
Vedrørende befolkningsprognoser benyttet for analyse av 

elevgrunnlag i skolekretser 
 

Det vises til spørsmål om befolkningsprognoser fra Rambøll som er benyttet i analyseformål og som 

grunnlag for utredning av skolestruktur og forslag om samordning om Fevik og Fjære skoler i Agenda 

Kaupang rapport datert 30. august 2019.   

I analysearbeidet i høst, mottok kommunen en befolkningsprognose fra Rambøll for neste ti års 

periode hvor det ble lagt til grunn en årlig vekst i innbyggertallet på 1.47%.  Denne prognosen ble lagt 

til grunn for analysearbeidet av skolestruktur i den såkalte Agenda Kaupang rapporten datert 

30.august 2019 og i Rådmannens budsjettfremlegg 29.oktober 2019.  

Rambøll viste i tillegg til grunnprognosen, en alternativ prognose som tok høyde for en noe høyere 

befolkningsvekst i kommunen på 2.0%.  Ettersom SSB’s prognose for Grimstad viser en forventet årlig 

vekst på 1.3%, valgte man å benytte Rambølls grunnprognose med den årlige veksten på 1.47% og 

ikke scenarioet med 2.0% som er i langt mindre samsvar med SSB’s prognose for utviklingen i 

innbyggerantallet i kommunen.  

For elevgrunnlaget på Fjære barne- og ungdomsskole viste Rambølls prognose en forventet nedgang 

i elevgrunnlaget fra 2019 til 2029 på 19 elever fra 434 til 415.  Tilsvarende elevtall for Fevik skole 

viste også en mindre forventet nedgang på 8 elver fra 532 til 524.  Hovedtrenden er at elevtallet i de 

to skolekretsene ikke er økende, men svakt fallende.   

For ordnes skyld nevnes at det høye prognosealternativet fra Rambøll, som av nevnte grunner ikke 

ble lagt til grunn, viste en økning på 45 elever i Fevik skolekrets frem mot 2029, men ingen økning i 

Fjære skolekrets.   

Etter at Agenda Kaupang rapporten ble fremlagt, har Rambøll fremlagt justerte prognoser som er 

nærmere SSB’s anslag. De oppdaterte prognosene viser en lavere vekst i innbyggertallet for 

kommunen enn de foregående. Den årlige veksten i den oppdaterte grunnprognosen er redusert 

med fra 1.47% til 1.21%.  (Den høye varianten er redusert fra 2.0% til 1.76%, men ligger fremdeles 

langt over SSBs anslag). 

For elevgrunnlaget på Fjære barne- og ungdomsskole viser den oppdatere Rambølls prognosen ingen 

endringer fra den opprinnelige prognosen. Det samme gjelder for Fevik skolekrets.  Hovedtrenden er 

at elevtallet i de to skolekretsene ikke er økende, men svakt fallende from mot 2029.   

De oppdaterte elevprognosene fra Rambøll svekker ikke forutsetningene for Rådmannens 

budsjettfremlegg om samordning av skolene på Fjære og Fevik, snarere tvert om.  

De to prognosemodellene vedlegges for ordens skyld både i opprinnelig og oppdatert form.  

 


