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1.1 MANDAT OG SAMMENSETNING
Ved kongelig resolusjon 6. mai 1994 nedsatte Regjeringen et teknisk beregnin
valg som skulle kunne kostnadsberegne særskilte reformer, tiltak og prosjek
utarbeide en generell veiledning i bruk av nytte-kostnadsanalyser. Utvalgets m
følger som vedlegg til denne rapporten.

Ved brev fra Finansdepartementet av 4. juli 1994 ble utvalget gitt følgend
leggsmandat:

1

Reform 94 er vedtatt av Stortinget basert bl.a. på kostnadsanslag som Regje
har foretatt. Senest i Kommuneøkonomiproposisjonen er det en omtale av ber
ger av kostnader ved Reform 94 som er gjennomført av en interdepartem
arbeidsgruppe med medlemmer fra Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
tet, Kommunal- og arbeidsdepartementet og Finansdepartementet.

Den nye arbeidstidsavtalen for lærere ble inngått med virkning fra 1.1.94
kommuner og fylkeskommuner er gjennom inntektssystemet for 1994 gitt ko
sasjon for avtalen. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra K
, utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund
vurdere kostnadene ved avtalen. Arbeidsgruppen er omtalt i Kommuneøkonom
posisjonen.
– Når det gjelder Reform 94, skal kostnadsberegningsutvalget gjennomgå o

dere kostnadene ved driftssiden av reformen. Utvalget kan, dersom utv
ønsker det, få seg forelagt de beregningene som den interdeparteme
arbeidsgruppen har utført.

– Utvalget skal også gjennomgå og vurdere kostnadene ved investeringsbe
som følger direkte av reformen så langt fagplanene og andre forutsetning
fastsatt. Den interdepartementale arbeidsgruppen arbeider med å vurdere
spørsmålet. Utvalget kan, dersom utvalget ønsker det, få seg forelagt arb
gruppens vurdering.

– Når det gjelder arbeidstidsavtalen for lærere, skal utvalget gjennomgå og
dere kommunenes kostnader ved avtalen. Utvalget kan, dersom utvalget ø
det, få seg forelagt de beregningene som arbeidsgruppen på dette om
gjennomfører. Utvalget skal ta stilling til hvilke prinsipper som skal ligge
grunn for beregning av kommunenes merkostnader. Utvalget bes i nødv
utstrekning redegjøre for hvilke forutsetninger som er benyttet. Videre
utvalget om å redegjøre for hvilke muligheter som foreligger for å oppnå be
relser.

Utvalget bes avgi en rapport vedrørende kostnadene ved Reform 94 og arbeid
avtalen for lærere innen 1. september 1994.
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Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 40 (1993-93)
«innføres obligatorisk skolestart fra det kalenderår barn fyller 6 år, med virkn
fra skoleåret 1997/1998». Stortinget har senere vedtatt nødvendige endringe
grunnskoleloven, samt at den obligatoriske grunnskolen utvides til ti år, jf. Ot.
nr. 21 (1993-94) og Innst. O. nr. 36 (1993-94). I St.meld. nr. 40 og Ot.prp. nr. 2
det gitt en foreløpig redegjørelse for økonomiske virkninger av disse endringe
denne forbindelse ble det som forutsetning for gjennomføring av reformen la
grunn at beregningene av økonomiske konsekvenser blir framlagt for Stort
snarest mulig og senest innen utgangen av våren 1995. Regjeringen har ned
interdepartemental arbeidsgruppe med deltakelse fra Kirke-, utdannings
forskningsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Finansdepartem
for å gjennomføre mer utførlige kostnadsberegninger av de omtalte endring
grunnskoleloven.
– Kostnadsberegningsutvalget skal gjennomgå og vurdere kostnadene ved 

start for seksåringer. Utvalget kan, dersom utvalget ønsker det, få seg for
de beregningene som utføres av den interdepartementale arbeidsgru
Utvalget bes spesielt vurdere økonomiske konsekvenser av ulike forutsetn
herunder omfang og utnyttelse av kapasitet i barnehagesektoren, og rede
i nødvendig utstrekning for hvilke forutsetninger som er benyttet. Utvalge
redegjøre for hvilke muligheter som foreligger for å oppnå besparelser.

Utvalget bes avgi en rapport om kostnadene ved skolestart for seksåringer inn
april 1995.

3

Som forutsatt i kostnadsberegningsutvalgets mandat, vil utvalget bli supplert
en representant for Kommunal- og arbeidsdepartementet ved beregninger av 
mer som berører kommuner og fylkeskommuner. Avdelingsdirektør Eivind 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, oppnevnes som medlem av utvalget i f
delse med vurdering av ovennevnte saker. Kirke-,utdannings- og forskningsd
tementet oppnevner sekretær for å bidra med nødvendig grunnlagsmateria
utvalget.

Som forutsatt i utvalgets hovedmandat, kan utvalget om ønskelig innhente
skilte uttalelser fra kompetente forskningsmiljøer. Det forutsettes videre at utv
trekker inn representanter fra Kommunenes Sentralforbund i arbeidet som om
les av dette tilleggsmandatet.

Utvalget legger med dette fram sin rapport om kostnadene ved Reform 9
arbeidstidsavtalen for lærere.

Kostnadsberegningsutvalget har følgende permanente sammensetning:
Dosent Arild Hervik, Høgskolen i Molde, leder
Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel, Finansdepartementet
Ass. direktør Inger-Johanne Sletner, Norges Bank.

For spesielt å utrede bruk av kostnad-nytteanalyser er i tillegg oppnevnt:
Professor Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole
Førstekonsulent Karine Nyborg, Statisisk Sentralbyrå.

Som følge av at utvalget ikke har hatt tid til å avklare prinsipielle forhold ved
rende nytte-kostnadsanalyse før denne rapporten måtte utarbeides, har disse
sonene også deltatt i utarbeidelsen av denne rapporten.
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I forbindelse med tilleggsmandatet er følgende personer oppnevnt:
Avdelingsdirektør Eivind Dale, Kommunal- og arbeidsdepartementet
Rådmann Jan Refseth, Molde kommune
Økonomisjef Beate Stang Aas, Troms fylkeskommune.

Utvalgets sekretariat har bestått av underdirektør Geir Åvitsland, Finansdeparte-
mentet, rådgiver Thor Bernstrøm, Kommunal- og arbeidsdepartementet, avde
direktør Jan Ellertsen, Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet og kons
Lise Lindbäck, Finansdepartementet.

1.2 UTVALGETS ARBEID
I forbindelse med tilleggsmandatet har det i perioden august 1994 til septe
1994 vært avholdt 4 møter i utvalget. Representanter fra utvalget har i tillegg
møter med Kommunenes Sentralforbund, Lærerforbundet og Næringslivets H
organisasjon.

1.3 PREMISSER FOR ARBEIDET
Utvalget har vurdert kostnadene ved Reform 94 og arbeidstidsavtalen for læ
Utvalget har i hovedsak begrenset seg til en vurdering av de direkte kostnaden
påvirker offentlige budsjetter. Innenfor den tidsrammen som har vært til disp
sjon, har utvalget verken vurdert mer indirekte kostnader eller eventuelle kost
for privat sektor. I samsvar med mandatet har utvalget heller ikke vurdert nytte
av reformene. Det vises for øvrig til den prinsipielle drøftingen av reformkostn
i "Beregning av reformkostnader – noen prinsipielle spørsmål" i avsnitt 1.5, samt
omtale i de enkelte kapitler i rapporten.

Arbeidet har funnet sted under et sterkt tidspress, og på enkelte områder h
derfor ikke vært tid til å foreta alle ønskelige beregninger og vurderinger. Utva
har i slike tilfeller forsøkt å peke på hvilke punkter det bør arbeides videre me

Rapporten består av tre kapitler i tillegg til innledningskapitlet. De tre kapitl
behandler henholdsvis driftskostnader ved Reform 94, investeringskostnade
Reform 94 og kostnadene ved arbeidstidsavtalen.

1.4 SAMMENDRAG
I det følgende gis det et sammendrag av hovedpunkter i utvalgets rapport. Sam
draget er i hovedsak konsentrert om utvalgets konklusjoner. Vi vil likevel pek
at disse konklusjonene for en stor del bygger på beregningstekniske forutset
og forutsetninger om forståelse av regelverk. Disse forutsetningene fremkom
mer fullstendig under hver enkelt del av rapporten.

1.4.1 Reform 94 – Driftskostnader
Utvalget har tatt utgangspunkt i en beregningsmodell utarbeidet i Kirke-, ut
nings- og forskningsdepartementet (KUF). Denne modellen beregner i prins
totalkostnadene ved drift av videregående skole etter innføringen av Reform
Utvalget drøfter også kort de netto merkostnadene som kan tilbakeføres dire
Reform 94. Det er slike merkostnader som ville dannet deler av grunnlaget f
eventuell lønnsomhetsvurdering av reformen. Utvalget har ikke registrert at d
myndighetenes side ble gjort anslag for merkostnadene ved Reform 94 før refo
ble besluttet gjennomført.
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Utvalget er generelt av den oppfatning at beregningene av totalkostnad
Reform 94 er godt dokumentert, og at beregningsarbeidet generelt synes å
gjennomført på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan ikke peke på områd
KUFs kostnadsanslag virker urimelige.

De utførte kostnadsberegningene er relativt følsomme for endringer i gjen
snittlig klassestørrelse. Utvalget ville derfor ha sett det som ønskelig at det h
foreligget et klarere grunnlag for å vurdere hvordan Reform 94 kan tenkes å på
gjennomsnittlig klassestørrelse.

Utvalget har innenfor den tiden som har vært til disposisjon, verken hatt m
het til å foreta simuleringer av optimal klassestørrelse for enkeltfylker, eller vur
normtall ut fra observerte klassestørrelser for ulike fylker. Utvalget vil imidle
peke på at den betydelige samordningen av både grunnkurs og videregåend
som følger av reformen, må antas å kunne gi vesentlige gevinster med hen
klassestørrelse. Ut fra et slikt synspunkt, synes KUFs alternative forutsetning
klassestørrelse å utgjøre forsiktige anslag for samlet gevinstpotensial.

Drøftingen ovenfor trekker i retning av at KUFs beregninger overvurderer to
kostnaden ved drift av videregående skole etter reformen. I motsatt retning tr
imidlertid at det kan ligge begrensninger på bruken av fristilte ressurser ved
menslåing av klasser, jf. omtale under "Klassestørrelse" i punkt 2.3.5. Dette
momentet vil imidlertid ha mindre vekt dersom disse begrensningene ikke er
dende.

Samlet sett er det dermed utvalgets oppfatning at KUFs minimumsansla
kostnader (alternativ 1 i tabell 2.2.8a) kan være et velegnet anslag for kostn
ved drift av videregående skole etter gjennomføring av Reform 94. Dersom us
heten i et slikt anslag skal reduseres, vil utvalget peke på at det kan være he
messig med ytterligere arbeid på følgende punkter:
– Analyse av gevinstpotensialet ved økt gjennomsnittlig klassestørrelse

følge av samordning av grunnkurs og videregående kurs i henhold til Re
94.

– Analyse av endringer i søkeratferd som følge av bedre gjennomstrømm
yrkesfaglige studieretninger etter gjennomføring av Reform 94.

Til tross for den usikkerheten som foreligger, vil utvalget se det som lite sanns
at kostnadene ved drift av videregående skole etter gjennomføring av Refor
kan overstige KUFs maksimumsanslag for slike kostnader (alternativ 3 i t
2.2.8a).

1.4.2 Reform 94 – Investeringskostnader
Utvalget har ikke foretatt noen endelig vurdering av investeringskostnaden
Reform 94. Bearbeidede opplysninger på grunnlag av materiale KUF har hent
i en spørreundersøkelse i fylkeskommunene kan antyde samlede investe
(utstyr og lokaler) i størrelsesorden 400 – 450 mill. kroner for grunnkurs. Det
noe høyere enn det beløpet på 326 mill. kroner som er bevilget fra 1992 til 
Det bevilgede beløpet representerer imidlertid en statlig finansieringsandel, 
ikke et anslag på investeringsbeløpet.

Utvalget vil peke på at det er knyttet betydelig usikkerhet til investeringsbe
ningene. For det første kan det av kostnadshensyn være hensiktsmessig å sa
relativt likeartede investeringer. Det er derfor mulig at enkelte av de oppgitte in
teringsbeløpene også kan inkludere investeringer for videregående kurs. Ut
har ikke vurdert dette nærmere.
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For det andre er det krevende å anslå investeringsbehovet for VK I og V
Noe av denne usikkerheten vil løse seg opp når en nærmer seg iverksetting 
I. I tillegg vil det foreligge usikkerhet knyttet til antall lærlingeplasser, jf. omta
"Behovet for nye lærlingplasser" i avsnitt 3.5. Utvalget vil peke på betydningen a
videre arbeid på disse punktene.

Utvalget drøfter bruk av normkostnader i tilknytning til utstyrsinvestering
Videre omtales kort forholdet til kompensasjonssystemer og virkninger på fy
kommunenes incentivstruktur.

1.4.3 Kostnader ved arbeidstidsavtalen
Utvalget har beregnet de netto merkostnadene som følger direkte av arbeids
talen, gitt at kommunene tilpasser seg effektivt til de endrede bestemmelsene
vil for det første innebære at eventuelle innsparinger eller merkostnader som
følger direkte av arbeidstidsavtalen, ikke påvirker de beregnede merkostna
Utvalget har videre beregnet merkostnader med utgangspunkt i at alle komm
strengt har holdt seg til gjeldende regelverk i form av lover, forskrifter, tariffavt
og bindende rundskriv. Utvalgets beregningsmetode vil også innebære at fa
kostnader ikke nødvendigvis er relevante for beregningene, dersom disse k
dene avviker fra hva det kan være grunn til å anta er kostnadseffektiv drift.

Utvalget har anslått følgende direkte kostnadsøkninger som følge av arb
tidsavtalen:

Utvalget peker på at tallanslagene er usikre. Denne usikkerheten er bl.a. k
til beregning av lønn for nyansatte og til at regnskapsdataene for driftskost
ikke er tilstrekkelig detaljerte.

Utvalget har anslått innsparingene ved omdisponering av samrådingstim
ungdomstrinnet og konferansetimen i videregående skole. Videre har utv
anslått en effektiviseringsgevinst som følge av redusert overtid og oppfyllin
stillinger:

Anslaget for omdisponering av konferanseressursen er bl.a. avhengig av
mange studieretninger som har hatt rom for en slik ressurs innenfor det gamle
metimetallsbegrepet. Utvalget har her lagt forsiktige anslag til grunn, jf. om
under "Konferansetimen i videregående skole" i punkt 4.2.5.

Kostnadsøkning redusert leseplikt 775 mill. kr

Økte driftskostnader 63 mill. kr

Sum økte kostnader 838 mill. kr

Omdisponering, samrådingsressurs 188 mill. kr

Omdisponering, konferanseressurs 156 mill. kr

Effektivisering redusert overtid

og oppfylling av stillinger >108 mill. kr

Sum omdisponering og effektivisering 452 mill. kr
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Det kan på enkelte mindre skoler være problemer med fullt ut å realisere e
sparing knyttet til reduksjon av overtid og oppfylling av stillinger. Utvalget leg
imidlertid til grunn at dette ikke vil føre til vesentlige endringer i anslaget oven

Utvalget har drøftet mulig omdisponering som følge av mønsterplantimen

Utvalget er i tvil om kommunene faktisk var pålagt å ha en mønsterplantim
arbeidstidsavtalen trådte i kraft. Vi finner dermed ikke å kunne ta stilling til 
omdisponering av mønsterplantimen skal oppfattes som en mindrekostnad so
ger av arbeidstidsavtalen. Dersom mønsterplantimen skal tas med som en i
ring, vil det prinsipielle regneopplegget utvalget for øvrig har lagt til grunn, g
beløp på om lag 200 mill. kroner. I statsbudsjettet for 1994 er det lagt til grun
statens bevilgning til formålet omdisponeres. Statens opprinnelige bevilgning 
mill. kroner i 1987, vil tilsvare om lag 83 mill. kroner målt i 1992-kroner.

Utvalget har drøftet innsparingsmuligheter knyttet til anvendelse av dager
undervisningsfri:

Ut fra et anslag for antall alternative dager, anslår utvalget et effektiviseri
potensial på 337 mill. kroner. I drøftingen under "Effektiviseringsgevinster" i punkt
4.2.6 omtaler utvalget en del årsaker til at det særlig på kort sikt vil være vans
å realisere dette effektiviseringspotensialet fullt ut i form av innsparinger. Det 
ste problemet synes å være knyttet til begrensningene i justering av ukentlig
plikt i grunnskolen. Dette vil også være et problem på lang sikt. Utvalget antar
vel at en betydelig del av potensialet kan realiseres.

Utvalget vil videre peke på at realisering av innsparinger også vil avheng
organisatoriske forhold. Det er rektorene på den enkelte skole som i henho
arbeidsrettens dom må ta stilling til hvordan effektiviseringspotensialet kan u
tes. Utvalget legger imidlertid til grunn at det er nødvendig med oppfølging
kommunene og fylkeskommunene. Mulighetene for å oppnå kostnadsbespa
kan også avhenge av medvirkning fra sentrale myndigheter, bl.a ved at diss
søker å binde opp innsparingsmulighetene.

Som omtalt i rapporten, har arbeidsretten i en dom av 5. mai 1994 klar
enkelte punkter i arbeidstidsavtalen. Det kan hevdes at denne dommen falt s
sent at kommunene vanskelig kunne realisere effektiviseringsgevinster som
av planlagte undervisningsavbrudd i første halvår 1994. Dersom omdisponeri
mønsterplantimen ikke medregnes, vil dette i tilfelle bety at kommunesektoren
har måttet dekke en merkostnad i underkant av 200 mill. kroner i budsjettåret 
jf. at KUF har lagt til grunn en netto merkostnad på 189 mill. kroner. Dersom m
sterplantimen medregnes tilsier utvalgets beregningsopplegg ingen merkos
for kommunesektoren.

De begrensningene utvalget har omtalt når det gjelder å foreta innsparinge
følge av bruk av planlagte dager uten undervisning, synes i stor grad å være k
til de begrensede mulighetene til å justere leseplikten i grunnskolen. For budsje
1995 og senere år, synes det likevel å være tilfelle at netto merkostnader for

Omdisponering, mønsterplantimen 200 mill. kr

Effektivisering, alternative dager 337 mill. kr



NOU 1994:15
Kapittel 1 Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94 9

algets
kning

nede

tensi-
m at
kket.
t vil

enfor
åd og
 av
 i ar-
et kan

n for
det,

 sist-
ari-

ge av
e som
adene
t). Et
t. I de
iste-
r over
ne for
ter og
satte
total-
inger

pet vil

re en
ttings-
munesektoren vil være lavere enn det KUF har beregnet. Det er derfor utv
oppfatning at det sett over tid ikke synes å foreligge et netto merbehov til de
av kostnadene ved arbeidstidsavtalen i forhold til KUFs beregninger.

Utvalgsmedlem Beate Stang Aas har følgende særmerknad:

«Som utvalget selv har anført er det knyttet stor usikkerhet til det bereg
effektiviseringspotensialet.

Så lenge premissene for beregningene av selve effektiviseringspo
alet er uklare, er det ikke grunnlag for å trekke en endelig konklusjon o
kostnadene ved arbeidstidsavtalen i forhold til KUFs beregninger er de

En eventuell beregning etter at skoleåret 1994/95 er gjennomfør
kunne gi en bedre avklaring på dette spørsmålet.»

Utvalgets medlem Jan Refseth har følgende særmerknad:

«Utvalgsmedlemmet Jan Refseth forutsetter for sin del at staten inn
rammen av arbeidsrettens dom, følger opp kommuner og skoler med r
veiledning. Han legger videre til grunn for sin tilslutning til vurderingen
potensialet, at det ikke synes å være konstatert forhold i avtalen eller
beidsrettens dom som låser for prosesser som kan sikre at potensial
utnyttes.»

1.5 BEREGNING AV REFORMKOSTNADER – NOEN PRINSIPIELLE 
SPØRSMÅL

1.5.1 Reformkostnader

Med en reform forstås her endrede regler for offentlig ressursbruk. Målsettinge
reformen kan være en volum- eller kvalitetsøkning i det offentlige tjenestetilbu
eller det kan være en kostnadseffektivisering for et gitt tjenestetilbud. I det
nevnte tilfellet vil det være tale om en reformgevinst. De fleste reformer vil i v
erende grad ha virkninger for alle disse komponentene.

Reformkostnader er de kostnadene som direkte eller indirekte er en føl
reformen. Beregning av slike kostnader krever en prognose for de kostnaden
påløper etter at reformen er gjennomført, som så må holdes opp mot de kostn
som ville ha påløpt uten at reformen hadde blitt gjennomført (basisalternative
anslag for kostnadene uten reform krever en klar definisjon av basisalternative
fleste tilfellene vil det være en framskriving av utgangssituasjonen ut fra eks
rende regelverk og forventede endringer i relevante eksterne rammebetingelse
beregningsperioden. Kostnadene etter reformen vil endre seg dels fordi regle
ressursbruk endrer seg, men også ved at reformen kan påvirke incitamen
atferd både til de klientene som reformen retter seg mot, og til de offentlig an
som berøres av reformen. Reformkostnadene vil da bli differansen mellom 
kostnadene etter at reformen er gjennomført og alle direkte og indirekte virkn
er tatt hensyn til, og totalkostnadene ved å opprettholde utgangssituasjonen.

1.5.2 Ulike kostnadsbegreper
En kan tenke seg ulike kostnadsdefinisjoner, og det relevante kostnadsbegre
være avhengig av formålet med analysen.

1.5.2.1 Samfunnsøkonomiske kostnader

Dette vil være beregning av nødvendige ressurskostnader for å gjennomfø
reform. Ressurskostnadene vil bestå av en kvantumskomponent og en verdse
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Verdsetting av ressursbruken må være basert på en vurdering av ressursene
native verdi. I de tilfellene ressursene kan substituere hverandre i en bestemt 
teproduksjon, eller ressurser kan sløses med, bør kostnadsberegningen vær
på kostnadseffektiv drift.

De samfunnsøkonomiske kostnadene vil ikke være sammenfallende med
ningene for offentlige budsjetter av flere grunner:
– Det kan skyldes periodiseringer. Investeringer gir en ofte en budsjettbelas

på investeringstidspunktet. Men dersom investeringen har en levetid på me
ett år, må årskostnaden periodiseres og avgrenses til depresieringen i det e
år.

– Offentlige utgifter kan være rene overføringer fra offentlige kasser til priv
hushold. Dette gjelder f.eks. utbetalinger til barnetrygd som er en offe
utgift som ikke har motstykke i offentlig ressursbruk.

– Offentlige budsjetter fanger ikke opp de kostnadene som privat sektor på
Dette gjelder f.eks. Reform 94 der privates utgifter til nye lærebøker e
reformkostnad som ikke kommer til syne i offentlige budsjetter.

– Det kan også være at de betalbare markedsprisene ikke samsvarer med r
enes alternativverdi for samfunnet. Skatter og avgifter representerer en u
men det er ikke uten videre gitt at det er en samfunnsøkonomisk kostnad

– Ressursbruk skjer i noen tilfelle utenfor markedssystemet og er dermed 
nadsfritt for brukeren, men ikke gratis for samfunnet. Et viktig eksempe
dette er miljøkostnader og bruk av fellesressurser.

– Dersom samfunnsøkonomiske kostnader defineres i forhold til kostnadseff
drift, kan en ytterligere årsak til forskjell på offentlige utgifter og samfunn
konomiske kostnader være at offentlig tjenesteproduksjon ikke skjer på en
nadseffektiv måte. I mange tilfelle kan det være naturlig å betrakte differa
mellom faktiske kostnader og potensielle kostnader som en form for forb
arbeidssituasjonen.

1.5.2.2 Budsjettvirkninger for offentlig sektor

Også beregning av virkninger av en reform for offentlige budsjetter alene r
mange spørsmål.

(i) Sektorvise virkninger versus konsoliderte nettovirkninger

Reformer eller tiltak kan ha budsjettmessige virkninger for ulike sektorer og for
skjellige administrative nivåer. For eksempel Reform 94 vil ha direkte konsek
ser for fylkeskommunenes skolebudsjetter, men vil også få virkninger for arb
markedstiltak og for budsjetter i tilknytning til dette. Kartlegging av budsjettv
ningene for en bestemt sektor på et bestemt nivå viser inndekningsbehovet fo
budsjettområdet, men kan gi et svært skjevt og tilfeldig bilde av virkningene
offentlige budsjetter sett under ett.

Til syvende og sist må det offentliges nettoutgifter finansieres gjennom u
former for beskatning. Når det gjelder de virkningene som en reform eller et 
vil ha for skattebetalerne, må alle budsjettvirkninger for offentlig sektor reg
netto. I den sammenheng må det tas hensyn til at mange utbetalinger over offe
budsjetter i neste omgang genererer inntekter for det offentlige gjennom skat
avgifter. Det gjelder f.eks. inntektsskatter. En betydelig offentlig utgiftspos
lønnsutgifter. Men dette kan generere skatteinntekter gjennom inntektsskatten
grad reformen gir høyere sysselsetting samlet sett. I så fall vil netto lø
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utbetalinger derfor være lønn minus skatter. Tilsvarende kan offentlige utgifter
til endret privat forbruk av skattlagte varer som også vil føre til endringer i sk
inngangen. En analyse av fiskale konsekvenser av en reform vil kreve at en
menligner det offentliges nettoproveny før og etter reformen der en også må ta
syn til hvordan reformen virker på etterspørselen etter skattlagte og subsi
varer i privat sektor.

(ii) Kortsiktige versus langsiktige virkninger

De fleste reformer vil i utgangspunktet være permanente og derfor i prinsippet
for all framtid. De budsjettmessige konsekvensene av en reform kan imidlertid
svært forskjellige på kort og lang sikt. Investeringssiden vil i mange tilfelle var
mer over tid enn driftssiden. Mange investeringer er engangsinvesteringer i fo
startkostnader. Andre typer investeringer har en periodisitet i den forstand at 
investeringer i utstyr og anlegg som er gjenstand for slitasje og derfor må gje
skaffes med jevne mellomrom. Utgiftsprofilen og dermed budsjettkonsekven
kan derfor være nokså forskjellige på kort og lang sikt. Analysehorisonten må
tilstrekkelig lang til at en kan få med både de kortsiktige virkningene og de mer
manente virkningene når systemet har falt til ro i sin nye bane (steady state).

(iii) Nåverdier versus utgiftsprofiler

Når de økonomiske konsekvenser varierer over tid, oppstår spørsmålet om, og
tuelt hvordan, de bør veies sammen. Dersom hensikten er å vise de budsjettm
konsekvensene av en reform, bør analysen få fram tidsprofilen for betalingsre
som viser disse virkningene. Her er det viktig at analysehorisonten er tilstrek
lang til at en får med alle virkninger inntil systemet stabiliserer seg. Betalingsre
som varierer over tid gir ikke noe entydig kostnadstall for en reform og er derfo
egnet som kriterium for sammenlikninger mellom alternative reformer. Det vil 
for i mange tilfelle være hensiktsmessig å fange opp kostnads- og budsjettvir
ger over tid i et enkelt kostnadstall.

Vi kan gjøre dette på to måter. Vi kan regne på nåverdien av den betaling
ken som reformen genererer. Nåverdien er det samme som kontantekvivalen
betalingsrekken, dvs. det beløp som må avsettes rentebærende i starten fo
sammen med rentene skal være tilstrekkelig til å dekke de fremtidige utbetal
Dersom renten er lik null, blir det den uveiede summen av de framtidige utbeta
ene. Jo høyere renten er, desto lavere vil kontantekvivalenten være ved at bel
ligger langt fram i tid får mindre vekt.

Dersom startkostnadene er S, driftskostnadene konstante og lik D pr 
investeringene som er gjenstand for depresiering og må erstattes er lik I m
levetid på t år, vil nåverdien til en reform med uendelig horisont være

NV = S + I + D/r + I/tr
der r er rentesatsen. Formelen bygger på at alle utgifter betales i begynnel

hver periode. S og I er de øyeblikkelige investeringene, D/r er nåverdien av d
utgiftene mens det siste leddet er nåverdien av erstatningsinvesteringene som
for å holde kapitalutstyret intakt på ethvert tidspunkt.1

Med S=100, D=200, I=200, t=10 år og r = 0,1 (10%), blir nåverdien av b
lingsrekken 2,5 mrd. kroner (når alle beløp er i mill. kroner). Vi ser av dette at

1. Det forutsettes her at depresieringen er lineær og at de årlige erstatningsinvesteringene e
depresieringen.
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om enganginvesteringene utgjør 20 pst. av budsjettbelastningen i startåret, utg
bare 4 pst. av nåverdien til de samlede budsjettvirkningene.

Alternativt kunne vi ha regnet ut de gjennomsnittlige årlige budsjettvirkn
gene. Det kan defineres som det konstante årlige beløp som måtte settes inn
rentebærende konto som sammen med rentene ville være tilstrekkelig til å de
samlede budsjettkostnadene for reformen. Dersom dette beløpet kalles b, v
tilfelle med uendelig horisont være gitt ved b/r = NV. I eksemplet ovenfor ville d
bli

b = r(S+I) + D + I/t
Vi ser at den gjennomsnittlige årskostnaden er rentetapet på de initiale inv

ringene pluss de årlige driftsutgifter og erstatningsinvesteringer. Med tallen
eksemplet ovenfor blir de årlige gjennomsnittskostnader 250 mill. kroner de
mill. kroner er rentetapet på investeringene, 200 mill. kroner er de løpende d
kostnader og 20 mill. kroner de årlige erstatningsinvesteringer (en tiended
200). Også her ser vi at engangsinvesteringen S, som utgjør en betydelig del a
sjettvirkningen i startperioden, bare utgjør 4 pst. av den årlige gjennomnsittsko
den (dvs. et rentetap på 10 mill. kroner pr år). Eksemplet viser at engangskos
som kan utgjøre en betydelig budsjettbelastning ved innføringen av en reform
malt vil utgjøre en mindre del av totalkostnadene for langsiktige reformer.

(iv) Hvor relevante er nåverdiberegninger for offentlige budsjetter?

Nåverdien viser de samlede budsjettvirkninger av en reform i den forstand at 
det kontantbeløp som en ifølge forutsetningene måtte ha for å kunne betjene d
lede utbetalinger knyttet til reformen. Om dette viser seg å være tilstrekkelig
kompensere for de faktiske utgiftene ved en reform, er selvsagt avhengig av
forsetninger som ligger til grunn for beregningene slår til. Nåverdibegrepet foru
ter at budsjettinstansen kan låne inn og ut i kredittmarkedet til en rente lik dis
teringsrenten. Det ligger da i sakens natur at de diskonteringsrentene som e
vante for beregningen, er de finansieringsrentene som budsjettinstansen m
finansmarkedet til enhver tid. Det er klart at det for langsiktige reformer vil vær
umulig oppgave å ha noen sikker oppfatning om dette for hele reformens le
Nåverdien av budsjettbelastningene vil derfor bare kunne gi en omtrentlig in
sjon om de samlede budsjettvirkningene under nærmere spesifiserte forutsetn
Den vil derfor ikke være særlig operasjonell som kompensasjonsgrunnlag. N
diberegninger kan likevel være hensiktsmessige når det gjelder sammenliknin
alternative reformer ved at den anslår de samlede budsjettbelastninger und
forutsetninger.

1.5.3 Kostnadsanslag
Kostnadene kan anslås på to måter. De kan beregnes ved å innhente kostnad
fra de utførende instanser, eller de kan anslås ut fra normtall for effektiv drift
vil normalt være en fundamental informasjonsskjevhet mellom sentraladmin
sjonen som finansierende instans og de som skal utføre en reform, ved at de
ende etatene har større kunnskaper om faktiske kostnadsforhold enn de bevi
instansene. Problemet kan da være at de utførende etatene kan ha interesse
reform blir gjennomført, f.eks på grunn av det vil bedre de ansattes lønn
arbeidsforhold, og tilsvarende kan gjelde for private underleverandører. Før b
ning om iverksettelse er fattet, vil de da ha et motiv til å underslå de faktiske 
nadene for derved å maksimere sannsynligheten for at reformen eller tiltake
besluttet gjennomført. Dersom reformen eller tiltaket er irreversibelt når det fø
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igangsatt (som f.eks. bygging av en bro), vil de faktiske kostnadsforholdene 
bares i form av budsjettoverskridelser uten at det får konsekvenser for gjenn
ringen. Omvendt kan en tenke seg at kostnadsanslagene blir overdrevet i de
lene en ønsker å minimere sannsynligheten for at en reform blir iverksatt. S
informasjonsskjevheter mellom utførende instanser og bevilgende myndig
skaper incitamenter til strategisk rapportering av kostnadsanslag, bør en væ
som med å bygge kalkylene utelukkende på anslag fra de utførende instanse

Kostnadsanslag basert på normtall for effektiv drift løser problemet med s
gisk kostnadsrapportering samtidig som det tvinger etater med en produk
under gjennomsnittet til effektivisering og kostnadsreduksjoner. Det kan imidl
være lokale variasjoner i kostnadsforhold som ikke fanges opp av standard
normtall. Dersom finansieringsmyndigheten ikke kan avgjøre om høyere kostn
enn normen skyldes ineffektiv drift eller lokale forhold utenfor den utførende e
kontroll, vil ikke normtall være noen løsning på informasjonsproblemet. Norm
forutsetter at det eksisterer beslektet virksomhet som et tiltak kan sammen
med, eller at teknologien er kjent. Problemet med usikre kostnadsanslag på 
av strategisk kostnadsrapportering vil en derfor vente først og fremst for store 
prosjekter som bygger på ukjent teknologi.

1.5.4 Kostnadsanslag ex ante og etterprøving ex post
De aller fleste beslutninger som angår framtiden, vil måtte bygge på antakels
rammebetingelser og konsekvenser som ikke er kjent med full sikkerhet på b
ningstidspunktet. Usikkerheten med hensyn til kostnader og gevinster ve
reform kan innsnevres ved innhenting og bearbeidning av ytterligere informa
Dette medfører imidlertid kostnader, dels ved at innhenting av ytterligere info
sjon krever ressurser, og dels ved en utsettelse av realiseringen av den sam
konomiske gevinsten i det tilfelle at reformen er samfunnsøkonomisk riktig. På
annen side fører det forhold at mange reformer er irreversible til at ytterligere i
masjon blir ekstra verdifull.

Det forhold at de gevinster og kostnader som blir realisert etter at at en re
er iverksatt (ex post), er forskjellig fra de anslag som ble lagt til grunn for beslu
gen om iverksettelse, betyr ikke nødvendigvis at beslutningen er gal. Det kan 
være slik at en kostnadsoverskridelse ex post ikke nødvendigvis gjør refo
ulønnsom. Videre kan det være at kostnadene ved å innhente ytterligere inform
på beslutningstidspunktet (ex ante) var større enn den forventede verdien 
informasjon. En påvisning av at en reform er ulønnsom i forhold til de gevinste
kostnader som blir realisert, er en form for etterpåklokskap som er lite konstr
i forhold til spørsmålet om det er truffet en korrekt beslutning. Det kan bare avg
i forhold til en vurdering av den informasjon som var tilgjengelig 
beslutningstidspunktet, og om det var grunn til å vente at verdien av å skaffe ti
ytterligere informasjon kunne berettige bruk av mer ressurser på informasjon
henting.

En beregning av reformkostnader ex post kan likevel være nyttig ut fra flere
mål. Dels er dette nødvendig når det gjelder økonomisk kompensasjon til de in
ser som skal iverksette reformen. Og dels er det nyttig å få informasjon om
kostnadsanslag skyldes ugunstige utfall med hensyn til usikre rammebeting
utenfor beslutningsinstansens kontroll, eller om det skyldes strategisk rapporti
kostnadsanslag fra de utførende instansene. Dersom det siste er tilfellet, gir 
indikasjon om at det bør legges mer vekt på incitamentproblemene i offentlig s
i vurderingen av framtidige reformer.
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Reform ’94 – driftskostnader

2.1 BESKRIVELSE AV REFORMEN
Reform 94 innenbærer relativt betydelige endringer i videregående opplæring
gende punkter i reformen har økonomiske konsekvenser:
a) Det innføres en lovfestet rett til 3 års videregående opplæring for alle mello

16 og 19 år med en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å sørge for tilst
kelig antall plasser. I henhold til lov om videregående opplæring, har s
søkere rett til ett av tre alternative grunnkurs, og 2 års videregående oppl
som bygger på grunnkurset.

b) Fylkeskommunen pålegges i forskrift å skaffe plass til elever og lærlinge
utover dem som har rett til opplæring, for å gi tilbud til funksjonshemmede 
trenger mer enn 3 års opplæring, søkere over 20 år og et visst nødv
omvalg. Når reformen er ferdig gjennomført, skal omfanget av fylkeskom
nens videregående opplæring for personer med og uten lovfestet rett til v
gående opplæring svare til heltids opplæring for et faktisk antall elever/læ
ger som utgjør minimum 375 pst. av et nærmere fastsatt årskull, jf. forskri
20.04.94.

c) De som etter sakkyndig vurdering blir tatt inn til tilrettelagt opplæring, kan
mer enn 3 års opplæring og fortrinnsrett til sitt primære utdanningsvalg de
det foreligger et behov ut fra sakkyndige vurderinger.

d) For fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet innføres det en hovedm
med 2 år i skole og resten av opplæringen i bedrift. Det skilles mellom en 
læringsdel og en verdiskapingsdel, og den samlede tiden fra påbegynt g
kurs til avsluttet fagbrev tar inntil 4 år. Dersom det ikke opprettes nok lærlin
plasser, vil fylkeskommunen måtte tilby opplæringen i skole.

e) Antallet grunnkurs (GK) samordnes og reduseres fra 110 kurs til 13 kurs. A
videregående kurs for andre årstrinn på videregående skole (VK I) reduser
160 til om lag 90.

f) Fylkeskommunen pålegges ved lov å etablere en oppfølgingstjeneste.Tjen
har som hensikt å følge opp de ungdommene som ikke har fast arbeid, ikk
søkt eller tatt imot en opplæringsplass eller som har avsluttet eller vil avs
utdanningen midt i skoleåret.

Reformen innledes for grunnkurs i skoleåret 1994/95, og vil dermed være fullt 
nomført høsten 1996.

Reformen er nærmere beskrevet i følgede dokumenter:
– NOU 1991: 4 (Blegen-utvalget)
– St.meld. nr. 33 (1991-92)
– Innst. S. nr. 200 (1991-92)
– Ot.prp. nr. 31 (1992-93)
– Innst. O. nr. 80 (1992-93)
– St.prp. nr. 1 (1992-93) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemente
– St.prp. nr. 1 (1993–94) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemente
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2.2 BESKRIVELSE AV BEREGNINGER FOR DRIFTSKOSTNADER
I det følgende gis et sammendrag av de beregningene Kirke-, utdannings- og
kningsdepartementet (KUF) har utført av driftskostnadene som følge av Refor
Disse kostnadene omfatter i hovedsak direkte utgifter ved undervisningspers
samt utgiftene til administrativt personell (rektor, undervisningsinspektør m.m
sammendraget er det lagt vekt på å få fram hovedstrukturen i beregningene
forutsetningene som er sentrale for konklusjonen, jf. også utvalgets vurder
under "Utvalgets vurderinger" i avsnitt 2.3. Det gis dermed ikke noen fullstend
beskrivelse av alle forholdene ved beregningene.

I vedlegg 2 til utvalgets rapport er det gitt en mer formalisert beskrivels
hovedstrukturen i beregningene.

2.2.1 Elevtall
KUF har benyttet befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å 
antall personer i hvert aktuelt årskull. I reformen er det forutsatt at det i tilleg
ordinær kapasitet for et fullt årskull, skal dimensjoneres med et tilbud til voksn
funksjonshemmede som trenger mer enn 3 års undervisning, og til et visst om
I KUFs forskrift av 20.04.94 er fylkeskommunens plikt til å gi et slikt underv
ningstilbud knyttet til et samlet volum av elevplasser, og ikke til spesielle rettighe
til omvalg eller for voksne og funksjonshemmede. Forskriften fastslår at fyl
kommunen har plikt til å tilby opplæring for et faktisk antall elever/lærlinger s
utgjør minimum 375 pst. av et årskull. (Årskullets størrelse er fastsatt som et gje
nomsnitt av de til enhver tid aktuelle årskullene. I tillegg foreligger det overga
bestemmelser fram til reformen er fullt innført).

KUF har i beregningene lagt til grunn at dette merbehovet er jevnt forde
hvert årskull, slik at det for hvert årskull legges til grunn et elevvolum på 125
av kullet. Forskriften stiller imidlertid ikke krav om en slik fordeling av sam
volum på hvert årskull.

Ved fastsettelse av volumtall er det for øvrig ikke tatt hensyn til at en min
del av hvert elevkull vil få undervisning i statlige og private skoler.

2.2.2 Søkeratferd
Som utgangspunkt for å anslå søkeratferd benytter KUF plantall fra fylkene for
leåret 1994/95. Disse plantallene gir for hvert fylke oversikt over planlagt a
elever pr. studieretning. I 1994/95 er det lagt til grunn en fordeling med i alt 52
på allmennfaglige studieretninger og 48 pst. på yrkesfaglige studieretninger
lene blir justert på følgende måte:
i. Hvert elevantall blir justert slik at samlet elevantall blir lik 125 pst. av hvert års

kull på hvert alderstrinn.
ii. Hvert elevtall justeres slik at den samlede fordelingen (summert over alle

ker) blir 50 pst. for allmennfag og 50 pst. for yrkesfag.

Fordelingen 50/50 mellom allmennfag og yrkesfag videreføres også for vide
ende kurs (VK I og VK II). Dette representerer dermed en vesentlig endring av
nåværende fordelingen mellom yrkesfag og allmennfag på videregående k
skoleåret 1993/94 var for eksempel andelen elever på yrkesfag i VK I og VK 
henholdsvis 48,16 pst. og 35,19 pst.
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2.2.3 Klassestørrelse
I henhold til rundskriv fra KUF av 30.06.94 kan fylkeskommunene som hovedr
fylle opp klassene til 30 elever i allmennfag og 15 elever i yrkesfag når Reform
er fullt gjennomført. Den faktiske gjennomsnittlige klassestørrelsen framkomm
følgende tabell:

KUF peker på at strukturen med færre og bredere grunnkurs og VK I-kurs
gi grunnlag for en økning av faktisk gjennomsnittlig klassestørrelse. Det er 
beregninger med utgangspunkt i følgende gjennomsnittlige klassestørrelser:

2.2.4 Antall klasser
På grunnlag av beregninger for antall elever pr. studieretning (jf. "Søkeratferd" i
pkt. 2.2.2) og gjennomsnittlig klassestørrelse pr. studieretning (jf. "Klassestørrelse"
i pkt. 2.2.3), beregnes antall klasser pr. studieretning for hvert fylke.

2.2.5 Kostnad pr. klasse
Det beregnes en enhetskostnad pr. klasse.2  Sentrale parametre for å fastslå de
kostnadstallet vil være læretimetall pr. klasse, leseplikten for undervisningsp
nale og administrative ressurser som f.eks. rektor/undervisningsinspektør.

Det er i tillegg forutsatt at undervisningen i allmenne fag i yrkesfaglige stu
retninger gjennomføres i klassestørrelser lik 1,5 ganger klassestørrelsen i yrk
Det er grunn til å anta at sammenslåing av klasser hittil i stor grad har vært 
nomført i fagene norsk og kroppsøving.

2.2.6 Øvrige kostnader
I tillegg til kostnadene ved tilbudet av elevplasser i videregående skole, har 
foretatt separate beregninger av følgende kostnadskomponenter:
– Lærlingeplasser etter dagens ordning

Fra og med 1994 har fylkeskommunene ansvar for elever med rett til opplærin
som omfattes av reformen). I tillegg har de ansvar for utbetaling av lærlingetils
til de elevene som allerede følger et opplegg i tråd med Reform 94 (tilskudd p

2. Modellen beregner egentlig kostnad pr. elev, jf. vedlegg.

Tabell 2.2.3.a: Antall elever pr. klasse

Skoleår: `91/92 `92/93 `93/94

Allmenne fag: 24,42 24,2 24,31

Yrkesfag 12,33 12,32 12,16

Tabell 2.2.3.b: Klassestørrelser i beregningene (antall elever pr. klasse)

AF / ØK-ADM YF

alt. 1 26 13,5

alt. 2 25 12,5

alt. 3 24,1 12,3
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lag 2 800 kroner pr. lærling pr. mnd.). KUF har beregnet kostnaden ved løp
kontrakter fram til juni 1996. Lærekontraktene har i gjennomsnitt en kontraktst
18 mnd. Fra og med 2. halvår 1996 er tilskudd til lærebedrifter innkalkulert i dr
kostnader til skoleplass, siden det er forutsatt at en læreplass etter ny ordni
samme driftskostnad som en skoleplass.
– Etterutdanning av lærere

I KUFs beregninger er det statlige tilskuddet til etterutdanning noe vilkårlig sa
50 mill. kroner i 1994. Beløpet synes å være basert på en spørreundersøkels
av Statens lærerkurs i 1990 om fylkeskommunenes bruk av etterutdanningsm
kombinert med en antakelse om kostnadsdeling mellom staten og fylkeskom
nene.
– Oppfølgingstjenesten

Kostnadene til administrasjon av oppfølgingstjenesten er beregnet ut fra at al
ker skal ha 1 fylkesleder, og at det opprettes regionkoordinatorer svarende til 
verk i hvert fylke. I tillegg avsettes det 1 dagsverk pr. år til målgruppen, som a
å utgjøre om lag 10 – 12 pst. av hvert kull. I beregningene er det lagt til gru
beløp på 30 mill. kroner for 1994, 40 mill. kroner for 1995 og 50 mill. kroner 
1996. Kostnadene i årene etter 1996 (når reformen er fullt gjennomført), an
holde seg på nivå med anslaget for 1996.

2.2.7 Spesielt om lærlinger
Som omtalt i "Beskrivelse av reformen" i avsnitt 2.1 vil fylkeskommunene måtte
øke antall skoleplasser dersom det ikke opprettes nok lærlingeplasser. Tilskud
lærebedrifter er satt lik kostnadene ved en tilsvarende skoleplass, slik at et re
antall lærlingeplasser ikke vil påvirke driftskostnadene ved Reform 94 etter K
beregninger. Et økt antall skoleplasser vil imidlertid påvirke samlede invester
kostnader, jf. omtale i "Reform 94 – investeringskostnader" i kapittel 3 i utvalgets
rapport.

2.2.8 Samlede driftskostnader
Basert på ulike forutsetninger om klassestørrelse, jf. "Klassestørrelse" i punkt 2.2.3,
har KUF beregnet følgende driftskostnader for årene 1994 – 96:3  For en nærmere
omtale av den tekniske beregningsmåten, vises det til vedlegg 2 til utvalgets ra

3. KUFs beregninger strekker seg også videre utover i tid.

Tabell 2.2.8.a: Beregnede driftskostnader, mill. kroner

År Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Øvrige kostnader

1994 9867 9902 9920 162

1995 9342 9462 9524 254

1996 9441 9646 9751 264
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2.3 UTVALGETS VURDERINGER

2.3.1 Ulike kostnadsbegreper

Reform 94 medfører at videregående opplæring på viktige områder gjøres 
hetsbasert. Dette utløser igjen krav til fylkeskommunene om et bestemt omfa
elevplasser og en sammensetning av elevplassene som gjør at elevenes ret
oppfylles.

Utvalgets mandat er begrenset til å vurdere kostnadene som følger av R
94. Utvalget har ytterligere begrenset seg til å vurdere kostnadene for fylkes
muner og eventuelle direkte kostnader for staten. Utvalget tar dermed ikke s
til den eventuelle samfunnsmessige gevinsten ved raskere gjennomstrømm
elever, eller andre forhold som måtte ha inngått i en samfunnsøkonomisk lønn
hetskalkyle. Utvalget vurderer heller ikke kostnader i privat sektor, f.eks. i form
kostnader til lærebøker. Vi viser for øvrig til omtalen i "Beregning av reformkost-
nader – noen prinsipielle spørsmål" i avsnitt 1.5 om prinsipielle forhold ved bereg
ning av reformkostnader.

Dersom utvalget skulle vurdere om Reform 94 burde gjennomføres, ville d
kostnadssiden vært nødvendig å betrakte merkostnaden ved å gjennomføre refor-
men, dvs. differansen mellom kostnadene ved videregående skole før og etter
men. De beregningene KUF har utført, er imidlertid knyttet til totalkostnaden ved
videregående skole etter at Reform 94 er gjennomført. Beregning av slike tota
nader (og ikke merkostnader), vil ikke gi kostnadsinformasjon som gir grunnla
å vurdere om reformen bør gjennomføres. Totalkostnadene vil imidlertid ha 
vans for hvilket samlet beløp som må overføres til fylkeskommunene for å de
utgiftene ved videregående skole.

Utvalget har ikke registrert at det fra myndighetenes side ble gjort ansla
merkostnaden ved Reform 94 før reformen ble besluttet gjennomført. I sted
det lagt vekt på at driftssiden ved reformen kunne finansieres innenfor den ram
som ble tildelt fylkeskommunene til drift av videregående skole i 1992, jf. b
St.meld.nr.33 (1991-92):

«De viktigste statlige overføringene til drift av videregående opplæring
i dag sektortilskuddet, særtilskudd bl.a. til økt elevtall, tilskudd til fago
læringen i arbeidslivet, etterutdanning av lærere og tilskudd til landslin
Dersom disse overføringene opprettholdes på det samme nivå som i 
og fylkeskommunene sett under ett bruker samme beløp på videreg
opplæring, vil det på driftssiden samlet være økonomisk dekning
gjennomført reform i 1995-1996.»

På denne måten ble beslutningen om gjennomføring av reformen koplet sa
med en nedgang i elevtall som ville kommet uavhengig av myndighetenes b
ninger. Utvalget vil peke på at denne framgangsmåten ikke ga grunnlag for å
somhetsberegne reformen. Vi tar imidlertid til etterretning at formålet med en 
nadsberegning nå først og fremst vil være å gi et grunnlag for å fastsette ove
ger til fylkeskommunene. Utvalget beregner derfor primært totalkostnader
KUF har gjort. Under "Mulige innsparinger" i punkt 2.3.8 vurderer likevel utvalge
merkostnadene ved reformen for fylkeskommunene, og prøver samtidig å ta h
til de direkte kostnadene over statsbudsjettet. Vi vil videre påpeke at bruke
totalkostnader ikke betyr at utvalget tar direkte stilling til størrelsen på overfø
gene til kommunene, jf. "Avgrensing av utvalgets mandat" i punkt 2.3.9.

I samsvar med ovenstående, vil utvalget betrakte totalkostnaden ved dr
videregående skole etter gjennomføring av Reform 94 som kostnaden for fy
kommunene ved å opprettholde et tilbud av elevplasser som tilfredsstiller de
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Eventuelle kostnader ved videregående opplæring som fylkeskommunene p
seg utover dette, henføres ikke til reformen.

En konsekvens av denne definisjonen er at det kan finnes fylkeskommune
ikke kan opprettholde sitt tilbud til omvalg, funksjonshemmede og voksne sø
innenfor den kostnadsrammen som blir beregnet for Reform 94. En alternativ 
gangsmåte ville derfor være å definere totalkostnaden ved Reform 94 som tota
naden for hvert enkelt fylke ved å gi et tilbud som tilfredsstiller rettighetene fo
– 19-åringer, samt opprettholde sitt nåværende tilbud for andre søkere. Utvalg
imidlertid lagt til grunn at dette tilbudet vil kunne dekkes innenfor rammen på
pst. Det vises for øvrig til omtale av samlet elevtall i "Antall elevplasser" i punkt
2.3.3.

2.3.2 Generelt om kostnadsberegningene
De kostnadsberegningene KUF har utført inneholder enkelte sentrale foruts
ger. Disse forutsetningene kan i noen tilfeller oppfattes å være gitt utenfra
vesentlig påvirkningsmulighet fra fylkeskommunene. Dette vil for eksempel gj
utviklingen i demografi og søkeratferd. Andre forutsetninger i modellen er i rea
ten anslag på fylkeskommunens atferd, og kunne i prinsippet vært erstattet me
presise estimater dersom modellen hadde hatt en mer komplisert struktur. De
for eksempel gjelde anslagene for klassestørrelse, der en alternativ (men be
mer komplisert) framgangsmåte ville være å beregne optimal klassesammens
for hver enkelt fylkeskommune, gitt de restriksjonene som følger av regelverk

Utvalget vil peke på at fordelene med å benytte en mer komplisert modells
tur må veies mot både direkte kostnader i form av økte utgifter og økt tidsbru
modellutforming og modellbruk, samt mot indirekte kostnader ved at modellen
være vanskeligere å forstå og etterprøve. Utvalget har i sine vurderinger beg
seg til å vurdere de beregningene som er utført av KUF, og har ikke selv utfo
alternative modellberegninger. En slik framgangsmåte er under enhver omste
het nødvendig med den korte tiden utvalget har fått til rådighet. I tillegg er det u
gets oppfatning at selve utformingen av beregningene under enhver omsten
bør utføres av KUF som ansvarlig faginstans.

Utvalget har i forbindelse med beregningene vurdert bruk av Statistisk se
byrås makromodell for kommunal økonomi (MAKKO). MAKKO er er en mod
som beskriver hvordan kommunal sysselsetting og tjenesteproduksjon avhen
standarder og dekningsgrader i ulike tjenesteytende sektorer, samt av befolkn
fordeling på aldersgrupper. Modellen kan bl.a. brukes til å framskrive syssels
gen og antall klienter i ulike tjenesteytende sektorer i kommuneforvaltningen
det gjelder videregående skole, vil imidlertid modellen ikke fange opp endrin
fordelingen av elever på ulike linjer, og de virkningene dette vil ha på syssels
gen. Siden Reform 94 kan føre til slike vridninger, er Statistisk sentralbyrå av
oppfatning at modellen slik den foreligger, er lite egnet til å analysere kostna
ved reformen.

Utvalget har innenfor den tidsrammen det har hatt til rådighet, primært vu
anslagene for samlet antall elevplasser, søkeratferd og klassestørrelse. Disse
dene drøftes punktvis nedenfor. Utvalget har i mindre grad vurdert anslagen
enhetskostnader pr. klasse og elev, samt kostnadene ved oppfølgingstjenes
etterutdanning av lærere. Det vises likevel til omtale under "Øvrige kostnader" i
punkt 2.3.6.

I modellen er alle direkte driftskostnader (for gitt klassestørrelse) antatt å 
proporsjonale med antall klasser. Dette synes å være en rimelig forutsetning
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kostnader.

Modellen er kalibrert på regnskapsdata for 1992, og resultatene fra mode
ringer vil være fullt sammenfallende med faktiske kostnader for dette året. S
menlikning av modellen med regnskapsdata for 1993, viser et meget lite avv
makronivå (om lag 0,5 pst.), mens avvikene er til dels betydelige på fylkes
Dette er imidlertid nettopp slike avvik en må forvente å finne når kostnaden pr.
pr. år varierer vesentlig fra fylke til fylke, og kostnadsberegningene i model
vesentlig grad er basert på gjennomsnitt for hele landet. Samlet sett gir derme
ring av modellen mot regnskapsdata ikke grunnlag for antakelser om tekniske
modellen.

Utvalget vil generelt peke på fordelen ved å benytte en modell basert på
normtall, framfor spørreundersøkelser eller liknende framgangsmåter. Slike u
søkelser vil entydig gi fylkeskommunene incentiver til å overvurdere kostna
ved Reform 94, og er dermed isolert sett ikke velegnede til å foreta kostnadsv
ringer. Dette utelukker imidlertid ikke at spørreundersøkelser kan benyttes
grunnlag og kontroll for modellbaserte beregninger.

2.3.3 Antall elevplasser
Volumforutsetningene i modellen («375 pst», jf. "Elevtall" i pkt. 2.2.1) er på en
måte uproblematiske, i den forstand at fylkeskommunen har plikt til å tilby d
volumet, men ikke til å opprettholde et bestemt kvalitetsnivå på tilbudet for sø
som ikke faller inn under de rettighetene som er definert for aldersgruppen 16
år. Med den definisjonen utvalget har valgt av totalkostnader, jf. "Reform 94 –
Driftskostnader" i punkt 1.4.1, vil dermed forutsetningen om antall elevplas
strengt tatt først være problematisk dersom de omtalte 375 pst. ikke er tilstrek
til å sikre de fastsatte rettighetene for aldersgruppen 16 – 19 år.

Utvalget vil likevel peke på at det ikke følger av Reform 94 at tilbudet til vok
søkere og funksjonshemmede skal svekkes. Dette vil i tilfelle tilsi at det hadde
ønskelig med separate kostnadsestimater for det rettighetsbaserte tilbudet og
øvrige tilbudet, uten at det øvrige tilbudet dermed gjøres rettighetsbase
moment som taler mot slike separate kostnadsestimater kan være at ettersp
etter det øvrige tilbudet kan variere vesentlig både over tid og fra fylke til fy
Spesielt vil etterspørselen etter videregående utdanning for voksne over 20 å
være avhengig av lokale og/eller tidsavhengige forhold i arbeidsmarkedet. 
forhold kan tale for å benytte et ad-hoc basert volumtall som i noen grad bygg
subjektivt skjønn.

Utvalget vil vise til at de problemene som er omtalt ovenfor, blir mindre a
elle dersom det fastsatte volumet på 375 pst. overstiger fylkeskommunenes sa
tilbud før gjennomføring av reformen. Dette vil i så fall gjøre det mindre sannsy
at tilbudet til voksne søkere og funksjonshemmede blir svekket som følge av 
men. Ifølge opplysninger fra KUF, var dekningsgraden i videregående skole i 
og 1993 på henholdsvis 336,2 pst. og 347,1 pst.

I tillegg kan det være grunn til å peke på at antallet «omvalgssøkere» v
lavere etter hvert som reformen fases inn, noe som isolert sett også vil bedre ti
til voksne søkere og funksjonshemmede. På lengre sikt vil også antallet vo
søkere bli redusert, siden en større andel av hvert kull vil gjennomføre videreg
skole etter innføring av reformen. Dette gjør at det på lengre sikt kan være hen
messig å redusere dekningen på 375 pst., jf. omtale under "Beregning av merkost-
nader; videreføring av gammel ordning vs. Reform 94." i punkt 2.3.7.
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2.3.4 Søkeratferd
Et sentralt formål ved Reform 94 er å bedre gjennomstrømmingen av elever, 
elevene i gjennomsnitt når studie- og/eller yrkeskompetanse på kortere tid en
ligere. Et vesentlig problem ved det tidligere systemet for videregående utda
har vært at mange elever ikke har fått adgang til videregående opplæring som
ger på det grunnkurset de har tatt. I stedet for å gå over til videregående ku
dermed slike elever ofte tatt flere enn ett grunnkurs.

Det har tidligere vært mer problematisk å komme videre fra yrkesrettede gr
kurs enn fra allmennfaglige grunnkurs. Det er grunn til å anta at elevene lar
kapasitetsproblemer påvirke sine valg av studieretning, slik at preferansen
ulike kurstyper avveies mot sannsynligheten for ikke å komme inn på videregå
kurs. Dette vil i tilfelle bety at søkingen til yrkesfaglige kurs vil øke relativt til a
mennfaglige kurs etter innføringen av Reform 94, siden elevene nå vil ha rett
opplæring som bygger på grunnkurset.

I KUFs modell er den samlede fordelingen mellom yrkesfag og allmennfag
rigert fra 48/52 i fylkeskommunenes plantall for grunnkurs, til 50/50 i beregning
for både grunnkurs og videregående kurs, jf. "Søkeratferd" i punkt 2.2.2. Korreksjo-
nen er i stor grad basert på subjektivt skjønn, uten at det ligger spesielle bereg
til grunn. Slike beregninger kunne f.eks være basert på intervjuundersøkelse
utvalg av søkere.

Søkeratferden vil i hovedsak være vanskelig å kontrollere for fylkeskom
nene, slik at faktisk søkeratferd kan benyttes til å etterprøve modellen uten a
keskommunene gis incentiver til strategiske tilpasninger. En slik etterprøvin
modellen kan i stor grad kompensere for at initialanslagene synes noe tilfe
Søkeratferden for grunnkursene for skoleåret 1994/95 synes å ligge tett opp
tallene som er lagt til grunn i modellen. I følge KUF viser foreløpige tall en for
ling med 50,3 pst. på allmenne fag og 49,7 pst. på yrkesfag.

Totalkostnadene er følsomme for variasjoner i søkeratferd. En variasjon p
prosent i begge retninger gir seg utslag i form av en kostnadsendring i størrel
den +/- 200 millioner kr.

2.3.5 Klassestørrelse
Som omtalt i "Beskrivelse av reformen" i avsnitt 2.1, er både antall grunnkurs o
antall videregående kurs redusert ved innføringen av Reform 94. Dette gir fy
kommunene større mulighet til å fordele elevene slik at det gjennomsnittlige 
tallet i hver klasse øker. Siden kostnadene i stor grad er avhengig av antall k
og ikke direkte av antall elever, vil dette redusere kostnadene ved å tilby et gitt 
elevplasser. Mulighetene for kostnadsreduksjoner kan illustreres ved det stil
talleksempelet i boks 2.3.5a.

Kursstruktur og klassestørrelse
Betrakt et stilisert tilfelle med 12 elever som er fordelt mellom i alt 4 kurstyper
som angitt i tabellen nedenfor. (Vi antar for enkelhets skyld at elevenes først
må aksepteres). Maksimalt antall elever i hver klasse er 3. Med denne forde
må det opprettes ialt 6 klasser. La så kurstypene A og B slås sammen, og kurs
C og D slås sammen. Antall klasser kan da reduseres til 4 med den samme s
ferden.
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For å kunne realisere slike kostnadsbesparelser som er skissert ovenfor, m
lene kunne redusere antall lærertimer for et gitt antall elevplasser. Muligheten
å redusere antall lærertimer vil på kort sikt kunne være begrenset av oppsigels
og andre forhold i arbeidsmarkedet. I tillegg vil imidlertid KUF gjennom ulike f
mer for regelverk kunne begrense skolenes mulighet til å endre antall lærer
Utvalget vil i den forbindelse bl.a. vise til at KUFs rundskriv F-60-94 av 30.06
vedrørende minste lærertimetall for drift av videregående skoler, der det bl.a.
i tilknytning til sammenslåing av klasser med inntil 15 elever i allmenne fag
valgfag:

«Ved sammenslåing av klasser bør lærertimer som frigjøres, nyttes til
lige og pedagogiske differensieringstiltak ut fra læreplanenes målsettin
elevenes sikkerhet i undervisningssituasjonen».

Utvalget vil peke på at bestemmelser av denne typen kan redusere mulighete
gjennomføre innsparinger, samtidig som den faktiske ressursbruken til faglig
pedagogiske tiltak vil avhenge på en vilkårlig måte av den initiale klasseford
gen.

Utvalget har fått gjennomført modellsimuleringer som viser hvor følsom
kostnadene i modellen er for alternative forutsetninger om sammenslåing av
ser, jf. "Kostnad pr. klasse" i punkt 2.2.5. Dersom vi forutsetter at det ikke skj
noen sammenslåing av klasser i allmenne fag i yrkesfaglige studieretninge
dette bidra til å øke de beregnede totalkostnadene med om lag 150 mill. kroner
drøftinger med KUF legger imidlertid utvalget til grunn at formuleringene i ru
skrivet ikke kan oppfattes som bindende for fylkeskommunene.

I KUFs beregninger er gjennomsnittlig klassestørrelse for hver studieret
skjønnsmessig vurdert, men med relativt små avvik fra historiske tall, jf. "Klasses-
tørrelse" i punkt 2.2.3. I tillegg er det foretatt følsomhetsanalyser av hvordan u
forutsetninger for klassestørrelse påvirker samlede kostnader, jf. "Samlede drifts-
kostnader" i punkt 2.2.8.

På samme måte som for søkeratferd, kunne det være aktuelt å etterprøve
setningene om klassestørrelse ved å betrakte den klassestørrelsen som faktis
seres når reformen trer i kraft. Selv om en slik etterprøving kan gi verdifull in
masjon, er det likevel viktig å være klar over at klassestørrelsen i stor grad sty
fylkeskommunene. Et eventuelt system der fylkeskommunenes kostnader, og
føringene fra staten, tilpasses til faktisk klassestørrelse, vil generelt redusere f
kommunenes incentiver til å øke klassestørrelsen.

Et alternativ til å etterprøve klassestørrelsen fylkesvis, er å beregne nor
klassestørrelser ut fra de enhetene som er mest effektive. Det vises til næ
omtale under "En samlet vurdering" i punkt 2.3.10.

Kurs A 2 søkere 1 klasse

Kurs B 4 søkere 2 klasser

Kurs C 2 søkere 1 klasse

Kurs D 4 søkere 2 klasser
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2.3.6 Øvrige kostnader
Som omtalt under "Øvrige kostnader" i punkt 2.2.6, har KUF beregnet kostnader f
lærlingeplasser etter dagens ordning, etterutdanning av lærere og oppfølgin
nesten. Beregningene av kostnader for lærlingeplasser etter dagens ordning v
avhengig av framskrivninger av inngåtte kontrakter. Utvalget viser til omtale u
"Søkeratferd" i punkt 2.3.4. Utvalget har ikke innenfor den tidsrammen som 
vært til disposisjon, foretatt separate beregninger av kostnadene ved etterutd
av lærere.

Utvalget har innenfor den tidsrammen som står til disposisjon, også hatt
muligheter til å vurdere anslagene for oppfølgingstjenesten. Her kan det imid
være grunn til å peke på at regelverket for Reform 94 ikke gir en så entydig b
velse av hvilken kvalitet det skal være på oppfølgingstjenestens ytelser, at de
et vesentlig innslag av skjønn vil være mulig å beregne kostnaden ved tjenes
annet forhold utvalget ikke har beregnet virkningen av er potensielle merkostn
for offentlige arbeidsgivere som følge av et økt antall lærlinger i offentlig sekto

2.3.7 Beregning av merkostnader; videreføring av gammel ordning vs. Re-
form 94.

I tabellen nedenfor vises merkostnadene for kommunesektoren basert på 
modell, samt videreføring av faktiske dekningsgrader og enhetskostnader fra
skapsdata for 1992:

Tabellen viser at merkostnaden på fylkeskommunale budsjetter som følg
driftssiden i Reform 94 de ulike årene, varierer fra en mindrekostnad på om l
mill. kroner til en merkostnad på om lag 360 mill. kroner. Noe av årsaken til de
variasjonen er usikkerhet omkring dimensjoneringen av videregående kurs i
og 1996. For årene etter 1997 antar utvalget at den årlige merkostnaden ved R
94 vil ligge på om lag 300 mill. kr. For å få et anslag som ville være velegne
beslutningsformål, måtte kostnadene vært henført til samme eller sammenlik
tidspunkter ved en nåverdiberegning eller en annuitetsberegning. Tabellen
også besparelser i forhold til en videreføring av de samlede utgiftene til vide
ende opplæring i 1992 på om lag 10.400 mill. kroner.

Tabellen ovenfor fanger ikke opp alle driftskostnadene i forbindelse med
føringen av Reform 94. Statlig tilskudd i til etterutdanning (anslått til 50 mill. k

Tabell 2.3.7.a: Merkostnader Reform 94, 1992-basis, mill. kroner

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Dekningsgrad 336 pst. 336 pst. 336 pst. 336 pst. 336 pst. 336 ps

Kostnad pr. elev 0,0515 0,05154 0,05154 0,05154 0,05154 0,0515

Antall elever 178744 176949 177504 176935 176771 175685

Lærlingetilskudd 290,3 290,3 290,3 290,3 290,3 290,3

Sum kostnader gammel 
ordning

9502,8 9410,3 9438,9 9409,5 9401,1 9345,1

Kostn. Reform 94 9866,7 9341,6 9441,1 9727,7 9704,7 9673,8

Merkostn. i forhold til 
ref. bane

363,9 -68,7 2,2 318,2 300,6 328,7

Besparelser i forhold til 
1992-nivå

533 1058 959 673 696 727



NOU 1994:15
Kapittel 2 Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94 24

oner
d til
 kro-
rsti-
lått til
 økt
ner

rede
on av
e er

ds-
-19 år
gjen-
ner i
 lag

 av
lser i
der

rifts-
aktisk
kedet.
om

ak for
.
med
g vil
-

åder:

ger i
retas
dieret-
st-

et vil
riasjo-

egå-
ll gjen-
kere,
nings-
ner), kostnader til administrasjon av oppfølgingstjenesten (anslått til 30 mill. kr
i 1994, 40 mill. kroner i 1995 og 50 mill. kroner i 1996 og senere år) og tilskud
lærebedrifter etter dagens ordning (anslått til 82 mill. kroner i 1994 og 164 mill.
ner i 1995-97) er ikke tatt med. Det samme er tilfelle for en økning i borteboe
pend fra Lånekassen som følge av en forventet økning i antall borteboere (ans
100 mill. kroner). Andre forhold som ikke er tatt med i beregningene, er et
behov for tilskudd til produksjon av læremidler (anslått til om lag 60 mill. kro
fordelt over tre år) og ekstratilskuddet til lærlingebedrifter (se "Konklusjoner og
videre arbeid" i avsnitt 3.6). Produksjonsstøtten kommer som en følge av end
læreplaner og fordeles til forlagene for bl.a. å dekke kostnader ved produksj
bøker med svakt kommersielt potensial. Ekstratilskuddet til lærlingebedriften
øremerket til kvalitetssikrende tiltak.

I tillegg til punktene ovenfor vil Reform 94 kunne påvirke utgiftene til arbei
markedstiltak. I mars 1994 hadde om lag 7 600 personer i aldersgruppen 16
praksisplasser finansiert over statsbudsjettet. Dersom vi legger til grunn en 
nomsnittspris på 4 100 kroner pr. mnd. pr. praksisplass fordelt med 3 000 kro
kursstønad og 1 100 kroner i støtte til bedrift, vil dette gi en årlig utgift på om
375 mill. kroner (tall hentet fra Kommunal- og arbeidsdepartementet).

Hvor stor del av beløpet på 375 mill. kroner som vil falle bort som følge
Reform 94, vil avhenge av flere faktorer. Kursstønad og eventuelle tilleggsyte
tilknytning til praksisplasser vil falle bort etter hvert som årskullene faller inn un
retten til videregående opplæring. Hvor stort beløp som vil gå ut i form av d
støtte, vil dermed avhenge av hvor store deler av kullet videregående skole f
klarer å fange opp etter reformen og av den generelle utviklingen i arbeidsmar

Utvalget har ikke drøftet mer indirekte virkninger på offentlige budsjetter, s
for eksempel endrede kostnader i høyere utdanning og i arbeidsmarkedstilt
gruppen 20 – 24 år, som følge av endret tilstrømming fra videregående skole

Utvalget har i denne delen kun tatt for seg merkostnader i forbindelse 
driftssiden av Reform 94. I tillegg kommer de investeringene som har funnet o
finne sted som en direkte følge av reformen, jf. "Reform 94 – investeringskostna
der" i kapittel 3 i utvalgets rapport.

2.3.8 Mulige innsparinger
På basis av drøftingen ovenfor, vil utvalget peke på to mulige innsparingsomr

a)

Den vesentlige innsparingsmuligheten som følger direkte av regelendrin
Reform 94 er knyttet til klassestørrelse. Utvalget vil derfor anbefale at det fo
en nærmere analyse av hvordan gjennomsnittlig klassestørrelse for gitte stu
ninger varierer fra fylke til fylke. En slik analyse vil kunne gi et grunnlag for å fa
sette klarere normtall for faktisk klassestørrelse på ulike studieretninger. D
være nødvendig at slike analyser tar hensyn til geografiske variasjoner og va
ner i lokalstørrelser, der disse må antas å være av betydning.

b)

Etter innføring av reformen vil det relative omfanget av voksne søkere til vider
ende skole etterhvert reduseres som følge av at en økt andel av hvert årsku
nomfører videregående skole. Dette gjør at det samme tilbudet til voksne sø
funksjonshemmede og omvalgssøkere kan opprettholdes med en lavere dek
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grad enn 375 pst. En reduksjon av dekningsgraden på 375 pst. vil dermed væ
innsparingsmulighet som etter hvert kan realiseres uten at det samlede tilb
videregående skole blir kvalitetsmessig svekket.

2.3.9 Avgrensing av utvalgets mandat
Utvalget har i drøftingen ovenfor begrenset seg til å vurdere kostnadene ved Reform
94. Utvalget tar således ikke stilling til hvor mye midler som bør overføres fra s
til fylkeskommunene for å finansiere reformen. For eksempel vil fylkeskommun
kunne hevde at nedgangen i antall elever i lang tid har vært kjent, og at de 
uten Reform 94 ville brukt mindre penger på videregående skole og mer peng
helsevesen. På den annen side kan staten hevde at overføringene til fylkesk
nene ville blitt redusert som følge av redusert elevtall, dersom Reform 94 ikke skulle
gjennomføres.

2.3.10 En samlet vurdering
Utvalget er generelt av den oppfatning at beregningene av totalkostnade
Reform 94 er godt dokumentert, og at beregningsarbeidet generelt synes å
gjennomført på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan ikke peke på områd
KUFs kostnadsanslag virker urimelige.

De utførte kostnadsberegningene er relativt følsomme for endringer i gjen
snittlig klassestørrelse, jf. "Klassestørrelse" i punkt 2.2.3. Som omtalt under "Klas-
sestørrelse" i punkt 2.3.5, ville utvalget ha sett det som ønskelig at det hadde 
ligget et klarere grunnlag for å vurdere hvordan Reform 94 kan tenkes å på
gjennomsnittlig klassestørrelse.

Utvalget har innenfor den tiden som har vært til disposisjon, verken hatt m
het til å foreta simuleringer av optimal klassestørrelse for enkeltfylker, eller vur
normtall ut fra observerte klassestørrelser for ulike fylker. Utvalget vil imidle
peke på at den betydelige samordningen av både grunnkurs og videregåend
som følger av reformen, må antas å kunne gi vesentlige gevinster med hen
klassestørrelse. Ut fra et slikt synspunkt, synes KUFs alternative forutsetning
klassestørrelse å utgjøre forsiktige anslag for samlet gevinstpotensial.

Drøftingen ovenfor trekker i retning av at KUFs beregninger overvurderer to
kostnaden ved drift av videregående skole etter reformen. I motsatt retning tr
imidlertid at det kan ligge begrensninger på bruken av fristilte ressurser ved
menslåing av klasser, jf. omtale under "Klassestørrelse" i punkt 2.3.5. Dette
momentet vil imidlertid ha mindre vekt dersom disse begrensningene ikke er
dende.

Samlet sett er det dermed utvalgets oppfatning at KUFs minimumsansla
kostnader (alternativ 1 i tabell 2.2.8a) kan være et velegnet anslag for kostn
ved drift av videregående skole etter gjennomføring av Reform 94. Dersom us
heten i et slikt anslag skal reduseres, vil utvalget peke på at det kan være he
messig med ytterligere arbeid på følgende punkter:
– Analyse av gevinstpotensialet ved økt gjennomsnittlig klassestørrelse

følge av samordning av grunnkurs og videregående kurs i henhold til Re
94.

– Analyse av endringer i søkeratferd som følge av bedre gjennomstrømm
yrkesfaglige studieretninger etter gjennomføring av Reform 94.

Til tross for den usikkerheten som foreligger, vil utvalget se det som lite sanns
at kostnadene ved drift av videregående skole etter gjennomføring av Refor
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abell
kan overstige KUFs maksimumsanslag for slike kostnader (alternativ 3 i t
2.2.8a).
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Reform 94 – investeringskostnader

3.1 INNLEDNING
Reform 94 vil medføre et behov for investeringer i fylkeskommunene. Dette in
teringsbehovet vil for det første skyldes endringer av læreplaner som følg
reduksjon av antall grunnkurs og videregående kurs. I tillegg vil en forventet 
ring i søkeratferden fra allmennfaglige til yrkesfaglige kurs skape et investering
hov.

I denne delen av utvalgets rapport vil vi innlede med en beskrivelse av prob
stillingen når det gjelder investeringer i grunnkurs. Deretter vil vi i "Informasjons-
innhenting" i avsnitt 3.3 omtale den metoden KUF har benyttet for informasjo
innhenting og de resultatene som foreløpig er framkommet. I "Utvalgets vurderin-
ger" i avsnitt 3.4 drøfter utvalget investeringsberegningene for grunnkurs, m
"Behovet for nye lærlingplasser" i avsnitt 3.5 inneholder en særskilt omtale av d
usikkerheten som ligger i behovet for nye lærlingeplasser etter gjennomførin
reformen. I "Konklusjoner og videre arbeid" i avsnitt 3.6 drøfter utvalget kort videre
arbeid.

3.2 INVESTERINGER I GRUNNKURS
I det følgende gir vi en omtale av de viktigste momentene ved investeringer i g
kurs i 1994. De momentene som omtales vil i hovedsak være analoge til de f
dene som vil oppstå ved investeringer i videregående kurs i 1995 og 1996.

Investeringsbehovet for grunnkurs er knyttet til:
1. behovet for nytt utstyr
2. ombygging av lokaler

Når det gjelder utstyrsbehovet, innebærer Reform 94 at antall grunnkurs reduse
til 13 kurs. Disse kursene har nye læreplaner (med nye veiledende utstyrsliste
i ulik grad skiller seg fra de gamle læreplanene. Samtidig er det en målsetnin
reformen å bidra til at en større andel av årskullene søker seg til yrkesfag. De
medføre et behov for å opprette nye klasser innenfor de studieretningene som
elevtilstrømming.

Investeringsbehovet oppstår dermed for det første pga. differansen m
utstyrskravene i nye og gamle læreplaner. For eksempel vil en grunnkurskla
tegning, form og farge for skoleåret 1993-94, inngå som en grunnkursklasse i 
givning i den nye strukturen. Læreplanen for en slik «konvertert» klasse vil 
alminnelighet avvike fra læreplanen for den «opprinnelige» klassen fra før g
nomføringen av reformen.

For det andre vil opprettelse av nye klasser innen enkelte studieretninger
føre et økt investeringsbehov. Som følge av forutsetningene om økt andel søk
yrkesfaglige studieretninger, jf. omtale i "Søkeratferd" i punkt 2.2.2, vil det samlet
sett være et behov for å opprette flere yrkesfaglige klasser. Tilsvarende vil en
tuell økning i samlet antall elevplasser medføre at det må opprettes nye klasse
mennfaglige eller yrkesfaglige studieretninger. I utgangspunktet vil utstyrsbeh
for slike nye klasser følge direkte fra de veiledende læreplanene. En mer ef
utnyttelse av eksisterende utstyr vil imidlertid kunne redusere utstyrsbehove
følge av nye klasser noe.
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I tillegg til endringer i utstyrsbehov, vil både oppretting av «konverterte» k
ser og «nye» klasser kunne medføre et behov for ombygging av lokaler.

3.3 INFORMASJONSINNHENTING
Beregningene av planlagte og foretatte investeringer som følge av Reform 
foretatt på skolenivå, både når det gjelder utstyr og ombygging av lokaler. KU
sendt ut spørreskjemaer til fylkeskommunene. Skjemaene inneholder spørsm
planlagte investeringer i utstyr og lokaler som direkte følger av Reform 94. D
lagt til grunn at arealutvidelser ikke skal inkluderes i lokalbehovene.

3.4 UTVALGETS VURDERINGER

3.4.1 Ombygging

Utvalget vil peke på at innhentning av kostnadsdata ved hjelp av spørreskjem
utgangspunktet gir entydige incentiver til å overvurdere kostnadene ved planlagt
investeringer. I praksis vil dette bl.a. kunne gi seg utslag i at investeringsansl
inneholder kostnader som ikke kan henføres direkte til Reform 94, men inneb
en generell standardforbedring for den enkelte skole.

Det grunnleggende problemet ved vurdering av investeringsbeløp er a
enkelte skole i utgangspunktet har mer informasjon enn myndighetene om h
investeringsbeløp som kan være nødvendige. Myndighetene kan derfor ha p
mer med å kontrollere kostnadsanslagene, og å vurdere i hvilken grad ans
reflekterer reelle kostnader ved reformen. For i noen grad å løse et slikt proble
myndighetene kunne benytte kontroll og informasjon om likeartede enheter.

De planlagte og foretatte investeringene fylkene har rapportert inn beløpe
til 189 mill. kroner. Dette er til dels et beregnet tall, siden det ikke foreligger 
strekkelige opplysninger fra alle fylker. Opplysningene er gjennomgått av K
uten at departementet har funnet grunn til å foreta korreksjoner av opplysning

Som omtalt i "Informasjonsinnhenting" i avsnitt 3.3, har KUF lagt til grunnn a
arealutvidelser ikke skal inkluderes i investeringsbeløpene. Dette kan begru
med at antall klasser for grunnkurs er redusert i skoleåret 1994/95, og at de nye
planene ikke inneholder endringer som i seg selv bør medføre arealutvidelser 
ningene. Utvalget vil i tillegg peke på at adgang til å rapportere vesentlige are
videlser vil kunne forsterke det kontrollproblemet myndighetene står overfor.V
derfor anbefale at kostnader i forbindelse med arealutvidelser i all hovedsak h
utenfor beregningene. Utvalget vil likevel akseptere at det i enkelte tilfeller 
være hensiktsmessig å foreta mindre arealendringer i forbindelse med reforma
gige ombygginger.

Utvalget vil for øvrig peke på at KUFs spørreundersøkelse ikke fanger op
feller der det endrede lokalbehovet dekkes ved leieavtaler. Dette vil isolert se
til at undersøkelsen undervurderer kostnadene ved ombygging av lokaler.

3.4.2 Utstyr
Det er liten grunn til å anta at kostnadene ved en gitt konvertering av klasse
oppretting av nye klasser varierer vesentlig fra skole til skole, siden vi kun betr
de kostnadene som følger direkte av gjennomføringen av Reform 94. Dett
gjøre at det er aktuelt å fastsette normkostnader.

Normkostnader vil i utgangspunktet kunne fastsettes med utgangspunkt i
planer. Det store omfanget «konverterte» klasser gjør imidlertid arbeidet 
omfattende enn om det bare skulle vært opprettet «nye» klasser, jf. omtale i "Inves-
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teringer i grunnkurs" i avsnitt 3.2. Et annet problem er at det kun foreligger ve
dende utstyrslister. Dette gjør at det kan være aktuelt å beregne normkostnad
rekte med utgangspunkt i rapporterte opplysninger fra fylkeskommunene.

Et utgangspunkt for normtall kan være oppgitte gjennomsnittstall for hver
dieretning og hvert fylke. Dersom et vesentlig formål med bruken av normtall
fjerne observasjoner som trolig skyldes overrapportering, kan det være aktue
bort en viss andel av de høyeste innrapporteringene når de endelige kostnad
ningene foretas. For å fjerne datafeil eller feil som har oppstått som følge av 
bare misforståelser av spørsmålsstillingen, kan det være aktuelt å ta bort en m
andel av de laveste innrapporteringene. I tabell 3.4.1a er det gitt en oversik
sum investeringer i utstyr ut fra gjennomsnittsbetraktninger, når øverste kvar
nederste decil er fjernet fra beregningene. Til sammenlikning er det vist tilsvar
beregninger når øverste og nederste kvartil er fjernet, og når ingen observasjo
fjernet (uveiet gjennomsnitt).

Det er ikke grunn til å anta at kostnaden ved en gitt konvertering av klasser
erer mellom ulike skoler. Utvalget vil derfor tilrå at en viss andel av de høyeste
rapporteringene for hver klassetype fjernes fra beregningsgrunnlaget. Tilsva
kan det være aktuelt å fjerne lave observasjoner som kan skyldes datafeil e.l
stor andel som bør fjernes, vil bl.a. være avhengig av spredningen i datamate
Utvalget har innenfor den tiden som er til disposisjon, ikke tatt noen endelig st
til dette.

I løpet av budsjettårene 1992, 1993 og 1994 er det bevilget i alt 326 mill. kr
over statsbudsjettet til investeringer i utstyr og lokaler som følge av Reform 94.
delingen av dette beløpet mellom ulike fylkeskommuner er foretatt på grunnla
objektive kriterier som samlet elevtall e.l. , og ikke direkte på grunnlag av innme
behov fra fylkeskommunene. Dette kan isolert sett føre til en fordeling mellom
kene som ikke gjenspeiler faktisk investeringsbehov. Med den usikkerheten
foreligger, er det likevel utvalgets oppfatning at dette klart oppveies av gun
incentivvirkninger for fylkeskommunenes rapportering. Et opplegg der de en
fylkeskommunene kompenseres direkte på grunnlag av innsendte merbeho
etter utvalgets oppfatning anspore for sterkt til overrapportering. Dersom ansla
investeringsbehov i hovedsak må baseres på opplysninger fra fylkene også fo
regående kurs, vil utvalget derfor tilrå at slike objektive kriterier legges til grunn
tildeling av budsjettmidler også i fremtiden.

3.5 BEHOVET FOR NYE LÆRLINGPLASSER
Reform 94 innebærer følgende hovedmodell for forholdet mellom yrkesopplæ
i skole og yrkesopplæring i bedrift:
a) De to første årene av opplæringen gis i skole
b) Den avsluttende spesialiseringsdelen gis ved opplæring i bedrift.
c) Normalt skal opplæringen fram til fagbrev ta inntil tre år med heltids opplæring

inklusive de to årene i skole.

Tabell 3.4.2.a: Investeringer i utstyr

Fjernet øverste 25 pst. / nederste 10 pst. 217 mill. kr

Fjernet øverste 25 pst. / nederste 25 pst. 262 mill. kr

Ikke fjernet observasjoner 312 mill. kr
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I den delen av opplæringen som foregår i bedrift, skilles det i Reform 94 mello
opplæringsdel og en verdiskapingsdel. Opplæringsdelen vil normalt utgjøre 
ett års heltids opplæring. Denne delen vil vanligvis fordeles over to år. Forh
mellom opplærings- og verdiskapingstid kan variere innenfor grenser på 40-60
sent for hvert av de to årene . Modellen innebærer at hele løpet fra påbegynt gru
kurs til avsluttet fagbrev normalt vil ta fire år.

Tilskuddet til bedriftene gis kun for opplæringsdelen. Dette tilskuddet ska
svare utgiftene for en elev i den videregående skole og forutsettes å dekke de
tene som lærebedriften har som følge av opplæringen. Det er lagt til grunn et s
tilskudd på 53 000 kroner, uavhengig av om opplæringen skjer over ett eller to
tillegg er det forutsatt et tilskuddbeløp på 7 500 kroner pr. lærling pr. år. D
ekstratilskuddet utbetales til lærebedriften etter at lærlingen har avlagt og b
fagprøven, og forutsettes benyttet til tiltak som er med på å heve kvaliteten og
gjennomføringen av opplæringen.

Etter gammel ordning mottar bedriftene normalt 1 400 kroner pr. måned 
skudd for ordinære lærlingplasser (16 800 kroner pr. år). Fra 1. juli 1992 bl
imidlertid, som et ledd i tilpasningen til Reform 94, vedtatt å fordoble enkelte 
lingetilskudd. Det dobbelte lærlingetilskuddet (2 800 kroner pr. mnd.) er kun g
gjeldende for de av elevene som følger et løp med to år i skole etterfulgt av 
rende tid i bedrift (på samme måte som i Reform 94).

Lærlingelønnen bestemmes av partene i arbeidslivet, men kan ikke regn
annet enn verdiskapningsdelen. De nye lærlingelønningene, fastsatt i forbin
med årets lønnsoppgjør, vil de to første årene i gjennomsnitt utgjøre 50 pros
fagarbeiders lønn mot tidligere 60 prosent. Utviklingen i lærlingelønningen
illustrert i tabell 3.5a, med lærlingeavlønning i verkstedsindustrien som eksem
Lønnsstrukturen vil imidlertid kunne variere noe fra fag til fag.

Reduserte lønnskostnader og kortere opplæringstid bidrar sammen me
økte tilskuddet til å redusere bedriftenes samlede kostnader i forbindelse med
av lærlingeplasser.

Intensjonen i Reform 94 er at det skal gis opplæring gjennom en lærlinge
ning for om lag en tredjedel av ungdomsgruppen. Ut fra dette må det skaffes o
17 000 nye lærekontrakter i 1996/97, og om lag ytterligere 17 000 nye kontrak
1997/98. Totalt vil det kunne være behov for om lag 34 000 kontrakter høsten 
mot om lag 19 000 kontrakter i 1994. Dersom det ikke opprettes et tilstrek
antall lærlingeplasser i bedriftene, må fagopplæringen skje i skolene. Dette
vesentlig grad kunne påvirke investeringsbehovet som følge av Reform 94. Et 
tuelt slikt behov vil imidlertid ikke gjøre seg gjeldende før i 1996.

Antall lærlingplasser i bedriftene vil generelt påvirkes av bedriftenes n
lønnskostnader (lønn minus tilskudd) og direkte og indirekte kostnader ved op
ringen. I tillegg vil bedriftene ta hensyn til den økonomiske virkningen av at tilbu

Tabell 3.5.a: Gjeldende og foreslått lærlingeavlønning i verkstedsoverenskomsten. Prosent a
fortjeneste for nyutdannede fagarbeidere ekskl. alle tillegg.

Halvår 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dagens ordning

3 års læretid 53 56 61 70 80 90

4 års læretid 53 56 61 70 80 90 91 92

Reform 94

2 års læretid 30 40 50 80
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av faglært arbeidskraft endres, samt at lærlingene i noen grad vil oppar
bedriftsspesifikke kunnskaper i opplæringstiden. Utvalget har innenfor den tids
men som har vært til disposisjon, ikke foretatt noen vurdering av hvorvidt
ønskede antall lærlingplasser er realistisk med de rammebetingelsene som lig
grunn. Utvalget har heller ikke innenfor denne tiden hatt mulighet til å bere
investeringsbehovet i videregående skole for ulike forutsetninger om antall læ
plasser i ulike år.

3.6 KONKLUSJONER OG VIDERE ARBEID
Utvalget har ikke foretatt noen endelig vurdering av investeringskostnaden
Reform 94. Bearbeidede opplysninger på grunnlag av materiale KUF har hent
i en spørreundersøkelse i fylkeskommunene kan antyde samlede investe
(utstyr og lokaler) i størrelsesorden 400 – 450 mill. kroner for grunnkurs. Det
noe høyere enn det beløpet på 326 mill. kroner som er bevilget fra 1992 til 
Det bevilgede beløpet representerer imidlertid en statlig finansieringsandel, 
ikke et anslag på investeringsbeløpet.

Utvalget vil peke på at det er knyttet betydelig usikkerhet til investeringsbe
ningene. For det første kan det av kostnadshensyn være hensiktsmessig å sa
relativt likeartede investeringer. Det er derfor mulig at enkelte av de oppgitte in
teringsbeløpene også kan inkludere investeringer for videregående kurs. Ut
har ikke vurdert dette nærmere.

For det andre er det krevende å anslå investeringsbehovet for VK I og V
Noe av denne usikkerheten vil løse seg opp når en nærmer seg iverksetting 
I. I tillegg vil det foreligge usikkerhet knyttet til antall lærlingeplasser, jf. omta
"Behovet for nye lærlingplasser" i avsnitt 3.5. Utvalget vil peke på betydningen a
videre arbeid på disse punktene.
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Kostnader ved arbeidstidsavtalen

4.1 INNLEDNING
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket ble inngått me
departementet og arbeidstakerorganisasjonene våren 1993. Avtalen trådte i k
januar 1994.

Følgende punkter i avtalen er av betydning for utvalgets beregninger:
– leseplikten reduseres med 1 time pr. uke for alle lærere
– leseplikten for lærere på barnetrinnet reduseres ytterligere med 0,3 timer p
– leseplikten for visse årsverk på ungdomstrinnet reduseres ytterligere me

timer pr. uke
– leseplikten for lærere fastsettes som årstimer
– lærere har arbeidsplikt for hele årstimerammen
– muligheter for periodeundervisning og bruken av denne
– skoleåret forlenges med 5 dager for grunnskolen og 3 dager for videregå

skole

Utvalget vil i denne delen av rapporten vurdere kostnaden ved denne arbeidst
talen. I den forbindelse vil utvalget i samsvar med sitt mandat spesielt ta stillin
hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for beregning av kommunenes merk
nader, samt redegjøre for hvilke muligheter som foreligger for å oppnå bespar
I dette avsnittet vil utvalget drøfte hvilken framgangsmåte som er benyttet
utvalgets vurderinger.

Utvalget har beregnet de netto merkostnadene som følger direkte av ar
tidsavtalen, gitt at kommunene tilpasser seg effektivt til de endrede bestemme
Denne tilnærmingsmåten har flere praktiske implikasjoner som blir nærmere o
i "Beregninger" i avsnitt 4.2 om utvalgets beregninger. Vi vil imidlertid allerede 
kort kommentere enkelte forhold.

For det første vil denne tilnærmingsmåten innebære at eventuelle innspa
eller merkostnader som ikke følger direkte av arbeidstidsavtalen, ikke vil påvirke de
beregnede merkostnadene. For eksempel vil besparelser som også kunne væ
nomført før avtalen ble inngått, ikke bli medregnet. Dette har stor praktisk be
ning for utvalgets vurderinger når det gjelder klassifiseringer av innsparinger
omdisponeringer som fylkene kunne utført uavhengig av bestemmelsene i ar
tidsavtalen. Vi viser til nærmere omtale av mønsterplantimen i barneskolen u
"Mønsterplantimen på barnetrinnet" i punkt 4.2.3.

Utvalget har videre beregnet merkostnader med utgangspunkt i at alle ko
ner strengt har holdt seg til gjeldende regelverk i form av lover, forskrifter, tarif
taler og bindende rundskriv. Dersom enkelte kommuner har foretatt tilpasn
som kan tolkes som ikke å være i samsvar med regelverket, og dermed for eks
har redusert muligheten for innsparinger etter at den aktuelle regelen faktisk er lem
pet på, skal dette ikke påvirke beregningen av innsparingseffekten. På den 
side kan enkelte kommuner ha lagt seg på en høyere standard enn det som fø
regelverket. I slike tilfeller vil kostnadsbesparelsen som følger av lempning i re
verket bli regnet som om kommunen hadde lagt seg på en minimumsstandard
hold til reglene, selv om den potensielle innsparingen da er større.

Utvalget vil for øvrig peke på at det er avgjørende for samspillet mellom k
munene og staten at det på forhånd bringes klarhet i hvilke rundskriv som an
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være av bindende, juridisk karakter. En situasjon hvor begge parter kan forhold
taktisk til ordlyden i rundskriv, vil måtte medføre styringsproblemer.

For det tredje medfører utvalgets tilnærmingsmåte at kommunenes faktiske
kostnader ikke nødvendigvis kan benyttes for beregningen av merkostnade
om selve kostnadskomponenten er relevant for beregningene. Dette har bl.a.
ning for beregning av effektiviseringsgevinster. Selv om enkelte kommuner ve
å opprettholde en tilpasning som er økonomisk ineffektiv, i den forstand at et ti
rende pedagogisk tilbud kunne vært gitt med lavere kostnader, skal detteikke
komme til fratrekk ved beregningen av effektiviseringsgevinsten. I tilknytning
effektiviseringsgevinster har dette særlig relevans dersom skoler/kommuner
utnytter overgangen fra ukerammer til årsrammer for lærere etter at arbeidst
talen trådte i kraft, jf. omtale i "Effektiviseringsgevinster" i punkt 4.2.6. Utvalget har
imidlertid forsøkt å ta hensyn til at det faktiske potensialet for effektivisering 
være ulikt i ulike skoler/kommuner, selv om slike korreksjoner ofte er gjort ad 
og ikke som en integrert del av beregningene. Det vises for øvrig til utvalgets 
relle omtale av beregning av reformkostnader i "Beregning av reformkostnader –
noen prinsipielle spørsmål" i avsnitt 1.5 av utvalgets rapport.

Utvalgets arbeid med arbeidstidsavtalen kan noe forenklet deles i tre ho
punkter:
i. Vurdering av rettslige forhold i avtalen.
ii. Valg av beregningsmåte.
iii. Faktiske beregninger ut fra tilgjengelige data.

Hovedprinsippene for utvalgets beregninger er kort omtalt ovenfor, og vil bli n
mere konkretisert under "Beregninger" i avsnitt 4.2.

Utvalget har innenfor den tiden som har vært til disposisjon, forsøkt å klarle
de juridiske forholdene som har betydning for beregningene. De rettslige pre
sene som er lagt til grunn for beregningene, må likevel i noen grad tolkes som b
ningstekniske forutsetninger, og ikke som selvstendige juridiske vurderinge
utvalgets side. Vi vil i den forbindelse også peke på at de beregningene utvalg
utført også vil kunne tilpasses andre tolkninger av regelverket, samt at et utva
denne type neppe under noen omstendighet vil være et hensiktsmessig inst
for å klarlegge eventuelle uklarheter av avtalerettslig karakter. De tolkning
utvalget har lagt til grunn, er omtalt under de enkelte punktene i "Beregninger" i
avsnitt 4.2.

De dataene som danner grunnlag for de tekniske beregningene, kan være
tet med til dels betydelig usikkerhet. Anslagene på denne usikkerheten må o
mange punkter være av skjønnsmessig karakter, siden det i liten grad fore
relevant informasjon som karakteriserer usikkerheten, f.eks. i form av et s
ningsmål. Der det har vært tvil om hvilke tall som skal legges til grunn, har utva
gjennomgående lagt vekt på ikke å undervurdere kostnadene ved avtalen. Re
kret betyr dette at vi i valget mellom et «høyt» og et «lavere» anslag på en kos
komponent, ofte har valgt det «høye» anslaget, jf. bl.a. omtalen av transportut
Dette gjør at utvalgets samlede anslag på netto kostnader kan være noe høy
det som ville framkomme ved å lage «forventningsrette» anslag for hver e
kostnadskomponent. Siden vi imidlertid som nevnt har små muligheter til å ka
terisere usikkerheten, er det imidlertid under enhver omstendighet vanskelig å
presis mening til begrepet «forventningsrette» anslag. På de områdene der u
heten er særlig stor, har vi valgt å oppgi kostnadsanslagene som intervaller.

Med den tidsrammen utvalget har hatt til disposisjon, har vi ikke hatt muli
til selv å gjennomføre de tekniske beregningene i denne rapporten. Utvalget ha
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for i de tekniske beregningene benyttet materiale fra KUF. Utvalget har også 
kontakt med KS, jf. omtale i "Utvalgets arbeid" i avsnitt 1.2.

4.2 BEREGNINGER
I framstillingen nedenfor har utvalget benyttet den samme punktvise oppstilli
som har vært benyttet i drøftingene mellom KUF og KS. Under hvert punkt dr
vi forutsetninger, beregningsmetode og tallmessige konklusjoner. Det er i te
gjennomgående benyttet tall fra 1992, herunder satser for arbeidsgiveravgift, o
beløp er regnet i 1992-kroner. Tall fra 1992 er benyttet for å muliggjøre sam
likning med tidligere beregninger fra KUF.

4.2.1 Direkte virkninger av redusert leseplikt
Arbeidstidsavtalen medfører 1 time redusert leseplikt pr. uke for alle. I tillegg r
seres leseplikten med 0,3 timer pr. uke for alle lærere på barnetrinnet og noen
på ungdomstrinnet. Vi skal under dette punktet ta stilling til de direkte merkost
ene som følger av denne reduserte leseplikten. Disse merkostnadene kan de
volumdel (økning i antall årsverk) og en prisdel (lønn pr. lærer). Lønnen pr. l
kan videre deles i direkte lønnskostnader og sosiale kostnader.

I de beregningene som er blitt utført for utvalget, er samlet antall undervisn
årsverk i grunnskolen og videregående skole hentet fra STS-databasen. Arbei
avtalen gjelder imidlertid bare for årsverk som går med til undervisning, slik a
må korrigeres for årsverk som går med til andre oppgaver enn undervisning. 
korrigeringene bygger i hovedsak på STS-databasen, mens det på enkelte p
er nødvendig å foreta separate anslag. Samlet sett er det lagt til grunn 42 794 
i grunnskolen og 20 996 årsverk i videregående skole.

Den forholdsmessige økningen i antall årsverk som følge av en time red
leseplikt, vil være avhengig av hvor mange timer leseplikten omfattet i utga
punktet. For eksempel vil en reduksjon i leseplikten fra 22 til 21 timer alt anne
føre til at antall årsverk må øke med 1/21, mens en reduksjon fra 24 til 23 tim
svarende vil føre til at antall årsverk må øke med 1/23.

Den satsen som bør benyttes for direkte lønn, vil være avhengig av det
nomsnittlige lønnstrinnet for de lærerne som på marginen ansettes som fø
lavere leseplikt. Et forhold som kan gjøre at dette lønnstrinnet avviker fra gjen
snittslønnen, er at økningen i antall årsverk kan bli dekket av nyutdannete l
eller lærere med lav ansiennitet. Utviklingen i elevtall gjør at en slik effekt ne
vil være dominerende i videregående skole, mens det i grunnskolen er større
til å anta at merbehovet vil bli dekket av lærere med et lavere lønnsnivå. Utv
har ut fra en samlet vurdering lagt til grunn gjennomsnittslønn (lønnstrinn 16
beregningene for videregående skole, mens det i grunnskolen både er utført 
ninger med gjennomsnittslønn (lønnstrinn 15,5) og ett lønnstrinn lavere enn 
nomsnittslønn.

I tilknytning til diskusjonen ovenfor, kan det også innvendes at et even
avvik fra gjennomsnittslønn vil være en initialeffekt som vil forsvinne når nyans
lærere nærmer seg (og passerer) gjennomsnittslønn.

I tillegg til den direkte lønnen som utbetales, vil arbeidsgiverne betale u
sosiale kostnader. De kostnadene som er relevante for utvalgets beregnin
arbeidsgiveravgift og pensjonsavgift. Utvalget har i sine beregninger gjenno
ende lagt til grunn brutto lønnsutgifter. Dette svarer til en antakelse om at arb
tidsavtalen ikke gir høyere sysselsetting samlet sett, jf. utvalgets generelle o
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av beregning av reformkostnader i "Oppnevning, mandat, sammendrag og prinsip
elle vurderinger" i kapittel 1 av utvalgets rapport.

Den gjennomsnittssatsen for arbeidsgiveravgift som Statistisk sentralbyr
anslått for hele den yrkesaktive befolkningen i 1992, er på 15,2 pst. Det er de
lagt til grunn at den geografiske fordelingen av lærere er den samme som fo
yrkesaktive befolkningen for øvrig.

Når det gjelder forholdet til pensjonsavgift, betaler kommunene nettolønn
pst.) til lærerne, mens grunnlaget for kommunenes innbetaling av arbeidsgiv
gift er bruttolønn (100 pst.). KUF betaler 2 pst. medlemsinnskudd til Statens 
sjonskasse for kommmunene. Tilsvarende betaler Administrasjonsdeparteme
pst. arbeidsgiverinnskudd til Statens Pensjonskasse og arbeidsgiveravgift til 
trygden av arbeidsgiverinnskuddet. Fylkeskommunene gjør selv opp med S
Pensjonskasse for videregående skole.

Utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden vil også være en kostnad
må dekkes av hver enkelt arbeidsgiver. Disse utbetalingene påvirkes imidlertid
direkte av arbeidstidsavtalen, siden antall undervisningstimer for elevene er
dret, og vikarer for å dekke korttidsfravær vil motta timepris.

Med de forutsetningene som er omtalt ovenfor, er de direkte virkningen
redusert leseplikt beregnet til 775,2 mill. kroner med bruk av lønnstrinn 15,5 
grunnskolen, og 761,7 mill. kroner med bruk av lønnstrinn 14,5 i grunnskolen. Fo
delingen på ulike instanser framkommer fra tabell 4.2.1a for tilfellet med gjenn
snittslønn både i grunnskolen og videregående skole:

4.2.2 Merutgifter til renhold, skoleskyss m.m.
Arbeidstidsavtalen innebærer at skoleåret utvides med 5 dager for grunnsko
3 dager for videregående skole. Dette vil medføre økte utgifter til skoleskyss
hold og eventuelle andre variable utgifter. Det er et generelt problem for 
utgiftsartene at kostnadene ikke framkommer direkte fra kommunale regnsk
De beregningene som er blitt utført for utvalget, er dermed basert på regnska
utvidet med tilleggsopplysninger fra kommuner og fylkeskommuner.

For transportkostnader kan det i utgangspunktet være grunn til å anta at k
dene øker noe mindre enn proporsjonalt ved en tidsmessig utvidelse av skoleåret.
Til grunn for en slik antakelse ligger en forutsetning om at enkelte skolebusse
vil ha noen alternativ anvendelse i de periodene skoleåret blir utvidet, slik a
bare vil være de bruksavhengige kostnadene som øker. Utvalget har imidlert
vanskelig for å fastslå den kostnadsmessige betydningen av eventuell ledig k
tet, og vil likevel velge å legge til grunn at transportkostnadene øker proporsj
med utvidelsen av skoleåret. Innenfor den tiden som har vært til disposisjon, h
imidlertid ikke vært mulig å framskaffe et datagrunnlag for transportkostna
Utvalget er imidlertid kjent med at KS gjennom forespørsel til fylkeskommun
har beregnet merutgiftene til skyss til å utgjøre 30 mill. kroner. Utvalget ant
dette kan være noe høyt, og har som et foreløpig estimat lagt et samlet beløp
mill. kroner for kommuner og fylkeskommuner til grunn.

Utvalget har lagt til grunn at renholdskostnader øker proporsjonalt med utv
sen av skoleåret. Alternativet ville i dette tilfellet vært å forutsette en svak ove

Tabell 4.2.1.a: Direkte virkninger av redusert leseplikt. Mill. kroner

Kommuner Fylkeskomm. AD KUF Total

466,8 262,2 38 8,2 775,2
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porsjonalitet på kort sikt, siden det for enkelte kommuner kan være problema
foreta så vidt begrensede utvidelser av renholdskapasiteten som det her er ta
Utvalget antar imidlertid at slike sprangvise kostnader vil ha liten samlet betyd

I tillegg til transport- og renholdskostnader, vil oppvarmingskostnader ku
øke når skoleåret utvides. Omfanget av økte oppvarmingskostnader vil avhen
hvordan skoleåret utvides. For eksempel vil en utvidelse i sommerhalvåret el
utvidelse ved fjerning av enkeltstående fridager, i liten grad påvirke samlede
varmingskostnader. En utvidelse av skoleåret som for eksempel finner ste
reduksjon av vinterferien, vil derimot øke oppvarmingskostnadene mer enn pr
sjonalt i forhold til regnskapsdata. Utvalget har hatt begrensede muligheter til å
slå hvordan skoleåret faktisk utvides, men har generelt lagt til grunn at kommu
utvider skoleåret på en slik måte at kostnadene ikke blir unødvendig høye. Utv
har skjønnsmessig lagt til grunn at oppvarmingskostnadene øker med en p
sjonalitetsfaktor på 0,5.

Den generelle beregningsmåten med utgangspunkt i regnskapsdata som
get har lagt til grunn ovenfor, vil i prinsippet kunne føre til at de beregnede ko
dene blir noe høyere enn mer presise beregninger skulle tilsi. Det er to hovedå
til dette. For det første kan regnskapstallene være høyere enn det som følger f
dende regelverk, dersom kommunene frivillig tilbyr en høyere standard. Dette
f.eks. være tilfelle for såkalt «midtskyss» i grunnskolen, der kommunene sette
ekstra busser for å transportere elever som begynner eller slutter skoledagen u
ordinær skolestart/skoleslutt. For det andre vil bruk av regnskapstall innebæ
eventuelle ineffektive transport- eller renholdsløsninger videreføres, og mer
nadene ved økt bruk av slike løsninger i sin helhet henføres til arbeidstidsavt

Beregningene av økte kostnader til transport, renhold og oppvarming er 
menfattet i tabell 4.2.2.a.

Utvalget vil vise til at det samlet sett foreligger usikkerhet i tilknytning 
beregning av disse kostnadene. Utvalget har imidlertid innenfor den tiden so
vært til disposisjon, ikke hatt mulighet til å foreta mer nøyaktige beregninger. S
beregninger ville vært av større betydning å gjennomføre dersom disse kostn
hadde utgjort en større andel av samlede kostnader.

4.2.3 Mønsterplantimen på barnetrinnet
Mønsterplantimen ble høsten 1986 innarbeidet som en del av de midlertidige
kingstiltakene ved innføring av den reviderte mønsterplanen, jf. St.prp. nr
(1985-86) Om styrkingstiltak i forbindelse med revidert mønsterplan. For buds
året 1986 ble det bevilget 25 mill. kroner ekstra til samråding og planlegging, m
det fra og med budsjettåret 1987 ble bevilget 60 mill. kroner til dekning av møn
plantimen. I rundskriv F-76/89 av 20.07.89, uttaler Kirke- og undervisningsde
tementet bl.a. følgende:

«Departementet forutsetter at de bevilgede midler nyttes til videreførin
planleggingstimen, 1 time pr. årsverk på barnetrinnet. Vi viser til den 

Tabell 4.2.2.a: Merutgifter til renhold, energi og transport. Mill. kroner

Fylkeskommuner Kommuner Sum

Renhold 5,9 19,2 25,1

Energi 2,9 4,9 7,8

Transport 24 6 30
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Innst. S. nr. 267 (1988-89) i forbindelse med behandlingen av stortings
dingen om Mer kunnskap til flere: «Komiteen vil også understreke at d
viktig at de midler som bevilges til mønsterplantimen blir brukt slik for
setningen var.»

På denne bakgrunn er det derfor ikke i samsvar med departemente
Stortingets forutsetning å la være å videreføre ordningen med mønster
timen på grunnskolens barnetrinn.»

I St.prp. nr. 1 (1990-91) for Utdannings- og forskningsdepartementet uttalte
daværende Regjeringen Syse:

«Med skoleåret 1990-91 har mønsterplantimen vore vidareført i to år
over den vedtekne innføringsperioden. Innhaldet i mønsterplantimen e
beid som etter si art fell innanfor 275-timars-ramma. Departemen
meiner derfor at ein ikkje lenger treng setje av ein ekstra time av lesep
til formålet, og rammeoverføringa er foreslått redusert tilsvarande 
hausten 1991.»

Etter regjeringsskiftet høsten 1990, uttalte imidlertid Regjeringen Brundtland:

«Regjeringen foreslår at mønsterplantimen ikke videreføres etter utløp
skoleåret 1990-91. På barnetrinnet avsettes imidlertid fra samme tidsp
en ressurs tilsvarende en konvertert undervisningstime pr. uke pr. lære
verk til plan- og utviklingsarbeid. Ressursen forutsettes å inngå i en års
for arbeidet som skal utføres ved den enkelte skole. Nærmere enkel
avklares etter drøftinger med organisasjonene. Sektortilskuddet for 1
foreslås økt med 26 mill. kroner som følge av dette.»

Sektortilskuddet for budsjettåret 1991 ble fastsatt i samsvar med Regjeringen
slag. I den forbindelse uttalte flertallet i Kirke- og undervisningskomiteen, re
sentantene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, bl.a. følgende:

«Komiteens flertall, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser
Regjeringens forslag om at mønsterplantimen erstattes av en konverte
dervisningstime pr. lærerårsverk. Ressursen forutsettes å inngå i en år
for arbeidet som skal utføres ved en enkelte skole.»

I arbeidstidsavtalen heter det:

«Leseplikten reduseres med 1 time pr. uke for alle lærere bl.a. ved at 
ressursene omdisponeres:
– Mønsterplantimen på barnetrinnet
– Ressursen til felles planlegging, samråding og konferansetid inne

4,5 timers rammen på ungdomstrinnet
– Ressurs til konferanser og samråding i videregående skole.»

Utvalget vil anse omdisponering av mønsterplantimen som en mindrekostnad
følger av arbeidstidsavtalen, dersom kommunene tidligere har vært pålagt å
slik time, slik at arbeidstidsavtalen gir omdisponeringsmuligheter som ikke fo
før arbeidstidsavtalen trådte i kraft. En slik vurdering vil være i samsvar med d
utsetningene utvalget generelt har lagt til grunn for beregning av kostnader so
ger av arbeidstidsavtalen, jf. omtale i "Innledning" i avsnitt 4.1. Utvalget er imidler-
tid i tvil om kommunene faktisk var pålagt å ha en mønsterplantime før arbeidstid
avtalen trådte i kraft. Det er neppe tvil om at KUF har vært av den oppfatnin
mønsterplantimen var obligatorisk, jf. bl.a. rundskriv F-76/89 som gir et rela
klart pålegg om å videreføre mønsterplantimen. Utvalget er imidlertid usikke
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om dette rundskrivet er tilstrekkelig til å pålegge kommunene å ha mønsterp
men, eller om rundskrivet må tolkes som et ønske og en veiledning som kan
kes. Utvalget har også konstatert at mønsterplantimen ikke var opprettholdt f
pst. av årsverkene da arbeidstidsavtalen ble inngått. Vi finner dermed ikke å k
ta stilling til om omdisponering av mønsterplantimen skal oppfattes som en mi
kostnad som følger av arbeidstidsavtalen.

Dersom mønsterplantimen skal regnes som en mindrekostnad som følg
arbeidstidsavtalen, vil mindrekostnadene ut fra de prinsippene utvalget for øvr
lagt til grunn, jf. "Innledning" i avsnitt 4.1, kunne beregnes ut fra de forutsetninge
som framkommer av ovennevnte rundskriv F-76/89. Dette vil i tilfelle gi et be
på om lag 200 mill. kroner. I statsbudsjettet for 1994 er det imidlertid lagt til grun
at det kun er statens bevilgning til formålet som skal inkluderes i mindrekostna
Statens opprinnelige bevilgning på 60 mill. kroner i 1987, vil tilsvare om lag83
mill. kroner  målt i 1992-kroner.

4.2.4 Samrådingstimen på ungdomstrinnet
I medhold av paragraf 17 i den tidligere grunnskoleloven, ble det fra departem
bevilget 4,5 timer pr. uke pr. klasse på ungdomstrinnet til andre oppgave
undervisning. Gjennom rundskriv ble disse timene bl.a. fordelt til samråding.
ble lagt til grunn 2,0 – 2,5 timer pr. klasse, normalt fordelt med 1,25 t pr. uk
lærerårsverk, jf. rundskriv F-34/86 av 28.02.86.

Etter overgang til nytt inntektssystem for kommunene ble ovennevnte 4,5 
pr. uke pr. klasse tariffestet fra 1. august 1991. I møte mellom KUF og organis
nene 18.06.93 og 21.06.93, ble det enighet om følgende protokoll:

«...at det som følge av arbeidstidsavtalen av 15/2-93 for lærere i skole
ket, er omdisponert 2,5 timer pr. uke pr. klasse innenfor 4,5 timers ram
på ungdomstrinnet. Det står dermed igjen en ressurs på 2 timer pr. uk
klasse.»

I beregningene har utvalget lagt til grunn en forutsetning om 2 1/2 time pr. klas
samrådingstime, jf. omtale ovenfor. Dette bidrar til at kostnadseffekten v
omdisponere samrådingstimen blir 19,7 mill. kroner lavere enn dersom 1 1/4
pr. lærer i full post skulle vært benyttet. Denne differansen skyldes at det i 199
benyttet om lag 2,3 årsverk pr. klasse på ungdomstrinnet, mens 1 1/4 time pr
i full post svarer til et årsverksforbruk på 2 årsverk pr. klasse.

Innsparingseffekten som følge av at samrådingstimen på ungdomstr
omdisponeres er i alt på 188 mill. kroner. Fordelingen framkommer av følgend
tabell:

4.2.5 Konferansetimen i videregående skole
Ressurser til konferanser og samråding i videregående skole ble tariffestet 
pliktavtalen av 1977 med denne ordlyd:

Tabell 4.2.4.a: Omdisponering av samrådingstimen. Mill. kroner

>Kommuner Fylkeskomm. AD KUF Total

171,1 0 13,9 3 188
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«I de studieretninger der rammetimetallet gjør det mulig, og ved 2-å
grunnkurs, skal det avsettes inntil 1 time pr. uke pr. lærer i hel stilling
konferanser og samråding med elever, foreldre og lærere.

Lærere som underviser mindre enn full post ved de aktuelle studi
ninger og kurs, får tilsvarende tildeling etter beskjeftigelsesgrad.

Ordningen begrenses ved at samlet ressurs til tariffestet klassest
tjeneste, rådgivningsfunksjon og konferansetid ikke må overstige 50 p
differansen mellom det obligatoriske undervisningstimetall og rammeti
tallet.»

Begrensningsregelen om en øvre grense på 50 pst. av differansen mellom de
gatoriske undervisningstimetallet og rammetimetallet ble opphevet i 1986, jf.
gende ordlyd fra protokoll av 11.11.86:

«I de studieretninger der rammetimetallet gjør det mulig, og ved to-å
grunnkurs, skal det avsettes inntil 4,55 pst. pr. uke pr. lærer i hel stillin
konferanser og samråding med elever, foreldre og lærere.

Lærere som underviser mindre enn full post ved de aktuelle studi
ninger og kurs, får tilsvarende tildeling etter beskjeftigelsesgrad.»

Bruken av bindende rammetimetall er siden opphørt i forbindelse med innføri
av nytt inntektssystem. I den nye arbeidstidsavtalen er det forutsatt at ressu
konferansetimen skal omdisponeres.

Formuleringene ovenfor reiser en rekke tolkningsmuligheter. Disse beha
punktvis nedenfor:

i)

Bruken av uttrykket «inntil» kan tilsi at bruk av konferanseressurs er frivillig 
fylkeskommunene. Alternativt er betydningen at fylkeskommunene skal avsette
ressurser til konferansetimen, begrenset oppad til (det minste av) 4,55 pst. p
pr. lærer i hel stilling eller differansen mellom rammetimetallet og obligato
timetall. Utvalget er av den oppfatning at den siste fortolkningen må legge
grunn, bl.a. på grunnlag av følgende utttalelse i rundskriv F-48/79:

«All den stund 50 pst. regelen er en øvre grense for summen av de pe
giske tiltak som nevnt ovenfor, vil det kunne være tilfelle hvor mindre e
time kan konverteres til konferansetid for lærere i full post. Det er for å 
ge opp dette at det i avtalen er brukt formuleringen «inntil 4,55 pst.»

Og senere i samme rundskriv:

«Departementet vil presisere at lesepliktavtalen er en tariffavtale som 
tene må følge. Slik avtalen er formulert, er konferansetidsressursen kn
til de enkelte studieretninger og 2-årig grunnkurs.»

ii)

Opphevingen av rammetimetallsbegrepet kan ha tre alternative implikasjoner
a) Opphevingen får ingen virkning for tolkningen av tariffavtalen.
b) Tariffavtalen oppheves, slik at fylkeskommunene selv kan vurdere om

ønsker å benytte midler til en konferanseressurs.
c) Maksimalgrensen i avtalen oppheves, slik at 4,55 pst. pr. uke pr. lærer i he

ling blir obligatorisk.
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Utvalget anser at fortolkningen som er gitt i punkt b) ikke er rimelig. Fortolknin
som er gitt i punkt c) kan det være noe lettere å argumentere for. Bruken av ra
timetallsbegrepet la tidligere en begrensning på bruken av konferanseressurse
rammetimetallsbegrepet ble opphevet, kunne en rimelig fortolkning av tariffavt
være at den grensen på 4,5 pst. pr. uke pr. lærer, som eksplisitt fremgår av a
skulle gjelde. På bakgrunn av at opphevelsen av at rammetimetallsbegrepet, s
utvalget kjenner til, ikke ble koplet til tariffavtalen da opphevelsen fant sted
utvalget likevel legge fortolkning a) til grunn.

iii)

De fortolkningene som er lagt til grunn i punktene i) og ii) skaper behov for å g
ytterligere forutsetninger, siden differansen mellom rammetimetallet og oblig
risk timetall ikke er et entydig begrep, men avhenger av hvordan fylkeskommu
faktisk tilpasser seg ved sammenslåing av klasser. En konsekvent oppfølging
prinsippene utvalget har lagt til grunn, ville være å anta at alle fylkeskommuner
ut utnytter muligheten til å slå sammen klasser. Det faktiske mulighetsområd
imidlertid vanskelig å anslå, og utvalget har noe skjønnsmessig lagt til grunn at
metimetallet ga rom for konferansetime svarende til 4,55 pst. pr. uke pr. lærer
dieretningene allmenne fag, handel- og kontorfag, idrettsfag og landbruksfag
ikke å regne noe bruk av konferansetimen på andre studieretninger, vil dette
bære at innsparingen ved omdisponering av konferansetimen er anslått relativ

Med de forutsetningene som er lagt til grunn ovenfor, er innsparingen som 
av at konferansetimen omdisponeres, anslått til 156,5 mill. kroner for fylkeskom-
munene.

Utvalget er for øvrig kjent med at fylkeskommunene i et felles notat til Kirk
utdannings- og forskningskomiteen bl.a. uttaler følgende:

«Det kan nevnes at mange distriktsklasser ikke har tatt ut konferanse
AF/HK, men brukt ressursene til å gi et bredest mulig undervisningstilb
I slike tilfeller foreligger ikke den forutsatte innsparingsmulighet»

Gitt vår forutsetning om at fylkeskommunene faktisk har vært pålagt gjennom
gjeldende tariffavtale å avsette ressurser til en konferansetime, ser utvalget d
som aktuelt å ta utgangspunkt i fylkeskommunenes faktiske tilpasning, jf. om
"Innledning" i avsnitt 4.1.

4.2.6 Effektiviseringsgevinster
Arbeidstidsavtalen inneholder nærmere bestemmelser for fordelingen av lese
timer over året. Fortolkningen av arbeidstidsavtalen på enkelte av disse punkt
videre behandlet i en dom i arbeidsretten av 5. mai 1994. Utvalget legger i de
gende til grunn den fortolkning som framgår av arbeidsrettens dom.

Leseplikten fastsettes som årsrammer og som ukentlig gjennomsnitt. Pra
sett vil leseplikten fordeles med et helt antall timer i den enkelte uke. Når den 
nomsnittlige leseplikt ikke er et helt tall, innebærer det at leseplikten for den en
lærer kan variere mellom uker ut fra det praktisk betingede behovet for å ut
brøkene i forhold til årsrammen. Så lenge andre forhold ikke kommer inn i bi
vil det her i praksis bare være tale om små variasjoner, med en time mer eller m
i enkelte uker. Videre kan lærerne nå pålegges tilfeldige vikartimer for å fylle
stillingens årsramme for leseplikttid (100 pst. pr. post). De har krav på varse
slike vikartimer i rimelig tid.
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Bortsett fra de variasjonene i ukentlig leseplikt som kan følge av de to o
nevnte forholdene, skal leseplikten fordeles likt på de enkelte uker, med mind
er truffet vedtak om såkalt periodeundervisning. Bestemmelsene om periodeunde
visning er helt nye regler som er innført i arbeidstidsavtalen. De innebærer 
visse vilkår kan den ukentlige arbeidsbelastning variere.

Arbeidsretten har slått fast at periodeundervisning bare kan brukes når 
begrunnet i den enkelte skoles faglige opplegg, og etter drøftelser mellom pa
på vedkommende skole i samsvar med arbeidstidsavtalens egne bestemme
dette. I dette ligger at bruk av periodeundervisning, med varierende arbeidsb
ning, ikke må bygges på andre begrunnelser enn skolens faglige opplegg, og s
heller ikke på økonomiske hensyn. Videre skal avgjørelser om bruk av period
dervisning treffes ved den enkelte skole, av rektor etter at drøftelser har vær
det kan derfor ikke treffes vedtak eller gis pålegg eller instruks om bruk av
undervisning fra overordnet myndighet på arbeidsgiversiden.

Uenigheten mellom partene gjaldt spørsmålet om leseplikten på såkalte al
tive dager, slik som tema- og aktivitetsdager og prøve- og eksamensdager, de
ene har annen aktivitet enn vanlig undervisning. Saksøkers (Lærerforbun
påstand var at leseplikten på slike «alternative dager» skulle anses å være bu
disse dagene, slik at den ikke kan fordeles til andre dager hvis periodeunderv
brukes. Arbeidsretten kom til at arbeidstidsavtalen ikke kan forstås slik at lese
ten på «alternative dager» skal stå i noen annen stilling enn det som gjelder fo
plikten ellers. Den arbeidsplikten lærerne har, også når det gjelder lesepli
«alternative dager», kan fordeles ved bruk av periodeundervisning i samsva
de vilkår og de rammer som nå gjelder for slik undervisning etter den nye arb
tidsavtalen. På samme måte legger arbeidsretten til grunn at arbeidstidsavtale
inneholder reservasjoner for hvilke undervisningsoppgaver som kan inngå
mer- eller mindrearbeid etter periodeundervisningsreglene, men da leseplikte
arbeidstidsavtalen har ulik vekt, må beregningen av arbeidsplikten ta hens
dette. Det som kan variere er altså den «ukentlige arbeidsbelastning», innenf
rammen for lærerens leseplikt. I videregående skole er den maksimale lengde
periode med avvikende arbeidsbelastning 3 måneder. Merarbeid avspaseres 
måneder. I grunnskolen kan den ukentlige leseplikt justeres opp eller ned med
2 timer i perioder.

Utvalget legger til grunn at de nye bestemmelsene i arbeidstidsavtale
arbeidsrettens dom, nå gjør det mulig for arbeidsgiver å fordele arbeidet slik at
ren får en leseplikt som reelt tilsvarer det vedkommende er forpliktet til.

Utvalget forstår kravet til faglig begrunnelse slik at variasjon i ukentlig arbe
belastning må medføre at elevene får et pedagogisk tilbud som er like god
bedre enn det som kunne blitt tilbudt uten slik variasjon. Dette betyr at varias
arbeidsbelastningen som gir kostnadsbesparelser, men som svekker det p
giske tilbudet, ikke vil være tillatt etter tariffavtalen. På den annen side er det in
ting i veien for at bruk av periodeundervisning som ikke svekker det pedago
opplegget, kan gi kostnadsbesparelser. I tillegg til tilfeldig vikarbruk, legger im
lertid utvalget til grunn at tariffavtalen gjør det mulig å bruke periodeundervisn
for å dekke opp planlagt vikarbruk og pedagogiske tiltak som tolærer-systeme
rettelagt spesialundervisning m.m. Slike tiltak kan forventes å bidra til et bedr
rettelagt tilbud for elevene. Gevinsten av en slik faglig begrunnet variasjon vil
felle være en netto innsparing for skolesektoren, selv om denne innsparingen 
sippet vurderes som en sideeffekt av arbeidstidsavtalen.

Innsparingsmulighetene vil komme i følgende tre hovedgrupper:
– Innsparing som følge av at alle lærere som er ansatt i 100 pst. stilling, ette

føring av årsrammer faktisk gis en undervisningstid svarende til 100 pst.
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ling. Lærere som er ansatt i 100 pst. stilling, har krav på 100 pst. lønn se
de underviser mellom 95 pst. og 100 pst. stilling.

– Innsparing av overtidstillegg som følge av at færre lærere må gis stilling i inte
vallet 100 – 110 pst. ved overgang til årsrammer. (I dette intervallet får læ
overtidstillegg på 50 pst. av ordinær lønn). Utvalget har ikke tatt hensy
lærere med stilling utover 110 pst., ut fra en begrunnelse om at en såvid
stillingsandel kan reflektere reell knapphet på denne type lærere.

– Innsparing som følge av at lærere som omfattes av planlagte undervisnin
brudd grunnet alternative dager som eksamener m.m., kan pålegges å fyl
sin post ved undervisning ellers i året innenfor bestemmelsene om perio
dervisning.

Utvalget har tatt utgangspunkt i hvor stor effektiviseringsgevinsten ville vært 
som alle lærere med 100 pst. stilling faktisk hadde fylt opp årsrammen for stilli
fullt ut, og alle stillinger mellom 100 og 110 pst. hadde blitt redusert til 100 
Dette har gitt følgende resultater:
– På grunnlag av tall fra STS-databasen er omfanget av undervisningstid 

lingsintervallet 100 – 110 pst. beregnet til 170 årsverk i grunnskolen og 418
verk i videregående skole. Bortfall av overtidsgodtgjørelse for disse årsver
vil gi en samlet besparelse på 70,8 mill. kroner, fordelt med 20,0 mill. kroner
på kommunene og 50,8 mill. kroner på fylkeskommunene.

– STS-databasen har ikke direkte anslag for hvor mange lærere som ree
arbeider mellom 95 pst. og 100 pst. stilling. I beregningene er det noe skjø
messig lagt til grunn at antall lærere som arbeider 95 pst. er halvparten s
som antall lærere som arbeider 105 pst., og tilsvarende for alle stillingsan
i dette intervallet. Utvalget antar at usikkerheten trekker i retning av at dett
let er lavt anslått. Full utnyttelse av disse årsverkene kan gi en potensiell b
relse på 37,5 mill. kroner. Fordelingen av innsparingen er gitt i følgende tabe

– Antall planlagte timer med undervisningsfri pr. år er anslått til 40 timer i vi
regående skole, allmennfag; 20 timer i videregående skole, yrkesfag; 10 t
grunnskolen, ungdomstrinnet og 5 timer i grunnskolen, barnetrinnnet. Ett
omregning til årsverk, gir dette et samlet anslag på effektiviseringsgevin
337 mill. kroner, dersom de «frigjorte» timene utnyttes fullt ut innenfor å
ramme- og periodeundervisningssystemet.

Samlet sett gir punktene ovenfor et beregnet effektiviseringspotensial på 445,3 mill.
kroner .

Effektiviseringspotensialet kan tas ut enten som kvalitetsforbedringer i un
visningen eller som økonomisk innsparing, så lenge dette ikke innebærer 
pedagogiske tilbudet svekkes. I det følgende drøfter vi mulighetene for innsp
ger. Drøftingen er knyttet til bruk av planlagte dager med undervisningsfri, der
sparingspotensialet er betydelig, men der ulike begrensninger kan gjøre det p
matisk å realisere potensialet fullt ut.

Tabell 4.2.6.a: Mill. kroner

Kommuner Fylkeskomm. AD/KUF Totalt

Grunnskole 14,6 0 1,4 16

Videregående 0 21,5 0 21,5
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Den arbeidskraften som blir «fristilt» som følge av overgangen til årsram
og muligheten til periodeundervisning, vil kunne benyttes til arbeidsoppgaver
kan planlegges ved begynnelsen av skoleåret. De arbeidsoppgavene som ka
legges ved begynnelsen av skoleåret, kan kategoriseres som planlagte vika
gruppetiltak for klasser og styrkingstiltak for enkeltelever. I det følgende drøft
hvilke forhold som kan begrense kostnadsreduksjonene.

Bruk av «fristilte» lærerressurser vil representere en innsparing dersom de
mer i stedet for ressurser kommuner og fylkeskommuner likevel vil benytte.
fleste tilfellene legger utvalget til grunn at det vil være mulig å anvende «frist
lærerressurser på en slik måte. I enkelte tilfeller, for eksempel ved små skoler 
læreren har såvidt spesialisert kompetanse at bruk av periodeundervisning ik
forsvares faglig, kan det imidlertid være problematisk å utnytte fristilte ressu
fullt ut.

På kort sikt vil antall faste lærerstillinger være gitt, og muligheten for å reali
effektiviseringsgevinster kan dermed være begrenset. I forhold til innsparing
tensialet legger imidlertid utvalget til grunn at dette ikke vil ha stor betydning
innsparingsmulighetene.

I grunnskolen vil begrensningen i justering av ukentlig leseplikt (justering 
eller ned med inntil 2 timer pr. uke) legge en begrensning på periodeundervis
Problemet vil være mest framtredende dersom lærernes perioder med und
ningsfri er konsentrert til et begrenset tidsrom, f.eks. i form av flere heldagsp
i samme uke. Dette vil legge begrensninger på muligheten til å ta ut effektiviser
potensialet i grunnskolen både på kort og lang sikt.

Utvalget finner på grunnlag av den usikkerheten som foreligger, ikke å k
gi noe sikkert estimat for hvor stor andel av effektiviseringspotensialet som kan
ventes tatt ut på kort og lang sikt, men antar at en betydelig del kan realisere

4.3 SAMLET VURDERING
Utvalget har under "Direkte virkninger av redusert leseplikt" i punktene 4.2.1 og
"Merutgifter til renhold, skoleskyss m.m." i 4.2.2 anslått følgende direkte kostnad
økninger som følge av arbeidstidsavtalen:

Som omtalt under "Beregninger" i avsnitt 4.2 er disse tallanslagene usikr
Denne usikkerheten er bl.a. knyttet til beregning av lønn for nyansatte og til at 
skapsdataene for driftskostnader ikke er tilstrekkelig detaljerte.

Under "Samrådingstimen på ungdomstrinnet" i punktene 4.2.4 og "Konferan-
setimen i videregående skole" i 4.2.5 har utvalget anslått innsparingene ved omd
ponering av samrådingstimen på ungdomstrinnet og konferansetimen i vide
ende skole. Videre har utvalget anslått en effektiviseringsgevinst som følge av
sert overtid og oppfylling av stillinger, jf. "Effektiviseringsgevinster" i punkt 4.2.6:

Kostnadsøkning redusert leseplikt 775 mill. kr

Økte driftskostnader 63 mill. kr

Sum økte kostnader 838 mill. kr
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Anslaget for omdisponering av konferanseressursen er bl.a. avhengig av
mange studieretninger som har hatt rom for en slik ressurs innenfor det gamle
metimetallsbegrepet. Utvalget har her lagt forsiktige anslag til grunn, jf. om
under "Konferansetimen i videregående skole" i punkt 4.2.5.

Det kan på enkelte mindre skoler være problemer med fullt ut å realisere e
sparing knyttet til reduksjon av overtid og oppfylling av stillinger. Utvalget leg
imidlertid til grunn at dette ikke vil føre til vesentlige endringer i anslaget oven
Besparelsen kan imidlertid variere mellom fylkeskommunene avhengig av tilb
struktur og grad av desentralisering.

Under "Mønsterplantimen på barnetrinnet" i punkt 4.2.3 har utvalget drøfte
omdisponering som følge av mønsterplantimen:

Som nevnt er utvalget i tvil om kommunene faktisk var pålagt å ha en møn
plantime før arbeidstidsavtalen trådte i kraft. Vi finner dermed ikke å kunne ta
ling til om omdisponering av mønsterplantimen skal oppfattes som en mindre
nad som følger av arbeidstidsavtalen. Dersom mønsterplantimen skal tas me
en innsparing, vil det prinsipielle regneopplegget utvalget for øvrig har lag
grunn, gi et beløp på om lag 200 mill. kroner. I statsbudsjettet for 1994 er de
til grunn at statens bevilgning til formålet omdisponeres. Statens opprinn
bevilgning på 60 mill. kroner i 1987, vil tilsvare om lag 83 mill. kroner målt i 199
kroner.

Utvalget har drøftet innsparingsmuligheter knyttet til anvendelse av dager
undervisningsfri under "Effektiviseringsgevinster" i punkt 4.2.6:

Ut fra et anslag for antall alternative dager, anslår utvalget et effektiviseri
potensial på 337 mill. kroner. I drøftingen under "Effektiviseringsgevinster" i punkt
4.2.6 omtaler utvalget en del årsaker til at det særlig på kort sikt vil være vans
å realisere dette effektiviseringspotensialet fullt ut i form av innsparinger. Det 
ste problemet synes å være knyttet til begrensningene i justering av ukentlig
plikt i grunnskolen. Dette vil også være et problem på lang sikt. Utvalget antar
vel at en betydelig del av potensialet kan realiseres.

Omdisponering, samrådingsressurs 188 mill. kr

Omdisponering, konferanseressurs 156 mill. kr

Effektivisering redusert overtid

og oppfylling av stillinger 108 mill. kr

Sum omdisponering og effektivisering 452 mill. kr

Omdisponering, mønsterplantimen 200 mill. kr

Effektivisering, alternative dager 337 mill. kr
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Utvalget vil videre peke på at realisering av innsparinger også vil avheng
organisatoriske forhold. Det er rektorene på den enkelte skole som i henho
arbeidsrettens dom må ta stilling til hvordan effektiviseringspotensialet kan u
tes. Utvalget legger imidlertid til grunn at det er nødvendig med oppfølging
kommunene og fylkeskommunene. Mulighetene for å oppnå kostnadsbespa
kan også avhenge av medvirkning fra sentrale myndigheter, bl.a. ved at diss
søker å binde opp innsparingsmulighetene.

Som omtalt ovenfor, ble dommen i arbeidsretten som klargjorde enkelte p
ter i arbeidstidsavtalen, avgitt 5. mai 1994. Det kan hevdes at denne dommen
vidt sent at kommunene vanskelig kunne realisere effektiviseringsgevinster
følge av planlagte undervisningsavbrudd i første halvår 1994. Dersom omdis
ring av mønsterplantimen ikke medregnes, vil dette i tilfelle bety at kommune
toren selv har måttet dekke en merkostnad i underkant av 200 mill. kroner i bud
året 1994, jf. at KUF har lagt til grunn en netto merkostnad på 189 mill. kroner. 
som mønsterplantimen medregnes tilsier utvalgets beregningsopplegg ingen
kostnader for kommunesektoren.

De begrensningene utvalget har omtalt når det gjelder å foreta innsparinge
følge av bruk av planlagte dager uten undervisning, synes i stor grad å være k
til de begrensede mulighetene til å justere leseplikten i grunnskolen. For budsje
1995 og senere år, synes det likevel å være tilfelle at netto merkostnader for
munesektoren vil være lavere enn det KUF har beregnet. Det er derfor utv
oppfatning at det sett over tid ikke synes å foreligge et netto merbehov til de
av kostnadene ved arbeidstidsavtalen i forhold til KUFs beregninger.

Utvalgets medlem Beate Stang Aas har følgende særmerknad:

«Som utvalget selv har anført er det knyttet stor usikkerhet til det bereg
effektiviseringspotensialet.

Så lenge premissene for beregningene av selve effektiviseringspo
alet er uklare, er det ikke grunnlag for å trekke en endelig konklusjon o
kostnadene ved arbeidstidsavtalen i forhold til KUFs beregninger er de

En eventuell beregning etter at skoleåret 1994/95 er gjennomfør
kunne gi en bedre avklaring på dette spørsmålet.»

Utvalgets medlem Jan Refseth har følgende særmerknad:

«Utvalgsmedlemmet Jan Refseth forutsetter for sin del at staten inn
rammen av arbeidsrettens dom, følger opp kommuner og skoler med r
veiledning. Han legger videre til grunn for sin tilslutning til vurderingen
potensialet, at det ikke synes å være konstatert forhold i avtalen eller
beidsrettens dom som låser for prosesser som kan sikre at potensial
utnyttes.»
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Mandat for kostnadsberegningsutvalg

I salderingsproposisjonen for 1994 drøftet Regjeringen behovet for et uavh
teknisk beregningsutvalg for å vurdere de reelle kostnadene ved innføring a
reformer. I den forbindelse het det bl.a.:

«Regjeringen anser det svært viktig at økonomiske konsekvenser e
mulig utredet når en reform vurderes innført. For at prioriteringen av s
funnsoppgaver skal bli mest mulig reell er det nødvendig at det foreli
tilfredsstillende kostnadsoverslag når nye reformer og prosjekter skal
deres. I de retningslinjene som Regjeringen har vedtatt for forvaltning
arbeid med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak, den så
«regelverksinstruksen», er det bestemmelser om plikt for alle organer
utrede administrative og økonomiske konsekvenser. Krav om forsv
kostnadsvurdering er stilt til alle rådgivnings- og beslutningsnivåer, båd
utredningsutva1g/arbeidsgrupper, statsetater, departementer og Reg
gen. Dette gjelder f.eks. utkast til stortingsproposisjoner, stortingsme
ger og forskrifter.»

«Det er videre et markert behov for å bedre det metodiske grunnlaget for
nytte-kostnadsberegninger, både ved reformer og ved offentlige tilta
prosjekter. Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsberegninger reiser m
problemer både av praktisk og teoretisk art. Finansdepartementet tok i
initiativ til en veiledning for arbeid med programanalyser, herunder ny
kostnadsanalyser. Den foreligger i bokform, men synes ikke å være 
bruk i tilstrekkelig grad. Det kan nå være bebov for å utarbeide en oppd
praktisk veiledning i hvordan nytte-kostnadsanalyser bør gjennomfø
Siktemålet kan være en ganske detaljert mal og sjekkliste som kan b
av utvalg og organer som plikter å analysere økonomiske konsekvens
eventuelle forslag. Regjeringen tar sikte på å oppnevne et rådgivende u
eller en ekspertgruppe som kan bistå departementene i dette arbeidet

- – -

«En må imidlertid ikke overvurdere muligheten for å beregne de økono
ke konsekvensene helt nøyaktig på forhånd. Ofte foreligger det så m
usikre elementer i et reformforslag, at en del av beregningen må bes
vurdering av denne usikkerheten. Det kan gjelde både kompliserte tek
prosjekter og såkalte rettighetsorienterte reformer, der det er uvisst 
mange som vil kunne påberope seg nye rettigheter. En særlig viktig sid
nytte-kostnadsberegninger og utformingen av forslag vil dermed v
håndteringen av usikkerhet. Det er ofte fare for at usikkerhetsmomente
dervurderes. Erfaring viser også klart at det kan være betydelige incita
ter til å anslå kostnader lavt når reformer eller prosjekter foreslås. Nå
reform eller et prosjekt innebærer så stor grad av usikkerhet at det e
avstand mellom maksimums- og minimumsalternativ i kostnadsbereg
gene, bør imidlertid beslutningstakerne få klar informasjon både om gr
av usikkerhet og variasjonsbredden i anslagene.»

Ved behandling av salderingsproposisjonen vedtok Stortinget den 17.12.93
gende:
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«Stortinget ber Regjeringen i løpet av første halvår 1994 nedsette et ua
gig teknisk beregningsutvalg for å vurdere de reelle kostnadene ved i
ring av større reformer, særlig i kommunesektoren og ved st
overføringer av oppgaver mellom ulike forvaltningsnivåer.»

På denne bakgrunn nedsettes et ekspertutvalg med følgende mandat:

I.1  BEREGNINGER AV SÆRSKILTE REFORMER
Ved innføring av nye reformer. særlig i kommunesektoren og ved overføringe
større oppgaver mellom ulike forvaltningsnivåer, kan Regjeringen be utvalget 
foreta konkrete nytte- og kostnadsberegninger. Dette kan eksempelvis gjøre
sikte på at Regjeringen skal kunne benytte materialet som en del av sitt beslut
grunnlag i vurderingen av ulike sider ved reformene. Opplegget for slike bere
ger vil bli konkretisert gjennom tilleggsmandater, og det kan da også bli aktue
Regjeringen å oppnevne supplerende medlemmer av utvalget fra fagmiljøe
har særlig kompetanse innen det konkrete området, bl.a. personer med erfar
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tilsvarende kan sekretariatet bli 
det. Ved beregning av reformer som berører kommuner eller fylkeskommun
utvalget bli supplert med en representant for Kommunal- og arbeidsdepartem
Det kan være aktuelt å be utvalget se på alternative opplegg med ulike nyt
kostnadsvirkninger. At utvalget kan foreta konkrete beregninger vil ikke e
dagens krav til forsvarlig vurdering av kostnader og økonomiske konsekvense
gjelder for ulike rådgivnings- og beslutningsnivåer i offentlig forvaltning.

I.2  VEILEDNING I BRUK AV SAMFUNNSØKONOMISKE NYTTE-
KOSTNADSANALYSER

1.2.1  

Med utgangspunkt i nyere litteratur om bruk av nytte-kostnadsanalyser, Fina
partementets veiledning for arbeid med programanalyser fra 1977 og bruk
slike analyser i ulike offentlige etater, skal utvalget utarbeide et forslag til pra
veiledning for bruk av nytte-kostnadsberegninger i tilknytning til vurdering av p
sjekter, reformer og tiltak i offentlig regi. Siktemålet er en ganske detaljert ma
sjekkliste som skal kunne benyttes av så vel departementer og etater som av
ningsutvalg som er pålagt å utrede økonomiske konsekvenser av ulike forsla
bør derfor legge vekt på en generell tilnærming til spørsmålene, og identifisere
tige nytte- og kostnadselementer som er relevante i ulike sammenhenger. En
del av utvalgets arbeid blir å veilede i hvordan de ulike nytte- og kostnadsele
tene kan verdsettes, jf. "Beskrivelse av beregninger for driftskostnader" i pkt. 2.2
nedenfor.

Utvalget bør vurdere om det bør stilles ulike krav til nytte-kostnadsanalys
utforming og grundighet avhengig av karakteren eller størrelsen av de prosj
reformer eller tiltak som vurderes.

Utvalget skal se nærmere på hvilke sektorer innen det offentliges ansva
råde hvor det ligger godt til rette for og er viktig å øke bruken av nytte-kostnads
lyser.

Utvalget skal spesielt se på hvordan en bør håndtere usikkerhet i nytte
nadsanalyser og skissere opplegg for følsomhetsanalyser. En bør bl.a. skisser
dan en kan beregne den verdien som kan ligge i å redusere usikkerheten ved å
beslutningen om å iverksette et tiltak, f.eks. i påvente av grundigere utredning
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En del typer offentlige tiltak kan delvis eller helt finansieres gjennom ørem
kede gebyrer fra dem som har fordeler av tiltaket (brukerfinansiering). Utvalge
peke på hvordan en hensiktsmessig avveining kan finne sted mellom brukerfin
ering og generell finansiering over offentlige budsjetter.

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag av
Finansdepartementet utredet hvordan det offentliges kalkulasjonsrente på et
tisk og mer praktisk grunnlag kan fastsettes. Det burde derfor ikke være beh
at beregningsutvalget går gjennom disse sidene ved fastsettelsen av kalkula
renten. Utvalget kan imidlertid kommentere rapporten fra SNF og gi suppler
synspunkter som en finner særlig relevante for utvalgets øvrige arbeid.

1.2.2  

Verdsetting av ulike nytte- og kostnadskomponenter reiser flere problemer:
– Markedspriser reflekterer ikke alltid samfunnsøkonomiske nytte- og kostn

virkninger. Blant annet kan skatter, avgifter, subsidier, monopolistisk adfer
ulikevekt i markeder bidra til dette. Utvalget bør både på teoretisk og pra
grunnlag vurdere om det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for 
å benytte markedspriser i samfunnsøkonomiske kalkyler når slike priser
innhentes, og peke på hvordan markedsprisene i tilfelle bør korrigeres p
måte som er praktisk håndterbar.

– For enkelte nytte- og kostnadskomponenter foreligger ikke markedspriser
gjelder bl.a. for såkalte eksterne virkninger. Miljøvirkninger og ringvirkning
fra FoU-aktivitet og innovasjoner er eksempler på eksterne virkninger so
vanskelig å kvantifisere. Utvalget bør på enkelte viktige områder skissere 
dan nytte- og kostnadskomponenter i slike tilfeller kan anslås. En bør i d
sammenheng også vurdere hvilke faktorer som hensiktsmessig kan kvan
res og hvilke som bør håndteres på mer kvalitativ måte.

– Avkastningen ved mange reformer og tiltak vil komme i form av vansk
kvantifiserbare velferdsforbedringer for enkeltpersoner og grupper. Utva
bør bl.a. ta opp hvordan antatte regionale og fordelingsmessige virkninge
håndteres i praksis og eventuelt kvantifiseres. Utvalget bør også peke
hvilke situasjoner det er relevant å ta hensyn til andre økonomiske ringvirk
ger av et tiltak, og hvordan slike virkninger i tilfelle kan tallfestes.

– Utvalget bør gi en oversikt over nasjonale og internasjonale anslag for m
nalkostnader ved skattefinansiering, og vurdere hvilken betydning event
ekstra kostnader ved denne finansieringsformen bør ha for nytte-kostna
regningene. Utvalget bør gi en tilråding mht. hvor høye marginalkostnader
bør legges til grunn i nytte-kostnadsanalyser, hensyn tatt bl.a. til at marg
kostnadene ved å oppkreve ulike typer skatter og avgifter kan variere bety

1.2.3  

Utvalget bes legge fram en utredning med vurderinger og en praktisk veiledn
bruk av nytte-kostnadsanalyser i tråd med de foregående punktene innen utg
av 1995.

I.3  UTVALGETS SAMMENSETNING

1.3.1  

Utvalget gis følgende permanente sammensetning:
Dosent Arild Hervik, Møre og Romsdal Distriktshøyskole, leder
Ass. direktør Inger-Johanne Sletner, Norges Bank
Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel, Finansdepartementet



NOU 1994:15
Vedlegg I Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94 49

er en

rdsels-

slik at
ings-
Finansdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet oppnevn
sekretær hver.

1.3.2  

For spesielt å utrede bruk av nytte-kostnadsanalyser oppnevnes i tillegg:
Professor Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole
Førstekonsulent Karine Nyborg, Statistisk sentralbyrå
For dette formålet suppleres sekretariatet med en sekretær fra hhv. Samfe

departementet og Sosial- og helsedepartementet.

I.4  BUDSJETT
Utvalget kan ta opp med Finansdepanementet spørsmål om å få tilført midler 
det kan innhente særskilte uttalelser eller delutredninger fra kompetente forskn
miljøer.



NOU 1994:15
Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94 50
Vedlegg II 
drifts-
mfat-
aljer i
a. ved

mu-
kter

ing
am-
ed:

kul-
t
lev-

am-

tall

mel-
g og
fag-
or å

tning
seres
,50.

. Den
r stu-
Reform ’94 – beskrivelse av KUFs beregninger

I dette vedlegget gis det en beskrivelse av de beregningene KUF har utført av 
kostnadene ved Reform 94. Beregningene er utført ved hjelp av en relativt o
tende regnearkmodell, og det vil ikke være hensiktsmessig å gjengi alle det
beregningene. Vi skal i stedet skissere hovedstrukturen i beregningene, bl.
bruk av noen enkle formler.

Et utgangspunkt for beregningene er plantall som hentes inn fra fylkeskom
nene om antall elever i hver studieretning på grunnkurs i ny struktur. (Vi betra
innledningsvis grunnkurs). La Yij F betegne det planlagte antall elever i studieretn
i og fylke j, basert på opplysninger fra fylkene (F) for skoleåret 1994/95. Det s
lede antall elever, summert over alle studieretninger, i fylke j, er dermed gitt v

KUF henter videre inn prognoser fra SSB for befolkningen i de aktuelle års
lene. Størrelsen på et slikt årskull i fylke j betegnes Bj . Med en forutsetning om e
antall elever/lærlinger som utgjør 125 pst. av hvert årskull, vil samlet antall e
plasser for fylke j, Yj  , være gitt ved:

Plantallene for hver studieretning i hvert fylke multipliseres deretter slik at s
let antall elevplasser i hvert fylke blir lik Yj , mens den relative fordelingen mellom
ulike studieretninger blir som i fylkeskommunens plantall. Det korrigerte an
elevplasser for hver studieretning i hvert fylke betegnes yij  ab, der toppskriften ab
betegner at studieretningen enten er allmennfaglig (a) eller yrkesfaglig (b)

Fylkekommunene legger i sine plantall samlet sett til grunn at fordelingen 
lom allmennfaglige og yrkesfaglige elevplasser vil være 52 pst. på allmennfa
48 pst. på yrkesfag. KUF antar at fordelingen mellom allmennfaglige og yrkes
lige elevplasser for skoleåret 1994/95 vil være 50/50 for alle fylker samlet. F
oppnå en slik 50/50-fordeling, multipliseres antall elevplasser i hver studiere
som er almennfaglig, med en faktor A = 0,48/0,50. På samme måte multipli
antall elevplasser i hver yrkesfaglig studieretning med en faktor B = 0,52/0
Dette gir det endelige anslaget på antall elevplasser yij  i hver studieretning, i, og for
hvert fylke, j:

En sentral parameter i beregningene er gjennomsnittlig klassestørrelse
gjennomsnittlige klassestørrelsen basert på fylkeskommunenes plantall (F) fo

yΣ(1) F
ij =YF

j

i

(2) =BjYj x 1,25

y(3) ab
ij = YF

j
yF

ij
Yj

y(4) ij = ya
ij A yij = yb

ij Bog
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dieretning i og fylke j, zij F, er gitt ved likning (5), der xij F er antall klasser i studie-
retning i og fylke j, etter fylkeskommunens plantall.

På grunnlag av plantall fra alle fylkeskommuner beregnes deretter gjen
snittlig klassestørrelse for studieretning i for alle fylkeskommuner samlet, 

KUF definerer deretter et måltall for gjennomsnittlig klassestørrelse for hver 
studieretning. Dette måltallet gis betegnelsen 

. Dette måltallet er en meget sentral fortsetning som påvirker de beregnede
nadene ved reformen. I KUFs beregninger er det gjort beregninger for flere 
verdier av 

Forholdet mellom gjennomsnittlig klassestørrelse for hver studieretning
KUFs måltall beregnes. Dette forholdstallet betegnes ki .

For hvert fylke og hver studieretning beregnes så den klassestørrelsen, zij , som
benyttes i kostnadsberegningene, ved at den oppgitte klassestørrelsen fra 
kommunene, zij F, multipliseres med faktoren ki . Dersom dette produktet blir størr
enn en maksimal klassestørrelse, zi max , benyttes i stedet denne maksimale klas
størrelsen. Den gjennomsnittlige klassestørrelsen for alle fylkeskommuner vi
med for en gitt studieretning, i , være mindre (eller eventuelt lik) måltallet 

Den maksimale klassestørrelseen settes lik 14 for yrkesfag og 28 for almen
mens maksimal tillatt klassestørrelse etter gjeldende regelverk som hovedreg
lik 15 for yrkesfag og 30 almennfag.

Gjennomsnittlig klassestørrelse for hvert fylke og hver studiereting er e
dette gitt ved:

(5) = yF
ij /zF

ij xF
ij

zi
F--

z(6) i =
j

yΣ F
ij

F-- / xΣ F
ij

j

zi
KUF--

zi
KUF--

(7) = /ki zi
KUF--

zi
F--

zi
KUF--

(8) =zij
kizij

F kizij
F, zi  max≤

zi  max kizij
F, zi  max>
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Det beregnes enhetskostnader, ci , for hver klasse for hver studieretning.1  Til
grunn for anslagene på enhetskostnader ligger bl.a. forutsetninger om lesep
administrative kostnader pr. klasse. I tillegg er det forutsatt at undervisningen
menne fag i yrkesfaglige studieretninger gjennomføres i klassestørrelser lik 1
klassestørrelsen i yrkesfag. Totale kostnader for studieretning i og fylke j, Cij  , fram-
kommer så ved å multiplisere antall klasser fra (9) med enhetskostnaden.

Totale kostnader for grunnkurs framkommer ved å summere over alle fylke
alle studieretninger.

Kostnadene ved grunnkurs eller videregående kurs for vilkårlige årskull be
nes etter samme mønster som i likningene (1) til (11). Spesielt opprettholdes
kelsene om fordeling mellom yrkesfag og allmennfag, og beregningsmetode
klassestørrelse, for de årskullene som omfattes av Reform 94.

I tillegg til de beregningene som er skissert ovenfor, har KUF laget sep
estimater for kostnadene ved lærekontrakter etter dagens ordning, etterutdann
lærere og oppfølgingstjenesten.

1. Dette er strengt tatt ikke helt korrekt. Kostnader avhenger både av antall klasser og antall e
C = c(x, y). I modellen tar kostnadene teknisk sett utgangspunkt i antall elever, C = c1 (y(x),y).

(9) =xij zijyij /

(10) =Cij xijci

(11) =C cij

i
Σ

j
Σ
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Minste lærertimetall for drift av videre gående skoler.

DET KONGELIGE KIRKE- UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTE-
MENTET

RUNDSKRIV F-60-94
30.06.94
Fylkeskommunene,
Oslo kommune
Styret for statlige videregående skoler
Styret for private videregående skoler

Minste lærertimetall for drift av videregående skoler.

Dette rundskriv omfatter retningslinjer for bruk av minste lærertimetall i videre
ende skole etter innføring av REFORM-94. Rundskrivet gjelder grunnkurs fr
med skoleåret 1994/95, Vk-I fra og med 1995/96 og Vk-II fra og med 1996/97

For å sikre en forsvarlig standard innen videregående opplæring har de
mentet fastsatt retningslinjer for tildeling av lærertimeressurser til videregå
skole. Hjemmel for fastsetting av retningslinjer er gitt i lov av 21. juni 1974 nr
om videregående opplæring § 9 a. § 9 lyder som følger:

«§ 9 Ordningen for undervisningen og andre oppgaver.
a) departementet kan på grunnlag av gjeldende læreplaner fastset

ningslinjer for bruk av lærertimer til undervisning og ressurs til an
pedagogiske oppgaver.

b) departementet kan fastsette maksimalt elevtall i klasser/grupper.

c. skolen fastsetter selv ordningen for undervisningen for hver
innenfor den rammen som er gitt av fylkeskommunen.»

Retningslinjene er en tildelingsnøkkel ved fastsetting av skolens budsjett. Sko
selv ansvarlig for disponering innenfor ressursrammen ut fra sitt generelle fa
pedagogiske ansvar for den samlede virksomheten innenfor rammer fastsatt 
keskommunen.

Med lærertimetallet for en klasse forstås summen av klassens obligato
undervisningstimetall pluss timer til gruppedeling, differensieringstiltak og an
faglig/pedagogiske oppgaver. Lærertimetallet omfatter også timer til deling av 
sen dersom det fysiske arbeidsmiljøet og elevenes sikkerhet i undervisnings
sjonen krever det.

Minste lærertimetall pr klasse.

Retningslinjene gjelder for lærertimetall pr klasse. Ressurser til klassestyrer, r
ver, særskilte spesialpedagogiske tiltak o.a som er fastsatt gjennom egne sær
inngår ikke i minste lærertimetall.

Departementet har ut fra en samlet vurdering fastsatt følgende retningslinj
minste lærertimetall pr klasse:
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* I klasser med inntil 15 elever, og i klasser hvor opplæringen i uvanlig s
omfang innebærer risikofylte undervisningssituasjoner, må fylkeskom
nen vurdere ressursbruken særskilt.

Departementet vil senere komme tilbake med et minste lærertimeta
klasse for videregående kurs i andre studieretninger enn allmenne og
nomiske/ administrative fag. Da vil departementet samtidig vurdere om
er behov for å gi særlige retningslinjer for bruk av lærertimer for de vid
gående kurs innen studieretning for allmenne og økonomiske og adm
trative fag som gir grunnlag for tegning av lærekontrakt.

I klasser med inntil 15 elever har departementet basert lærertime
på at klasser slås sammen i allmenne fag og valgfag, jf. rundskriv F-6
F. For å sikre en forsvarlig standard i opplæringen er det en overordnet
setting å gi et kvalitativt godt undervisningstilbud til alle elever i den vi
regående skole, bl.a. ved at de pedagogiske ressursene utnyttes på 
måte Ved sammenslåing av klasser bør lærertimer som frigjøres, nytt
faglige og pedagogiske differensieringstiltak utfra læreplanenes målse
og elevenes sikkerhet i undervisningssituasjonen.

Departementet forutsetter at fylkeskommunen i tillegg til det som er sagt ove
vurderer små skolers særlige behov.

Ole Briseid
fung. ekspedisjonssjef

Odd Larsen

Studieretning Elever i Lærertimetall

klassen Årstimer Gj.snitt 
time/uke

Allmenne og økonomiske/administrative fag inntil 30 Samlet pr klasse for grunnkurs 
og videregående kurs 1 og 2:

3990 105

(gj. snitt: 1330 t eller 35 t/u pr 
klasse.)

Idrettsfag inntil 30 Pr grunnkursklasse:

1653 43,5

Musikk, Dans og Drama inntil 30 Pr grunnkursklasse:

1976 52

For valgfag instrumentalopplæ-
ring gis et tillegg på 25 lærerti-
mer (0,66 t/u) pr elev som skal 
ha undervisning i hovedinstru-

ment.

Naturbruk * inntil 30* Pr grunnkursklasse:

2620 69

Byggfag, Elektro, Formgivingsfag, Helse- og 
sosialfag, Hotell- og næringsmiddelfag, Kjemi-
og prosessfag, Mekaniske fag, Tekniske byggfag 
og Trearbeidsfag.

inntil 15 Pr grunnkursklasse:

1310 34,5
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underdirektør
Kopi til orientering:

– fylkeskommunale videregående skoler
– de statlige utdanningskontorene
– lærerorganisasjonene
– elevorganisasjonene
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Mønsterplantimen videreføring

KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET
RUNDSKRIV F-76/89
20.7.1989
89/6121 ag

Mønsterplantimen videreføring

1. Mønsterplanen av 1987 har utløst nytt engasjement på en rekke områ
grunnskolen og i forhold mellom skole og nærmiljø. Mønsterplantimen på 
netrinnet har vært et nyttig redskap i arbeidet med å skape indre vekst og 
ling ved den enkelte skole. Den tre-årsperiode tiltaket opprinnelig tok sikte
utløper 31.7.89. Det er bevilget midler til timen ut 1989. Kirke- og under
ningsdepartementet forutsetter at ordningen skal videreføres fordi pla
gingstimen er en avgjørende forutsetning for å opprettholde den pos
arbeidsprosessen som er satt i gang for å sikre en kvalitetsheving i skolen

2. Departementet ønsker at det legges ytterligere vekt på et tverrfaglig sama
for å fremme større helhet mellom ulike deler av fag og mellom enkeltfag
under økt vekt på miljølære.
Skolen må videre legge økt vekt på arbeid med tilrettelegging for ansva
ring/medvirkning.

3. Når ordningen med mønsterplantimen nå videreføres, er forutsetningen a
lene også skal gi grunnlag for en gjennomføring av de reformer som er pla
i skolen og i tilknytning til skolen.
Etter behandlingen av Langtidsprogrammet 1990-93 og St.meld. nr. 43 1
89, Mer kunnskap til flere, er det flertall i Stortinget for at
– tidspunktet for skolestart bør senkes til 6 år,
– undervisningstiden utvides med 9 timer på 1.-3. klassetrinn,
– >det skal etableres et aktivitetstilbud utenom skoletid og at
– opplæringsplikten utvides til 10 år.

En senking av opptaksalderen og utvidelse av undervisningstiden vil måtte få
lige og pedagogiske konsekvenser for samtlige klassetrinn og kreve planlegg

I samsvar med det som er sagt i M87 om skolens medansvar for oppvekstm
(jf. bl.a. "Reform ’94 – driftskostnader" i kap. 2 s. 23 f og kap. 10 s. 69), stille
det krav til skolene om planlegging i en helhetlig sammenheng.
For å få i gang tilbud for de yngste elevene utenom undervisningstiden foru
tes derfor et tverretatlig samarbeid mellom bl.a. skolen, foreldre og kref
nærmiljøet.

4. Departementet forutsetter at de bevilgede midler nyttes til videreføring av p
leggingstimen, 1 time pr. årsverk på barnetrinnet. Vi viser til den enstemm
uttalelse fra Kirke- og undervisningskomiteen om denne sak i Innst. S. nr
1988/89 i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om Mer k
skap til flere: «Komiteen vil også understreke at det er viktig at de midler 
bevilges til mønsterplantimen blir brukt slik forutsetningen var.»
På denne bakgrunn er det derfor ikke i samsvar med departementets og S
gets forutsetninger å la være å videreføre ordningen med mønsterplantim
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grunnskolens barnetrinn.

Med hilsen

Tor Holtan-Hartwig e.f.
underdirektør

Synnøve Skjong
Førstekonsulent
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Kyrk je- og undervisningsdepartementet

RUNDSKRIV F-34/86
Til kommunane
skolestyra
grunnskolane
skoledirektørane

.I  RETTLEIANDE RAMMETIMETAL – SKOLE ÅRET 1986-87

.II  SOSIALPEDAGOGISKE OG PEDAGOGISKE STYRKINGSTILTAK 
PÅ UNGDOMSSTEGET (4 1/2-TIMARSRAMMA)

.III  ORDNINGAR I SAMBAND MED INNFØRING AV REVIDERT 
MØNSTERPLAN FOR GRUNNSKOLEN (M 85)

I.A  
Med heimel i § 6 nr. 2 i lov om grunnskolen (jf Ot.prp. nr. 48 (1984-85) s. 65, 2.
fastset departementet rettleiande normer for rammetimetalet for den einskilde
munen.

I rundskriv F-1000/85 er det sagt at dei rettleiande normene vil bli fastsette
rammetimar pr. elev (elevfaktor), og at ein ved å multiplisere med elevtalet i k
munen vil få det rettleiande rammetimetalet.

I somme høve – særleg innafor vaksenopplæring – er det tale om eleva
varierande undervisningstimetal i høve til elevar i vanleg grunnskole. «Elevta
kommunen» blir då ikkje eit eintydig omgrep, og elevfaktoren let seg ikkje så
kalkulere. Departementet har difor funne det meir formålstenleg å gje det samla
rammetimetalet pr. veke for kvar kommune.

Ved uttrekninga av rettleiande rammetimetal har vi teke utgangspunkt 
godkjende rammetimetalet for barnesteget og ungdomssteget 1. oktober 
Timetalet for barnesteget er justert opp for kommunar som før 1. januar 1986 
eit lågare kommunalt vedteke timetal enn 138.

Det er lagt inn ei pårekna elevtalsendring frå 1985 til 1986 (tillegg eller fråd
multiplisert med 1,2 t/v, jf rundskriv F-1000/85 s. 8. Dernest er det lagt til tima
konvertering etter dei gjeldande satsane for dei to stega (0,8 og 0,45 pst.).

Etter oppgåver frå skoledirektørane for skoleåret 1985-85 har vi lagt inn i 
metimetaler timar til
– alternativ livssynsundervisning
– leirskoleundervisning
– spesialundervisning i vanleg grunnskole og spesialpedagogiske tiltak for

under skolealder («B-timar»)
– undervisning i eigne skolar og klassar for spesialundervisning
– undervisning for elevar før og i grunnskolealder i institusjonar omtalte i av

IV i rundskriv F-1000/85.
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Vi minner om at rammetimar som gjeld undervisning i interkommunale skola
spesialundervisning og i institusjonar, er lagde inn i rammetimetalet til vertskommu-
nane, jf F-1000/85 s. 6.

Timar til konvertering er lagde til etter gjeldande reglar.
Tidlegare har ein etter visse reglar kunne nytte normalsatsar til utstyr m

samband med spesialundervisning, jf rundskriva om refusjon. Vi gjer merksa
at heile ressursen no er omrekna til timar, og at ein difor no må konvertere timartil
utstyr m.v. desom ein ønskjer å nytte noko av ressursen til dette formålet.

Etter oppgåver frå skoledirektørane er det og teke med timar til vaksenop
ring (vanleg og særskild førstegongsutdanning), jf rundskriv F-1000/85, avsn
pkt. 1. Vi gjer merksam på at vaksenopplæring for særskilde grupper og for inn
drarar og flyktningar, jf rundskriv F-1000/85 avsnitt V pkt. 2, ikkje er teken me
rammetimetalet. Ressursar til denne undervisninga blir tildelte etter særskild
nad.

Overgangen til nytt inntektssystem innber ikkje i seg sjølv ei endring i omfa
av undervisninga når ein ser bort frå oppjusteringa til 138 elevtimar på barnes
Det er såleis i dei aktuelle samanhengar rekna med om lag same undervsingso
skoleåret 1986-87 som skoleåret 1985-86.

Det er lagt inn i det rettleiande rammetimetalet ein timeressurs i samsvar
pkt. III a) og d): ein time pr. årsverk på barnesteget. Departementet tilrår at d
timen, konvertert til lt 30 min., blir lagd til fastsett tid i veka etter lokal avgjerd. T
skal nyttast til planlegging og samråding i samband med M 85 i innføringsperio
For kommunar som vel å innføre planen hausten 1987, kan denne tida nytt
førebuing, dersom kommunen innfører timeressursen frå hausten 1986.

.b)  

På visse punkt er det materialet departementet har til rådvelde, ufullstendig
gjeld særleg elevtalsendringar får 1985-86 til 1986-87, idet vi manglar oppg
over flytting. «Pårekna elevtalsendring» inneheld såleis berre differensen mell
klasse og 9. klasse, og endringar som kjem av flytting, er ikkje med.

Til dette kjem at alle elevtalsendringar er tillagde same vekt (1,2 t/v pr. e
Det er dermed ikkje teke omsyn til at endringane kan gje færre eller fleire kla
ved somme skolar, og at elevtalsendringar i røynda har ulik verknad for ram
metalet på barnesteget og ungdomssteget.

Når det gjeld spesialundervisning i interkommunale spesialskolar og i ins
sjonar, syner det seg at tildelte normalsatsar har vore omrekna til lærartimar 
ulik måte i ulike fylke. Etter drøfting med dei respektive skoledirektørkontora
vi prøvd å ta omsyn til dette.

Oppgåvene frå skoledirektørane over vaksenopplæring har vore førebels o
av den grunn avvike noko frå faktisk igangsett verksemd i løpet av skoleåret 1
86.

Det framgår av det som er sagt ovafor, at det rettleiande rammetimetalet
let seg kalkulere presist. Vi ber om at kommunane tek skilleg omsyn til dette.

Som vedlegg følgjer ei liste over rettleiande rammetimetal for kommuna
fylket.

II.  SOSIALPEDAGOGISKE OG PEDAGOGISKE STYRKINGSTILTAK 
PÅ UNGDOMSSTEGET (4 1/2-TIMARSRAMMA)

Med heimel i § 17 nr. 5 fastset departementet at dei sosialpedagogiske og p
giske styrkingstiltaka utanom undervisning som ligg i 4 1/2-timarssramma på 
domssteget ved den einskilde skolen, skal vidareførast. Fordelinga skjer ette



NOU 1994:15
Vedlegg V Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94 60

v frå

sial-
samar-
råd-

and

ll. kr
den:

 styr-
rpla-
 vil
e ein

åra
m lag

eparte-
r inn-

l plan-
llegg

 ung-
 mak-

dskr-

leåret
riodar.
ar av
r seg i
leåret
986-
ed

inære
avgjerd i samsvar med dei retningslinjer som tidlegare er gjevne i rundskri
departementet, jf F-312/72, F-30/73 og F-137/73.

Fordelinga skjer med utgangspunkt i lokale tilhøve og behov, til dømes so
pedagogisk teneste/rådgjeving, kontaktlærarteneste, sekretærteneste for 
beidsutvalet, pedagogisk rettleiing – fagleg og metodisk, felles planlegging/sam
ing/konferansetid (til vanleg nytta 1 1/4 time pr. lærar i full post).

III.  ORDNINGAR I SAMBAND MED INNFØRING AV REVIDERT 
MØNSTERPLAN FOR GRUNNSKOLEN (M 85)

.a.  

I St.prp. nr. 58 for 1985-86 er det lagt fram forslag om styrkingstiltak i samb
med innføring av revidert mønsterplan.

Med atterhald om Stortingets godkjenning vil departementet nytte 370 mi
ekstraordinært til innføring av den reviderte mønsterplanen i innføringsperio
skoleåra 1986-87, 1987-88 og 1988-89.

Av denne summen vil departementet som eit verkemiddel i arbeidet med å
kje informasjon og etterutdanning om nye intensjonar og nytt innhald i mønste
nen nytte i alt 90 mill. kr fordelt på tre år. Ytterlegare 15 mill. kr over dei tre åra
bli sette av til tiltak spesielt retta mot ungdomssteget. Departementet vil drøft
plan for etterutdanning med lærarorganisasjonane.

Dei resterande 265 mill. kr vil bli lagde inn i sektortilskotet i dei fire budsjett
1986-89: om lag 180 mill. kr til samråding og planlegging på barnesteget, og o
85 mill. kr til stimulans til innkjøp av lærebøker og læremiddel.

Departementet ber kommunane nytte ressursane i samsvar med dette. D
mentet vil følgje utviklinga nøye, spesielt med tanke på at føresetnadene fo
tektssystemet blir følgde.

.b.  

Elles ber departementet kommunane nytte tre dagar pr. år av den 38. veka ti
legging i samband med mønsterplanen. For dei tre innføringsåra blir det i ti
høve til å nytte to skoledagar kvart år til etterutdanningstiltak.

.c.  

Ifølgje den reviderte planen er valfagsramma sett til minimum 11 veketimar på
domssteget. Departementet meiner at kommunane sjølve bør gjere vedtak om
simumramma. Vi vil kome attende til dette i samband med omarbeiding av run
riv F-74/80.

.d.  

Departementet ber kommunane om å ta den reviderte planen i bruk frå sko
1986-87, på 1., 4. og 7. klassesteg i samsvar med planens inndeling i treårspe
Kommunar som ønskjer det, kan ta planen i bruk på heile eller større del
begynnarsteget og mellomsteget med det same. Dei kommunar som ikkje se
stand til å ta planen i bruk frå komande skoleår, må innføre planen frå sko
1987-88. Kommunar som innfører planen først frå 1987, bør nytte skoleåret 1
87 til førebuing og vil få del i etterutdannings- og informasjonstilbodet på linje m
dei andre. Desse kommunane må i si planlegging ta omsyn til at dei ekstraord
midlane over statsbudsjettet gjeld t.o.m. skoleåret 1988-89.

Etter fullmakt
Oddvar Vormeland
Tor Holtan-Hartwig
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Kirke- og undervisningsdepartementet rundskriv f-48/79
Fylkeskommune, fylkesskolestyrene, fylkesrevisorene og alle videregå

skoler

VI..1  VIDEREGÅENDE SKOLER RESSURS TIL KONFERANSER OG 
SAMRÅDING

Departementet har i den senere tid fått en rekke henvendelser om tildeling a
feransetid i videregående skole. Vi viser i denne forbindelse til departementets
av 3. november 1977 til fylkesskolestyrene m.fl. samt til statsråd Egelands sv
spørsmål i Stortingets spørretime 1. mars 1978.

Statsrådens svar er avgitt i samsvar med forandlingsresultatet. Leseplik
lens punkt VI om konferansetid er ikke formulert som en ren fordelingsnøkkel, se
om det for mange skoler i praksis vil virke slik. Så sant en i samlet tid til klass
rer, rådgiver og konferansetid ikke går ut over 50 pst. av differansen mellom
metimetallet og obligatorisk undervisningstimetall (for å få vitnemål), skal 
lærerne i full post ha konvertert 1 time av leseplikten (4.55 pst. av posten) til 
feranser og samråding.

Tilsvarende mindre tid skal konverteres for dem som har lavere beskjeftig
undervisning.

Av praktiske grunner regnes klassestyrertjeneste og hovedlærerfunks
denne forbindelse som undervisning.

All den stund 50 pst. regelen er en øvre grense for summen av de pedag
tiltak nevnt ovenfor, vil det kunne oppstå tilfelle hvor mindre enn 1 time kan k
verteres til konferansetid for lærere i full post. Det er for å oppfange dette at
avtalen er brukt formuleringen «inntil 4.55 pst.».

I enkelte tilfelle kan lærerne ha oppnådd sin øvre grense for konferansetid
at samlet tid til klassestyrer, rådgiving og konferanser når 50 pst. grensen. U
slike forhold disponerer skoleutvalget også de timene som blir til overs.

Departementet vil presisere at lesepliktavtalen er en tariffavtale som parten
følge. Slik avtalen er formulert, er konferansetidressursen knyttet til de enkelte
dieretninger og 2-årig grunnkurs.

Etter fullmakt
A. Borgvad
Aadne Høimyr
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Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Rundskriv f-8-93
Til skoleverket

Ny avtale om arbeidstid, leseplikt m.v. for undervisningspersonalet i skolever

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene, me
tak av Norsk Undervisningsforbund, har inngått ny særavtale om arbeidstid,
plikt m.v. for undervisningspersonalet i skoleverket, med virkning fra 1. jan
1994.

Norsk Undervisningsforbund har brakt saken inn for nemnd, jfr. tjenestevi
vens § 27.

Rundskrivet er drøftet med de berørte lærerorganisasjoner. Departem
merknader (kursiverte) er knyttet til de enkelte punktene i avtalen. Departem
ser det slik at avtalen gir de lokale parter handlefrihet innenfor rammen av de
avtalen og av de avtaler som er prolongert. Det presiseres at den nye avtale
skal føre til endringer i forholdet mellom kommunale/fylkeskommunale myndig
ter og skolene.

Den nye særavtalen lyder slik:

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID, LESEPLIKT, M.V. FOR LÆRERE

1. Arbeidstidsbestemmelser
1.1.Den nye særavtalen innebærer ingen endringer i undervisningspersonalet

lede arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene skal fortsatt løses innenfor års
på 1717,5 timer. Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes sk

Merknad:
Skoleåret utvides med 5 dager i grunnskolen og 3 dager i den vider

ende skolen og blir dermed 190 dager i hele skoleverket.

1.2.Lærernes undervisningsplikt er 45 min (50/55 min.1) av en arbeidsenhet 
minutter inklusive pausetid for elever og lærere.
Rektor kan organisere skoledagen i undervisningsblokker av ulik lengde
slik organisering må ta hensyn til behovet for pausetid. Pausetiden skal
dekke behovet for praktisk tilrettelegging før og opprydding etter undervis
gen.
1. Dette innebærer ingen endring i nåværende undervisningstid for fag

har undervisningstimer på 50 og 55 min.
Merknad:
Arbeidsgiver avgjør, etter drøftinger, hvilke oppgaver som skal lø
innenfor den undervisningsfrie del av arbeidsenheten, etter at behove
pausetid er dekket. Inspeksjon dekkes av denne tiden.
I forhold til personalet ved den enkelte skole er rektor representant
arbeidsgiveren. Jfr. også merknadene til "Premisser for arbeidet" i pkt. 1.3,
2.3 og 2.4.

1.3.I tillegg til arbeidsenheten har lærerne en tilstedeværelsesplikt pa 190 
i skolearet. De 190 timene fordeles med 5 timer pr. uke så sant en på s
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Merknad:
Arbeidsgiver avgjør, etter drøftinger, hvilke oppgaver som skal lø

innenfor de 190 timene.

Lærerne skal også være til stede 5 dager utenom skolearet til felles pla
ging/evaluering, kompetanseutvikling, m.v. Arbeidstiden disse dager e
timer netto.

Merknad:
Disse dager legges f.eks. i forkant og/eller etterkant av elevenes s

halvår. Skoleruta, som omfatter både elevenes skoledager og lærerne
beidsdager, legges innenfor en ramme på 45 fortløpende uker, og s
elevenes arbeidsuker ikke stykkes opp av enkeltfridager.

1.4.Arbeidet med å forberede og evaluere undervisningen kan med forde
innenfor rammene av et organisert samarbeid mellom skolens lær
team, avdelinger, grupper, e.l. Lærerne har ansvar for å delta i dette s
beidet slik at målsettingene i lov, fag- og læreplaner kan bli realisert. S
lens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeid
Det er imidlertid en forutsetning at den enkelte lærer har tilstrekkelig sk
met tid til for- og etterarbeid i forbindelse med sin undervisning og til fag
ajourføring, jfr. vedlagte tabell.

1.5.Fastsetting av tid til kompetanseutvikling inngår i en opplæringsplan 
settes opp av skolen og kommunen/fylkeskommunen i fellesskap for h
skoleår. Lærernes kompetanseutvikling organiseres i størst mulig uts
ning utenfor elevenes undervisningstid slik at vikarbehovet blir m
mulig.

Merknad: Jfr. side 5.

2. LESEPLIKT, m.m.
2.1.Leseplikten reduseres med 1 time pr. uke for alle lærere bl.a. ved at diss

sursene omdisponeres:
– Mønsterplantimen på barnetrinnet.
– Ressursen til felles planlegging, samråding og konferansetid innenfor

timersrammen på ungdomstrinnet.
– Ressurs til konferanser og samråding i videregående skole.

Merknad:
Ovenevnte ressurser omdisponeres fra 1.1.94. Det vises ellers til at

tene i fellesskap vil gjennomgå tidligere avtaler.
For øvrig innebærer dette ingen endring i undervisningspersona

samlede arbeidsoppgaver, jfr. "Mandat og sammensetning" i pkt. 1.1.

2.2.Ved at undervisningen legges utover 5 flere dager, i grunnskolen og 3 f
videregående skole, blir den ukentlige leseplikt ytterligere redusert både 
grunnskolen og i videregående skole. Jfr. vedlagte tabell.

Merknad:
Leseplikten fastsettes heretter som årsrammer og som ukentlig 

nomsnitt, som det fremgår av tabellen i avtalen.

2.3.Periodeundervisning. Der det er begrunnet i skolens faglige opplegg, kan
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ukentlige arbeidsbelastning variere. Bruk av periodeundervisning drøftes
lom partene på den enkelte skole.

Merknad:
Timeplanene settes normalt opp for 1/2 år av gangen. Dette er lik

ikke til hinder for at arbeidsgiver, etter drøftinger, kan gjøre endringer i
meplanene. Lærerne har krav på varsel om endring i rimelig tid.

2.3.1Videregående skole. Den maksimale lengde på en periode med avvik
arbeidsbelastning er 3 måneder. Merarbeid avspaseres innen 3 måne

Merknad:
Ordningen praktiseres på en slik måte at den ikke fører til en urim

arbeidsbelastning for den enkelte arbeidstaker.

2.3.2Grunnskolen. Den ukentlige leseplikt kan justeres med +/- 2 timer i pe
der, dog slik at leseplikten på årsbasis ikke overstiger den fastsatte be
tigelsesgrad.

2.4.Organiseringen av skoledagen, oppsetting av arbeidsplaner, periodeund
ning, opplæringsplan, m.v. skjer etter drøftinger mellom rektor og de til
valgte i samsvar med reglene i Hovedavtalen med tilpasningsavtale til skol
ket.

Merknad:
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsplanene legges opp slik at 

lingsbrøken utnyttes fullt ut, og at overtid unngas.
For å fylle 100 pst. post, kan lærere pålegges å ta tilfeldige vikartim

eller annet pedagogisk arbeid. Læreren har krav på varsel om slike vi
timer i rimelig tid.

Bruken av overtid i videregående skole bør begrenses til maksim
115 pst. av full stilling. Unntak kan godkjennes i tilfelle hvor det er nødv
dig av hensyn til elevenes undervisning.

Endringene iverksettes med virkning fra 1.1.1994.
Med unntak for de endringer som fremgår av denne avtale, prolongeres d

avtaler om arbeidstid, leseplikt, m.v. som ble oppsagt ved brev av 31.1.92 fra 
Jfr. dog protokolltilførsler nedenfor.

Dette er ikke til hinder for at partene i felleskap kan gjennomføre forenklin
i særavtalene, jfr. KUFs brev av 29.1.93. Partene er enige om å gjennomføre e
siktsmessig redigering av gjeldende særavtaler.

Protokolltilførsler:
Det opptas forhandlinger om revisjon av rammeavtalen om forsøk som f

setter avvik fra sentralt inngåtte tariffavtaler i skolen av 5. juli 1990.
Det arbeid som er startet i henhold til avtalene om tid til ledelse, avsluttes i

svar med forutsetningene i avtalene.
Det opptas forhandlinger om ny særavtale om arbeidstid, leseplikt, m.v

kompetansesentra for spesialundervisning.
Partene er enige om å foreta nødvendige avklaringer slik at et komplett a

verk er klart snarest mulig. Videre vil partene i felleskap søke å løse eventuell
tolkningsproblemer som måtte oppstå, utarbeide informasjon om forståelsen a
nye avtalen og prøve å arrangere felles skolering.

Partene forutsetter at forhandlingene gjenopptas hvis en eller flere organi
ner gjennom forhandlinger eller nemndskjennelse får et resultat som medfører
vilkår enn de som framkommer av denne avtale.
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Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil sette av studieplass
kompetanseutvikling for lærere. Departementet vil prioritere lærere i videregå
skole. Det vil bli lagt vekt på å utvikle tilbud på universitets- og høgskolenivå.

Departementet vil for øvrig komme tilbake med egne rundskriv om bl.a. sk
uta og kompetanseutvikling.

Med hilsen
Stig Klingstedt e.f.
ekspedisjonssjef
Eva Sibbern
underdirektør

Tidligere 
leseplikt

Ny gj.sn. 
leseplikt

Ny 
årsramme

Organiserte
 oppgaver

Sum
Tid til for-, etterarbeid og 

faglig ajourføring m.m

B.tr 27 25,0 950 + 190 + 37,5 1 177,5 540

U.tr 26 24,0 912 + 190 + 37,5 1 139,5 578

« 25 23,0 874 + 190 + 37,5 1 101,5 616

« 24 22,4 851 + 190 + 37,5 1 078,5 639

« 23 21,4 814 + 190 + 37,5 1 041,5 676

« 22 20,4 777 + 190 + 37,5 1 004,5 713

Vg. 24 22,6 860 + 190 + 37,5 1 087,5 630

« 23 21,7 823 + 190 + 37,5 1 050,5 667

« 22 20,7 785 + 190 + 37,5 1 012,5 705

« 21 19,7 748 + 190 + 37,5  975,5 742

« 20 18,7 711 + 190 + 37,5  938,5 779

« 19 17,7 673 + 190 + 37,5  900,5 817

« 18 16,7 636 + 190 + 37,5  863,5 854

« 17 15,7 598 + 190 + 37,5  825,5 892
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Arbeidsretten

Meddelse

Arbeidsretten har idag avsagt dom i saken mellom Lærerforbundet og staten o
nye arbeidstidsavtalen for lærere.

Saken gjaldt spørsmål knyttet til lærernes leseplikt (undervisningstid). Ue
heten mellom partene har ikke gått på lesepliktenes omfang (antall undervisn
timer), men dreiet seg om spørsmål som gjelder hvordan leseplikttiden kan fordeles
gjennom skoleåret.

I arbeidstidsavtalen er leseplikttiden angitt både med et ukentlig gjennoms
tall og med et totaltall for skoleåret. For retten var partene enige om at det sistikke
innebærer at den totale leseplikttid kan fordeles fritt gjennom skoleåret. Det er
het om at leseplikten skal fordeles likt på de enkelte uker, medmindre det er fastsatt
bruk av såkalt periodeundervisning. Bestemmelsene om periodeundervisning 
helt nye regler som er innført i arbeidstidsavtalen. De innebærer at på visse 
kan «den ukentlige arbeidsbelastning» variere. Under saken var partene også
hovedsak enige om forståelsen av vilkårene for bruk av periodeundervisning.

Arbeidsretten har slått fast at periodeundervisning bare kan brukes når 
begrunnet i den enkelte skoles faglige opplegg, og etter drøftelser mellom pa
på vedkommende skole i samsvar med arbeidstidsavtalens egne bestemme
dette. I dette ligger at bruk av periodeundervisning, med varierende arbeidsb
ning, ikke kan bygges på andre begrunnelser enn skolens faglige opplegg, o
des heller ikke på økonomiske hensyn. Videre skal avgjørelser om bruk av pe
undervisning treffes ved den enkelte skole, av rektor etter at drøftelser har væ
det kan derfor ikke treffes vedtak eller gis pålegg eller instruks om bruk av
undervisning fra overordnet myndighet på arbeidsgiversiden.

Det uenigheten mellom partene så gjaldt, var spørsmålet om leseplikte
såkalte «alternative dager» – såsom tema- og aktivitetsdager, prøve- og eksa
dager der elevene har annen aktivitet enn vanlig undervisning. Det er full en
om at lærerne har arbeidsplikt også på slike dager. De kan derfor følge ele
deres alternative aktivitet, eller pålegges annet pedagogisk arbeid, herunder
undervisning.

Spørsmålet for retten var om leseplikten på slike «alternative dager» skal 
å være bundet til disse dagene, slik at den ikke kan fordeles til andre dager hvis peri
odeundervisning brukes.

Arbeidsretten kom til at arbeidstidsavtalen ikke kan forstås slik at leseplikte
«alternative dager» skal stå i noen annen stilling i forhold til reglene om period
dervisning enn det som gjelder for leseplikttiden ellers. Retten har understre
dette ikke innebærer at leseplikten kan kan gå ut over totaltallet for skoleåret,
det ved bruk av varierende arbeidsbelastning skal være likevekt i lærerens samlede
leseplikttid. Retten har også understreket at det ikke er tale om at lærere kan
mitteres» enkelte dager slik at leseplikten i stedet kan forlegges fritt til andre d
Det er bare tale om at den arbeidsplikten lærerne har, også når det gjelder lese
på «alternative dager», kan fordeles ved bruk av periodeundervisning i samsva
de vilkår og innenfor de rammer den nye arbeidstidsavtalen nå setter for slik u
visning.
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 mai,
Arbeidsrettens dom var enstemmig.
-o 0 o-
Utskrift av dommen kan fås ved Arbeidsrettens kontor imorgen, fredag 6.

fra ca. kl 08.30.
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