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1. Indledning 
På byrådets anledning blev der i 2019 udarbejdet en budgetanalyse på skoleområdet i Randers Kom-

mune. Budgetanalysen indeholdt også en evaluering af den model, der bliver brugt til at tildele midler til 

folkeskolerne. Hver skole får hvert år tildelt penge til at lægge skolens budget for et skoleår. Summen 

skolen får er afhængig af den model, kommunen bruger til at beregne, hvor mange penge skolerne skal 

have - en såkaldt tildelingsmodel. 

Evalueringen viste, at den eksisterende model bruger mere end 20 fordelingsnøgler og 60 parametre. 

Der var derfor behov for en ny model, som er forenklet og øger gennemsigtigheden i fordelingen af 

budgetmidler til skolerne. Samtidig viste evalueringen, at der var et potentiale for at forbedre modellens 

retfærdighed. Dette notat beskriver den model, som skole- og uddannelsesudvalget har valgt at foreslå 

Randers Byråd.  

Notatet indeholder beregninger af, hvad et konkret forslag til en ny tildelingsmodel til folkeskolerne i 

Randers Kommune vil have af betydning for de enkelte skolers budgetter og den samlede økonomiske 

retfærdighed i den nye model. Forslaget til den nye tildelingsmodel indebærer en reduktion i antallet af 

fordelingsnøgler i forhold til den nuværende model. 

Beregningerne viser, hvilke budgetter de enkelte folkeskoler i Randers ville blive tildelt i skoleåret 

2019/2020, hvis en ny tildelingsmodel blev opbygget som beskrevet i dette notat, og hvis det samlede 

decentrale skolebudget samtidig blev løftet med 25 mio. kr. Skole- og uddannelsesudvalget har besluttet 

at tilføre det decentrale skolebudget yderligere 25 mio. kr. fra og med det kommende skoleår 2020/2021. 

Budgetløftet på de ca. 25 mio. kr. er blevet muligt gennem en omorganisering af specialområdet, byrå-

dets budgetaftale 2020 samt regeringens finanslov 2020. Udvalget ønsker at disse midler skal tilgå 

folkeskolerne i Randers Kommune. 

Notatet har særligt fokus på at vise, hvordan skolebudgetterne i den nye model afviger fra: 

1. Skolernes nuværende budgetter med den eksisterende tildelingsmodel 

2. Skolernes objektive udgiftsbehov som beregnet af Index100  

Målet er at give et indblik i, hvor store ændringer af skolernes budgetter en mere simpel budgettildeling 

vil medføre, og vise hvilken betydning den mere simple budgettildeling har for tildelingsmodellens ret-

færdighed. 
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I 2019 fik Randers Kommune udarbejdet en evalueringsrapport af Randers Kommunes tildelingsmodel 

på skoleområdet. Den blev udarbejdet af Index100. I forbindelse med evalueringen lavede Index100 sit 

bedste databaserede bud på skolernes udgiftsbehov med henblik på at udvikle et redskab til at vurdere 

den økonomiske retfærdighed i modellen. Denne beregning kaldes ”skyggeberegningen” og udgør 

Index100s bedste, databaserede bud på de enkelte skolers behov for midler for at kunne tilbyde elever 

og forældre et gennemsnitligt serviceniveau i kommunen. I forbindelse med dette notats konsekvensbe-

regninger har Index100 lavet en rent datamæssig opdatering af skyggeberegningen fra skoleåret 

2018/2019 til skoleåret 2019/2020.  

Nedenstående boks 1 forklarer kort, hvordan skolernes udgiftsbehov opgøres i skyggeberegningen. De 

beregnede udgiftsbehov anvendes i det følgende til at vurdere den økonomiske retfærdighed af forslaget 

til en ny tildelingsmodel. 

Boks 1 Hvad er skolernes udgiftsbehov, og hvordan er det opgjort? 

Beregningen af skolernes udgiftsbehov følger samme principper som den såkaldte skyggeberegning, der 

var indeholdt i evalueringsrapporten ”Evaluering - Randers Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet”, 

som Index100 udarbejde i sommeren 2019. Beregningen er dog rent datamæssigt blevet opdateret fra 

skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2019/2020.  

Skyggeberegningen af skolernes udgiftsbehov udgør Index100s bedste, databaserede bud på, hvor store 

udgifter de enkelte skoler skal afholde for at tilbyde elever og forældre et gennemsnitligt udgiftsmæssigt 

serviceniveau. Dvs. hvor store udgifter skolerne skal afholde for, at de kan tilbyde elever og forældre den 

samme service, hvad angår undervisningstid, tolærerordninger, vikardækning, særlige skolearrangemen-

ter, kantineordning mv. Skyggeberegningen blev inkluderet i evalueringsrapporten med for at tilvejebringe 

en objektiv målestok for retfærdigheden i den aktuelle budgetfordeling mellem skolerne.  

At målestokken er objektiv, betyder ikke, at den er hævet over diskussion. Der findes ikke én entydigt 

korrekt måde at opgøre en skoles udgiftsbehov på, men Index100 har i skyggeberegningen givet sit bed-

ste databaserede bud. Det databaserede bud er lavet ud fra en række forskellige forhold, der koster 

penge på de enkelte skoler, som fx skolernes antal af elever, klassestørrelser og den socioøkonomiske 

sammensætning af elever.  

Det beregnede udgiftsbehov for hver skole kan jf. skyggeberegningen opdeles i to beløb:  

1) Et beløb vedrørende basisundervisning 

2) Et beløb vedrørende restmidler  

Beløbet vedrørende basisundervisning udtrykker, hvor store udgifter den enkelte skole vil have for at 

kunne tilbyde en skrabet undervisning, der lever op til de fastsatte minimumskrav. Dette beløb består af 

fire dele: 

 Udgiften til én underviser i hver klasse, når hver klasse får det aktuelle minimumstimetal på hvert 

klassetrin 

 En andel af midlerne til generelle udgifter i almenundervisningen efter skolens beregnede behov 

(fx undervisningsmaterialer og ledelse). 

 En andel af midlerne til betaling af enhedstakst for specialundervisningselever efter skolens be-

regnede behov. 

 Skolens aktuelle andel af tildelingsmodellens midler til specifikke skoleudgifter, fx udgifter til han-

dicappede elever og basisundervisning til elever med dansk som andetsprog 

Når alle skoler har fået tildelt midler til skrabet undervisning efter ovenstående punkter, så er der brugt 

408 mio. kr. Det samlede decentrale skolebudget i Randers Kommune er 105 mio. kr. højere (513 mio. 

kr.1). Forskellen kalder vi for skolernes restmidler. Restmidlerne gør det muligt for skolerne at afholde 

udgifter til fx tolærerordninger, inklusionsindsatser mv. Disse midler skal også deles ud til skolerne.  

Beløbet vedrørende restmidler udgør et databaseret bud på, hvor stor en andel af de samlede restmid-

ler den enkelte skole skal tildeles for at kunne tilbyde elever og forældre et gennemsnitligt serviceniveau, 

hvad angår tolærerordninger, inklusionsindsatser mv, når der tages hensyn til, at fx skolernes elevgrund-

lag er forskelligt. Den enkelte skoles andel af det samlede behov for restmidler er beregnet ved at 

kombinere tre objektive datakilder, nemlig skolernes elevtal, deres elevtal ud over 15 i hver klasse og 

deres socioøkonomiske elevsammensætning som opgjort af Index100. 

                                                           

1 Budgettet omfatter det udmeldte budget til skolerne før indarbejdelse af efterreguleringer. Budgettet er desuden 
tillagt udgifter til enhedstakster samt ledelse med henblik på at tegne et fyldestgørende billede af skolernes samlede 
økonomi. 
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2. Forslag til ny tildelingsmodel 
Forslaget til en ny tildelingsmodel er kendetegnet ved brug af færre fordelingsnøgler end i den nuvæ-

rende tildelingsmodel og erstatter samtidig den nuværende socioøkonomiske tildeling med en tildeling 

baseret på den såkaldte Index100-model. De anvendte fordelingsnøgler i forslaget til ny tildelingsmodel 

fremgår af bilag 1 til dette notat. 

Figur 2.1 giver et overblik over, hvordan den nye tildelingsmodel er bygget op. Som det fremgår, opdeles 

det samlede decentrale budget i seks dele, som fordeles efter forskellige principper. Det samlede de-

centrale budget i figuren svarer til budgettet i skoleåret 2019/2020 tillagt yderligere 25 mio. kr.   

I det følgende beskrives, hvordan hver enkelt af de seks budgetposter fordeles mellem skolerne. 

Figur 2.1 Opbygningen af forslaget til ny tildelingsmodel  

 

2.1 Midler til én underviser i hver klasse 

Alle skoler modtager en tildeling af midler, der dækker udgiften til én underviser i hver klasse, og til 

basisundervisning i det aktuelle minimumstimetal på hvert klassetrin. Tildelingen er differentieret efter 

klassetrin, så der tages højde for det varierende timetal på de enkelte klassetrin. I skoleåret 2019/2020 

ville denne tildeling i alt lægge beslag på 259 mio. kr.  

2.2 Fast grundtilskud 

Alle skoler modtager et grundtilskud på 700.000 kr. Beløbet svarer ca. til den gennemsnitlige lønudgift 

til en skoleleder på landsplan. Denne tildeling lægger i alt beslag på 13 mio. kr. 

2.3 Midler til enhedstakst 

Skolerne modtager en tildeling af midler, som afspejler skolens forventede udgifter til at betale en en-

hedstakst, når elever henvises til undervisning i en specialklasse eller på en specialskole. 

Fordelingsnøglen, som styrer tildelingen, er baseret på detaljerede beregninger af gennemsnitlige sand-

synligheder for, at eleverne på hver skole i Randers Kommune har behov for at modtage 

specialundervisning. Den bagvedliggende statistiske model er udviklet af Index100 til at forklare elever-

nes statistiske sandsynligheder for at modtage segregeret specialundervisning, dvs. specialundervisning 

i en specialklasse eller på en specialskole. De statistiske analyser viser bl.a., at sandsynligheden for, at 

en elev skal i specialklasse eller på specialskole stiger kraftigt med elevernes alder. Derfor modtager 
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skoler med relativt mange udskolingselever alt andet lige en større andel af de budgetmidler, som forde-

les med specialundervisningsnøglen, end skoler med relativt mange indskolingselever. Denne tildeling 

lægger i alt beslag på 82 mio. kr. 

2.4 Midler til inklusion 

Skolerne modtager en tildeling af midler, som afspejler skolens forventede udgifter til inklusionsindsatser. 

Fordelingsnøglen, som styrer denne tildeling, tager udgangspunkt i den statistiske model for elevernes 

sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning. Antagelsen er, at det er de samme ka-

rakteristika hos eleverne, som medfører behov for hhv. specialundervisning og inkluderende indsatser. 

Elevernes alder antages dog ikke at have betydning for behovet for inklusionsindsatser, sådan som det 

er tilfældet for segregerede indsatser Skolernes andel af inklusionsmidlerne afhænger derfor ikke af ele-

vernes alder, men alene af de øvrige socioøkonomiske og sundhedsmæssige variable i den statistiske 

model. Denne tildeling lægger i alt beslag på 78 mio. kr. I dette beløb er indeholdt det planlagte budgetløft 

på 25 mio. kr. 

Evalueringsrapportens bilag 1 og 2 giver en detaljeret redegørelse for Index100-modellen og dens fag-

lige styrker i forhold til Randers Kommunes nuværende socioøkonomiske tildeling. Derudover beskriver 

notatet ”Socioøkonomisk tildeling” den isolerede økonomiske konsekvens for de enkelte skoler af at for-

dele budgetmidlerne til enhedstakst og inklusionsindsatser efter Index100-modellens to fordelingsnøgler 

i stedet for den nuværende fordelingsnøgle.  

2.5 Midler til specifikke skoleudgifter 

En række specifikke tildelinger til blandt andet basisundervisning i dansk som andetsprog og praktisk 

hjælp til handicappede fortsætter uændret i forhold til den eksisterende tildelingsmodel. Disse tildelinger 

lægger beslag på i alt 15 mio. kr. 

2.6 Øvrige midler 

De resterende 92 mio. kr., i figuren benævnt øvrige midler, fordeles efter skolernes elevtal. De øvrige 

midler skal blandt andet dække materialeudgifter, administrationsudgifter og udgifter til ekstra pædago-

gisk personale, som ligger ud over, hvad der kan finansieres af inklusionsmidlerne. Elevtalsfordelingen 

af de øvrige midler er opdelt i to beløb. Først modtager alle skoler et fast beløb for alle elever på skolen 

(9.855 kr. pr. elev). Herefter modtager skolerne et yderligere beløb pr. elev over 15 i de enkelte klasser 

(4.512 kr.). Denne tildeling har til formål at imødekomme et forventet større behov for tolærerordninger 

mv. i store klasser end i små klasser. 
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3. Sammenfatning af de økonomiske konsekvenser 
Index100 har udført beregninger af de økonomiske konsekvenser for skolerne ved at overgå til det be-

skrevne forslag til en ny tildelingsmodel. Index100 har som beskrevet i Boks 1 udregnet et udgiftsbehov 

for hver skole – altså hvad det koster at drive Randers Kommunes forskellige folkeskoler med et gen-

nemsnitligt serviceniveau.  

Sammenlignes denne beregning af skolernes udgiftsbehov med det budget, som forslaget til en ny tilde-

lingsmodel tildeler skolerne, finder vi, at forslaget til en ny tildelingsmodel rammer tættere på de 

beregnede udgiftsbehov for skolerne, end den nuværende tildelingsmodel gør.  

Den gennemsnitlige afstand mellem det tildelte budget og det beregnede udgiftsbehov ville således falde 

fra 4.250 kr. pr. elev til 646 kr. pr. elev ved at overgå til det nye forslag til en tildelingsmodel i en situation 

med et uændret decentralt skolebudget. Faldet indikerer, at den nye budgettildeling er mere retfærdig 

end den eksisterende tildeling - på trods af reduktionen i antallet af fordelingsnøgler.  

Jo mindre gennemsnitlig afstand til det beregnede udgiftsbehov, jo mere ensartet et udgiftsmæssigt ser-

viceniveau kan man forvente på tværs af skolerne i Randers Kommune. Dvs. jo mere ensartede er 

skolernes muligheder for at tilbyde undervisningstimer, tolærerordninger, vikardækning, særlige skole-

arrangementer, kantineordning mv.  

Den tidligere omtalte evaluering af Randers Kommunes nuværende tildelingsmodel peger i retning af, at 

forbedringen af den økonomiske retfærdighed primært skyldes to forhold:  

1. Opdateringen af den socioøkonomiske tildeling (dvs. tildelingen til enhedstakst og inklusions-

indsatser) med udgangspunkt i en mere valid statistisk model samt aktuelle data 

2. Afviklingen af (skævt fordelte) budgettildelinger uden for tildelingsmodellen 

”Omkostningen” ved den større økonomiske retfærdighed er en økonomisk omfordeling mellem skolerne 

i Randers Kommune. Det generelle budgetløft på 25 mio. kr. bevirker, at et flertal af skolerne vil få et 

budgetløft, men forhindrer ikke, at fire skoler vil opleve en budgetreduktion som følge af den nye tilde-

lingsmodel. Det drejer sig om Havndal Skole, Østervangsskolen, Hobrovejens Skole og Langå Skole. 

Havndal Skole skiller sig ud med den klart største budgetreduktion (11.230 kr. pr. elev). Den store re-

duktion skyldes i vid udstrækning, at Havndal Skole i dag modtager en væsentligt større udokumenteret 

budgettildeling uden for tildelingsmodellen end kommunens øvrige skoler, jf. Figur 3.8 i evalueringen af 

den nuværende tildelingsmodel2. I forslaget til den nye tildelingsmodel bortfalder den udokumenterede 

budgettildeling for alle skoler og erstattes af tildeling efter objektive fordelingsnøgler. 

Budgetløftet på 25 mio. kr. – fordelt efter inklusionsnøglen – sikrer, at samtlige 19 skoler i Randers Kom-

mune i den nye tildelingsmodel vil have et budget, som overstiger skolens samlede beregnede 

udgiftsbehov. Efter budgetløftet på 25 mio. kr. gælder altså, at samtlige 19 skoler vil kunne tilbyde elever 

og forældre et udgiftsmæssigt serviceniveau, som overstiger skoleområdets gennemsnitlige serviceni-

veau før budgetløftet. 

 

  

                                                           

2 Se Index100 (2019): Evaluering - Randers Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet 



 

9 

4. Læsevejledning til tabel og figur med skolefordelte tal 
Afsnit 5 indeholder en figur og en tabel, som begge viser de økonomiske konsekvenser af forslaget til ny 

tildelingsmodel for de enkelte skoler opgjort som kr. pr. elev. Figur og tabel indeholder den samme infor-

mation, blot i forskellige formater. 

Boks 2 giver en vejledning til at forstå tabellen og figuren.  

Boks 2 Tabel- og figurforklaringer 

”Udgiftsbehov” viser det udgiftsbehov, som Index100 har beregnet for skolen, dvs. de udgifter, som 

skolen efter Index 100s vurdering skal afholde pr. elev i skoleåret 2019/2020 for at tilbyde elever og 

forældre et gennemsnitligt udgiftsmæssigt serviceniveau. (Kolonne 1 i tabel 5.1 og højden af den blå 

søjle i figur 5.1) 

”Heraf basisundervisning” viser, hvor stor en del af dette udgiftsbehov der vedrører udgifter til så-

kaldt basisundervisning, dvs. udgifter til en skrabet undervisning der lever op til de fastsatte 

minimumskrav. (Kolonne 2 i tabel 5.1 og højden af den mørkeblå del af de blå søjler i figur 5.1) 

 

”Nuværende budget” viser skolens nuværende budget pr. elev i skoleåret 2019/2020. (Kolonne 3 i 

tabel 5.1 og de røde, vandrette streger i figur 5.1) 

”Budget, ny tildeling” viser det budget pr. elev, som skolen ville have modtaget, hvis forslaget til ny 

tildelingsmodel var blevet implementeret i skoleåret 2019/2020 (inkl. budgetløft på 25 mio. kr.). (Ko-

lonne 4 i tabel 5.1 og de orange vandrette streger i figur 5.1) 

 

De tre sidste kolonner i tabellerne viser forskellige differencer mellem to af tabellens første fire kolon-

ner. 

”Nuværende budget ift. udgiftsbehov” viser forskellen mellem det nuværende budget og det be-

regnede udgiftsbehov i kr. pr. elev. (Kolonne 5 i tabel 5.1 og den lodrette afstand mellem de blå søjler 

og de røde, vandrette streger i figur 5.1) 

”Nyt budget ift. udgiftsbehov” viser forskellen mellem det nye budget og udgiftsbehovet i kr. pr. 

elev. (Kolonne 6 i tabel 5.1 og svarer til den lodrette afstand mellem de blå søjler og de orange vand-

rette streger i figur 5.1) 

”Nyt budget ift. nuværende budget” viser forskellen mellem det nuværende og det nye budget i kr. 

pr. elev, dvs. budgetændringen ved implementering af forslaget til ny tildelingsmodel (inkl. budgetløft 

på 25 mio. kr.). (Kolonne 7 i tabel 5.1. Svarer til den lodrette afstand mellem de røde og de gule 

vandrette streger i figur 5.1) 
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5. Økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler 

Figur 5.1 Økonomisk betydning af forslaget til ny tildelingsmodel (inkl. budgetløft på 25 
mio.), skoleåret 2019/2020 (kr. pr. elev) 

 

Note: Det nuværende budget og budgettet ved ny tildeling er tæt på at være sammenfaldende for Fårup skole 
(73.613 vs. 74.247 kr. pr. elev), Hornbæk Skole (56.245 vs.56.474 kr. pr. elev) og Nørrevangsskolen (81.296 vs. 
81.395 kr. pr. elev). Derfor overlapper disse skolers vandrette gule og røde streger hinanden, så kun den gule streg 
er synlig.  
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Tabel 5.1 Økonomisk betydning af forslaget til ny tildelingsmodel (inkl. budgetløft på 25 
mio. kr.), skoleåret 2019/2020 (kr. pr. elev) 

 (1)  
Ud-

gifts-
behov 

(2)  
Heraf ba-

sis- 
under-
visning 

(3)  
Nuvæ-
rende 

budget 

(4)  
Budget, ny 

tildeling 

(5)  
Nuværende 
budget ift. 

udgifts- 
Behov (3-1) 

(6)  
Nyt budget 
ift. udgifts-

behov 
(4-1) 

(7)  
Nyt budget 
ift. nuvæ-

rende 
budget 

(4-3) 

Asferg Skole 90.841 80.745 93.886  95.230  3.045 4.389 1.344 

Assentoft-
skolen 

59.186 46.428 56.675  62.103  -2.511 2.917 5.428 

Bjerregrav 
Skole 

59.498 47.810 53.670  59.684  -5.828 186 6.014 

Blicher- 
skolen 

63.215 50.776 59.243  65.880  -3.972 2.665 6.637 

Fårup Skole 71.321 60.419 73.613  74.247  2.292 2.926 634 

Grønhøj- 
skolen 

69.271 56.701 69.927  72.379  656 3.108 2.452 

Havndal 
Skole 

76.593 66.341 91.919  80.689  15.326 4.096 -11.230 

Hobrovejens 
Skole 

63.177 47.414 69.855  68.541  6.678 5.364 -1.314 

Hornbæk 
Skole 

55.163 43.554 56.245  56.474  1.082 1.311 229 

Korshøj- 
skolen 

70.415 59.759 65.147  74.492  -5.268 4.077 9.345 

Kristrup 
Skole 

55.011 41.582 55.560  57.614  549 2.603 2.054 

Langå Skole 66.203 55.543 68.874  67.935  2.671 1.732 -939 

Munkholm-
skolen 

60.273 47.932 54.473  63.330  -5.800 3.057 8.857 

Nørrevangs-
skolen 

76.110 62.172 81.296  81.395  5.186 5.285 99 

Rismølle-
skolen 

66.571 54.529 63.799  70.021  -2.772 3.450 6.222 

Sønder-
markskolen 

55.391 42.844 53.719  58.207  -1.672 2.816 4.488 

Tirsdalens 
Skole 

65.222 52.473 57.937  66.195  -7.285 973 8.258 

Vester-
vangsskolen 

60.880 45.871 62.551  64.647  1.671 3.767 2.096 

Østervangs-
skolen 

65.699 50.676 72.188  68.723  6.489 3.024 -3.465 
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Bilag 1: Fordelingsnøgler i forslaget til ny tildelingsmodel  
(budgettal for skoleåret 19/20) 

Ny tildelingsmodel 

 

 Fast beløb pr. klasse som dækker lønudgifter til én underviser i hver klasse (differentieret efter klasse-
trin). 259 mio. kr. fordeles. 

o 614.055 kr. pr. 0. klasse 
o 649.720 kr. pr. 1. klasse 
o 649.720 kr. pr. 2. klasse 
o 657.904 kr. pr. 3. klasse 
o 733.193 kr. pr. 4. klasse 
o 740.422 kr. pr. 5. klasse 
o 740.422 kr. pr. 6. klasse 
o 779.204 kr. pr. 7. klasse 
o 779.204 kr. pr. 8. klasse 
o 771.976 kr. pr. 9. klasse 
o 603.994 kr. pr. 10. klasse 

 

 Fast grundtilskud til hver skole på 700.000 kr. (ca. svarende til den gennemsnitlige lønudgift til en skole-
leder på landsplan). 13 mio. kr. fordeles. 
 

 Socioøkonomisk nøgle for udgifter til enhedstakst (Index100-modellens nøgle for segregeret specialun-
dervisning). 82 mio. kr. fordeles. 

o Andel som svarer til skolens andel af det forventede antal modtagere af segregeret specialun-
dervisning (ved landsgennemsnitlig henvisningspraksis) 

 

 Socioøkonomisk nøgle for udgifter til inklusionsindsatser (Index100-modellens inklusionsnøgle, hvor 
aldersvariablen er neutraliseret). 78 mio. kr. fordeles. 

o Andel som svarer til skolens andel af det beregnede antal elever i målgruppen 
 

 Specifikke tildelinger til bl.a. basisundervisning i dansk som andetsprog og praktisk hjælp til handicap-
pede (fortsætter uændret i forhold til den eksisterende tildelingsmodel). 15 mio. kr. fordeles. 

 

 Øvrige midler. 92 mio. kr. fordeles 
o Elevtalstildeling med et grundbeløb på 9.855 kr. pr. elev. 80 mio. kr. fordeles. 
o Samt et tillægsbeløb på 4.512 kr. pr. elev over 15 i hver klasse. 12 mio. kr. fordeles. 

 

 


