som får skoleskyss, konsern 
 

7235 
 

8835 
 

10172 
 

7481 
 

Produktivitetsindikatorer 2012 2012 2012 2012 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 

72760 
 

72487 
 

70440 
 

78517 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per elev, konsern 

74189 
 

74979 
 

74462 
 

80224 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per elev, konsern 
 

20315 
 

14436 
 

17987 
 

16034 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per elev som får skoleskyss, konsern 
 

7159 
 

9360 
 

10406 
 

8035 
 

Produktivitetsindikatorer 2013 2013 2013 2013 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 

73602 
 

74978 
 

73795 
 

81181 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per elev, konsern 

78624 
 

77745 
 

78720 
 

83128 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per elev, konsern 
 

20460 
 

14972 
 

18038 
 

16496 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per elev som får skoleskyss, konsern 
 

9388 
 

9560 
 

12258 
 

8524 
 

Kilde: KOSTRA 
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I tabell 12 på forrige side inngår produktivitetsindikatorer spesifikt for funksjonene 202 grunnskole, 

222 skolelokaler og 223 skoleskyss.  

 

De samlede lønnsutgiftene til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev var i 2011 og 2012 litt 

høyere i Tromsø kommune enn gjennomsnittlig for ASSS-nettverket. I 2013 var Tromsø kommunes 

verdi på denne indikatoren tilnærmet lik gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Sammenliknet med 

KG13 var lønnsutgiftene til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev tilnærmet 

gjennomsnittlige i 2011 og 2012, og litt lavere i 2013.  

 

Detaljdata fra KOSTRA viser at lønnsutgiftene pr. elev tilknyttet selve grunnskoleundervisningen 

(funksjon 202) i samtlige tre år var lavere i Tromsø kommune enn gjennomsnittlig for KG13. I 2011 

og 2012 hadde Tromsø kommune høyere lønnsutgifter pr. elev til skolelokaler (funksjon 222) enn 

gjennomsnittlig for KG13. I 2013 sank Tromsø kommunes lønnsutgifter til skolelokaler pr elev til 

under gjennomsnittet for KG13, og dette er hovedårsaken at Tromsø kommune for dette året også 

hadde en lavere samlet lønnsutgift pr elev til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss enn KG13. Det 

er verken for 2011, 2012 eller 2013 ført lønnsutgifter til skoleskyss i Tromsø kommunes 

regnskaper31. I samtlige tre år lå Tromsø kommune lavere enn landsgjennomsnittet uten Oslo når 

det gjaldt samlede lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr. elev.  

 

På indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev var forskjellene mellom 

Tromsø kommune, KG13 og ASSS-nettverket relativt små i perioden 2011-2013. Tromsø 

kommunes verdi på denne indikatoren var i 2011 tilnærmet lik gjennomsnittet for ASSS-nettverket, 

og litt høyere enn gjennomsnittet i KG13. I 2012 lå Tromsø noe lavere enn både ASSS-nettverkets 

og KG13s snitt på samme indikator, men forskjellene var stadig små. I 2013 var de korrigerte brutto 

driftsutgiftene til grunnskole per elev i Tromsø kommune marginalt lavere enn gjennomsnittet i 

ASSS-nettverket, og litt høyere enn gjennomsnittet i KG13. Dette indikerer i utgangspunktet en 

tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i selve undervisningsvirksomheten i Tromsø kommunes 

grunnskole i perioden 2011-2013, sammenliknet med sammenliknbare kommuner.32  

 

Sammenliknet med sammenlikningsenhetene fremstår Tromsø kommunes korrigerte brutto 

driftsutgifter til skolelokaler per elev som høye, både i 2011, 2012 og 2013.33 Dette er hovedårsaken 

til at Tromsø kommune på indikatoren i diagram 4, der korrigert brutto driftsutgift til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss per elev er slått sammen, fremstår med noe mindre produktiv drift enn 

gjennomsnittlig for ASSS-nettverket og KG13.  

 

Tromsø kommunes korrigerte brutto driftsutgift til skoleskyss per elev som får skoleskyss var lavere 

enn hos samtlige av sammenlikningsenhetene som inngår i tabell 12, særlig i 2011 og 2012.34  

 

Sammenlikningen av produktivitetsindikatorverdier mellom Tromsø og sammenliknbare 

kommuner kan oppsummeres som på neste side:  

 

                                                 
31 I sitt høringssvar til denne rapporten bemerker Tromsø kommune at skoleskyss «(…) finansieres av 

fylkeskommunen som innhenter anbud fra transportører. Lønnskostnadene føres derfor ikke på kommunen.» 
32 Også på indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev lå Tromsø kommune i alle de tre årene 

lavere enn gjennomsnittet for landet uten Oslo. 
33 Riktignok var Tromsøs verdi på denne indikatoren kun marginalt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket i 

2011.  
34 Kommuneadministrasjonen viser til at fylkeskommunen høsten 2013 la om sin praksis når det gjelder hvor stor 

andel av spesialtransport fylkeskommunen dekker, slik at kommunen fra og med da måtte betale mer enn før for 

denne typen transportoppdrag.  
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 Målt etter korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolen (selve grunnskoleundervisningen) 

per elev, fremstår Tromsø kommune som tilnærmet gjennomsnittlig produktiv sammenliknet 

med KG13 og ASSS-nettverket i perioden 2011-2013. Igjen minner vi imidlertid om at 

Tromsø kommune betaler mindre i arbeidsgiveravgift enn de aller fleste kommunene vi her 

sammenlikner med.  

 

 Målt etter korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss per elev som får skoleskyss fremstår 

Tromsø kommune som over gjennomsnittlig produktiv sammenliknet med KG13 og ASSS-

nettverket i perioden, særlig i 2011 og 2012.   

 

 Den lavere produktiviteten i – eller de relativt høyere korrigerte brutto driftsutgiftene til - 

skolelokaler er årsaken til at Tromsø kommunes samlede drift av grunnskolesektoren (ekskl. 

skolefritidsordning) fremstår som noe mindre produktiv sammenliknet med ASSS-

nettverket og KG13 i perioden 2011-2013. 
 

6.4 Utdypende tjenesteindikatorer 

I delkapitlene 6.1 og 6.3 fremkommer det at Tromsø kommunes utgiftsnivå tilknyttet driften av 

skolelokaler i perioden 2011-2013 var høyere enn gjennomsnittlig for ASSS-nettverket og KG13. 

Vi viser også ovenfor til at det er på drift av skolelokaler at Tromsø kommunes drift av 

“grunnskolesektoren” ser ut til å skille seg sterkest fra gjennomsnittene i ASSS-nettverket og KG13, 

i form av større ressursbruk og lavere produktivitet. Tabell 13 nedenfor viser to utdypende 

tjenesteindikatorer for grunnskoledriften, hvorav den ene kan knyttes direkte til utgiftsnivået i 

driften av skolelokaler.  
 

Tabell 13. Utdypende tjenesteindikatorer, grunnskolen, 2011-2013  

Ressursbruk i grunnskolen 

Utdypende tjenesteindikatorer 

 

Tromsø 

 

KG13 

 

ASSS-

nettverket 

 

Landet 

uten Oslo 

Utdypende tjenesteindikatorer 2011 2011 2011 2011 

Elever per kommunal skole 

             210 270 
 

340 
 

203 
 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

14,3 
 

14,4 
 

15,3 
 

13,4 
 

Utdypende tjenesteindikatorer 2012 2012 2012 2012 

Elever per kommunal skole 

             211 273 
 

343 
 

206 
 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

14,1 
 

14,5 
 

15,4 
 

13,5 
 

Utdypende tjenesteindikatorer 2013 2013 2013 2013 

Elever per kommunal skole 

211 276 
 

345 
 

210 
 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 

14,1 
 

            14,5 
 

15,3 
 

13,5 
 

Kilde: KOSTRA 

 

Av tabellen fremgår det at antall elever per kommunale skole var vesentlig lavere i Tromsø 

kommune enn gjennomsnittlig både for KG13 og ASSS-nettverket i perioden 2011-2013. Dette 

betyr at Tromsø kommune, sammenliknet med de to gruppene, hadde en mer desentralisert 

skolestruktur der grunnskoleopplæringen fant sted i relativt sett flere skolebygninger. Den relativt 

desentraliserte skolestrukturen i Tromsø kan ses i lys av at kommunen dekker et langt større 

geografisk areal enn de aller fleste kommunene vi her sammenlikner Tromsø med. Sannsynligvis 

drar Tromsø kommune ikke i samme grad som gjennomsnittskommunene i KG13 og ASSS-
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nettverket nytte av såkalte stordriftsfordeler i driften av skolelokaler, og det relativt høye 

driftsutgiftsnivået henger nok sammen med blant annet dette. I KomRev NORDs rapport 

“Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom” (KomRev NORD 2014b) fremgår det for øvrig at 

Tromsø kommunes langsiktige vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse er større enn 

gjennomsnittlig i landets kommuner. Skolelokaler utgjør en vesentlig del av kommunens 

bygningsmasse. Et stort langsiktig vedlikeholdsetterslep kan påvirke driftsutgiftsnivået tilknyttet 

skolelokalene. Videre gir antakelig det nordnorske klimaet høyere driftsutgiftsnivå tilknyttet 

skolelokaler i Tromsø enn hva som er gjennomsnittlig for KG13, ASSS-nettverket og landet uten 

Oslo.  

 

Indikatoren gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10. årstrinn er et mål på lærertetthet. Jo større 

gruppestørrelse, dess lavere lærertetthet. Tabell 13 viser at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen i 

Tromsø kommunes grunnskole i 2011, 2012 og 2013 var noe lavere enn gjennomsnittene både for 

KG13 og ASSS-nettverket. Dette betyr at lærertettheten var noe høyere i Tromsø kommune. 

Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning (KS, 2013: 70), og må derfor ses i sammenheng 

også med det relativt større omfanget av slik undervisning i Tromsø kommune. Tabell 13 forteller 

oss dermed ikke nødvendigvis så mye om lærertettheten i den ordinære undervisningen i Tromsø 

kommunes grunnskole.35 Forskjellene mellom Tromsø kommune og KG13/ASSS-nettverket hva 

gjennomsnittlig gruppestørrelse/lærertetthet angår, var imidlertid langt mindre enn forskjellene i 

antall elever per kommunale grunnskole. Videre ser ikke den noe høyere lærertettheten i Tromsø 

kommunes grunnskole ut til å ha gitt seg utslag i høyere korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 

pr. elev, sammenliknet med KG13 og ASSS-nettverket. Ovenfor viser vi til at lønnsutgiftene til 

grunnskole (f. 202) per elev var lavere i Tromsø kommune enn i KG13 i perioden 2011 til 2013. 

Detaljdata fra KOSTRA viser at Tromsø kommune i denne perioden hadde lavere andel lærere i 

alderen 50 år eller eldre, noe som nok bidrar til de noe lavere lønnsutgiftene per elev. Andel lærere 

med universitets-/høgskoleutdanning var i perioden 2011-2013 høyere i Tromsø kommunes 

grunnskole enn gjennomsnittlig både for KG13 og ASSS-nettverket.     

  

                                                 
35 ASSS-nettverkets hovedrapport 2013 tyder på at lærertettheten i den ordinære undervisningen var noe lavere i 

Tromsø kommunes grunnskole i skoleårene 10/11, 11/12 og 12/13 sammenliknet med ASSS-nettverket (KS, 2013: 

71). 
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6.5 Oppsummering 

Våre sammenlikninger av Tromsø kommune med gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket i 

delkapittel 6.1 – 6.4 ovenfor, indikerer at Tromsø kommune i perioden 2011-2013 
 

a) prioriterte grunnskoleundervisningen tilnærmet gjennomsnittlig, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner  

b) prioriterte skolefritidstilbud, skoleskyss og skolelokaler høyere enn gjennomsnittlig 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner 

c) ga en større andel enn gjennomsnittlig av undervisningstimene som spesialundervisning i 

2011, 2012 og 2013   

d) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i grunnskoleundervisningen 

e) drev skoleskyss over gjennomsnittlig produktivt 

f) hadde en under gjennomsnittlig produktivitet i den samlede driften av grunnskolesektoren 

(ekskl. skolefritidstilbud), grunnet et høyt utgiftsnivå i driften av skolelokaler 

 

I forbindelse med punkt a og d minner vi om at Tromsø kommune betaler mindre i 

arbeidsgiveravgift enn de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med. At Tromsø kommune 

bruker mer ressurser enn sammenliknbare kommuner på skoleskyss og skolelokaler kan i stor grad 

knyttes til en relativt desentralisert skolestruktur, nordnorsk klima, og det store landarealet 

kommunen dekker. Den relativt desentraliserte skolestrukturen må også antas å bidra til de relativt 

høye korrigerte brutto driftsutgiftene til skolelokaler.  
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

 

I fremstillingene i delkapittel 5.1 og 5.2 viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til 

grunnskole økte fra om lag 577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i 

betraktning lønns- og prisvekst fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 

2011 til 2013 økte den samlede bemanningen i resultatenhetene litt. Det samme gjaldt det totale 

sykefraværet.  

 

Mellom de enkelte resultatenhetene (skolene) i kommunens grunnskole, varierte ressursbruken 

nokså mye i 2013. Variasjonene i netto driftsutgift pr. elev ser ut til å henge nært sammen med 

variasjoner både i antall elever per årsverk og i forekomsten av ekstraordinære innslag i 

opplæringstilbudet, i form av spesialavdelinger og spesialklasser for elever med større/andre behov 

enn gjennomsnittlig.    

 

Våre sammenlikninger av Tromsø kommune med gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket i 

kapittel 6, indikerer at Tromsø kommune i perioden 2011-2013 

 

a) prioriterte grunnskoleundervisningen tilnærmet gjennomsnittlig, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner  

b) prioriterte skolefritidstilbud, skoleskyss og skolelokaler høyere enn gjennomsnittlig 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner 

c) ga en større andel enn gjennomsnittlig av undervisningstimene som spesialundervisning i 

2011, 2012 og 2013   

d) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i grunnskoleundervisningen 

e) drev skoleskyss over gjennomsnittlig produktivt 

f) hadde en under gjennomsnittlig produktivitet i den samlede driften av grunnskolesektoren 

(ekskl. skolefritidstilbud), grunnet et høyt utgiftsnivå i driften av skolelokaler 

 

I forbindelse med punkt a og d minner vi om at Tromsø kommune betaler mindre i 

arbeidsgiveravgift enn de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med.  

 

At Tromsø kommune bruker mer ressurser enn sammenliknbare kommuner på skoleskyss og 

skolelokaler kan i stor grad knyttes til en relativt desentralisert skolestruktur, nordnorsk klima, og 

det store landarealet kommunen dekker. Den relativt desentraliserte skolestrukturen må også antas 

å bidra til de relativt høye korrigerte brutto driftsutgiftene til skolelokaler.  
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8 HØRING 

Revisjonen sendte denne rapporten på høring til Tromsø kommune den 25.9.2014, med 

høringsfrist den 3.10.2014. Kommunens høringssvar forelå innen fristen, og er limt inn her:  
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Revisors kommentar 

Tromsø kommune har – etter revisjonens syn – utarbeidet et relativt utfyllende høringssvar, som til 

dels supplerer opplysningene som fremgår av revisjonens rapport. Når det gjelder punkt 1 viser vi 

til fotnote 17 på side 11. Pkt. 2 i høringssvaret har resultert i noe omarbeiding av vår rapport. Så 

langt det er mulig med henvisning til regnskapsdata isolert sett, fremgår det i vår endelige rapport i 

noe større grad hvilke tendenser som ligger bak endringene i salgsinntekter og øvrige inntekter.  

 

Til pkt. 3 (om sykefraværsrapporter) vil vi bemerke at vi i denne rapporten ikke sammenlikner 

sykefraværet i Tromsø kommunes grunnskole med sykefraværet i andre kommuners grunnskoler. 
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Vi viser for øvrig til at vi, som kommunen viser til i sitt høringssvar, gjorde noen små endringer i 

vår rapport mens kommunen hadde den på høring.  

 

Til punktet «Sammenlikning av ressursbruk mellom skolene» vil vi understreke at vi deler 

kommunens syn om at spesialundervisning er en viktig forklaringsvariabel med hensyn til 

forskjeller i ressursbruk mellom ulike skoler. Dette synet mener vi går klart frem av side 14, 

midterste avsnitt.     

 

Når det gjelder pkt. 4, vedrørende ASSS-tallene, har vi i vår endelige rapport tydeliggjort enda 

klarere, i fotnote 2, at vi kun helt unntaksvis i denne rapporten baserer oss på tallmateriale fra ASSS-

nettverkets rapporter.  

 

Punkt 5 og 6 har vi lagt til grunn for å tilføye fotnote 28 og 31, henholdsvis på side 21 og 23, i vår 

rapport.  
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http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/brukerveiledning-til-kostra-tabellene
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/brukerveiledning-til-kostra-tabellene
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10 VEDLEGG 

 

Internt arbeidsnotat fra kontaktrevisor i forbindelse med uttak av regnskapstall. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tromsø kommune: 
 

Kvalitet i grunnskolen, 2014 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, 2014 

Undersøkelser i Tromsø Brann og redning, 3 rapporter, 2013 og 2014 

Kvalitet i eldreomsorgen, 2013 

Tromstun skole - kommunens prosjektoppfølging, 2012 

Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte, 2011 

Farlig avfall, 2011 

Psykisk helsearbeid, 2011 

Tromsø kommunes bruk av ressurser ifm. OL-søknaden, 2010 

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og  

omsorgstjenesten, 2009 

Offentlige anskaffelser, 2009 

Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten,2008 

Fokuskvartalet. Oppfølging av byggingen av  

nytt rådhus, 2007 

Byggesaksbehandling, 2007 

Bruk av eksterne konsulenter, 2007 

Spesialundervisning i grunnskolen, 2007 

Økonomistyring i hjemmetjenesten, 2007 

Foranalyse. Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet. 

Driftsutgifter til Tromsø kommunes institusjoner for heldøgns pleie og 

omsorg, 2006 

Ressursbruk i grunnskolen (ASSS), 2006 

Beregning av selvkost for kommunale  

barnehager, 2005 

Forvaltning, drift og vedlikehold av  

bygningsmassen i Tromsø kommune, 2005 

Tromsø kirkelige fellesråds bruk av tilskudd fra  

Tromsø kommune, 2005 

Avtalen mellom Miljøxpert Tromsø KF og  

Data Consult ForretningsUtvikling AS, 2005 

Offentlige anskaffelser, 2005 

Reguleringsplan Ullsfjord. En gjennomgang av tidsfrister i forbindelse 

med behandlingen av reguleringsplan Stordalsstrand-Sjøvassbotn,2005 

  

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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