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Høringsnotat KS- Forslag til statsbudsjett 2019- Utdannings og forskningskomiteen 

Mangler 400 mill. kroner til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene i 2019 

KS sine beregninger viser at 2/3 deler av kommunene er underfinansiert ved innføring av bemannings- og 
pedagognorm. Underfinansieringen i 2019 er på 436 millioner kroner om man forutsetter at både kommunale og 
private barnehager skal kunne oppfylle normene samtidig. Samlet blir underfinansieringen på nesten 1 milliard 
kroner når man tar med helårseffekten av bemanningsnormen (Se notat til Utdannings og forskningskomiteen 
sendt 11.10.2017).  
 
Regjeringen hevder på sin side at normene er finansiert og henviser til at departementet har beregnet 
kostnadene på tilsvarende måte tidligere. KS finner at de administrative og økonomiske konsekvenser tidligere er 
utredet i Meld. St 24 (2012-2013) Fremtidens barnehage. I meldingen lagt frem for Stortinget i mars 2013 er 
kostnadene for innføring av bemanningsnorm beregnet til 830 millioner kroner. I meldingen tas det derfor 
forbehold om budsjettmessig dekning før bemanningsnormen kan innføres.  
 
Tabell 1 Innføring av bemanningsnorm i 2019 med samtidig finansiering for kommuner og private barnehager- KS beregninger 
 

  Kostnad   Bevilgning   Underfinansiering  

 Pedagognorm kommunale                  340                  215                             125  

 Pedagognorm private                  337                  209                             128  

 Bemanningsnorm kommunale                  113                    40                               73  

 Bemanningsnorm private                  169                    60                             109  

 SUM                  960                  524                             436  

 

Norm for lærertetthet underfinansiert med 100 millioner kroner 

I statsbudsjettet er det et felles øremerket tilskudd til økt lærertetthet og finansiering av lærernorm. Dette 
tilskuddet økes kun med 20 mill. kroner utover lønnsvekst fra 2018 til 2019, selv om normkravet skjerpes fra 1.8 
2019. I tillegg er det gitt bruksanvisning «tidlig innsats» på 200 mill. kroner av realveksten i kommunenes frie 
inntekter for 2019. Samlet gir dette 1,668 mrd. kroner til videreføring av tidlig innsats og innføring av normer. 
Drøyt 1,2 mrd. av denne rammen må fordeles etter grunnskolenøkkelen om ingen kommuner skal tape på 
innføringen av normer, dvs. kunne videreføre lærertettheten fra høsten 2018 i hele 2019. Resterende del av 
rammen, i underkant av 450 mill. kroner, kan da benyttes til å bringe kommuner opp til minimumsnivået for 
normen, inkl. innskjerpingen fra 1.8.2019.   
 
KS har, med tall for årsverksbehov i 2019 for å tilfredsstille normere fra Kunnskapsdepartementet, foretatt 
beregninger av merkostnadene for kommunene, gitt at også ingen kommuner skal tape på innføringen av 
normer. Disse beregningene viser at avsatte bevilgninger i statsbudsjettet ikke er tilstrekkelige for å finansiere 
merkostnadene i kommuner som ikke oppfyller norm. KS anslår at underdekningen er på omtrent 100 millioner 
kroner i 2019. KS er ikke kjent med hvordan disse kommunene vil finne dekning for manglende finansiering. 
Underfinansieringen gjelder i utgangspunktet 80 kommuner. 
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Tabell 2 Oversikt finansiering og årsverksbehov 

 
 
KS mener regjeringen bevisst legger opp til underfinansiering av norm for lærertetthet i strid med 
budsjettenigheten for 2018. 
 

Ingen midler til flere planleggere 
Stortinget anmodet regjeringen i 2017 (Stortingets anmodningsvedtak nr. 708) om å sette i gang et arbeid for å 
øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Til grunn for vedtaket viser stortingskomiteen til KS sitt innspill 
om behovet for flere studieplasser innen planlegging. Videre ber en samlet komite regjeringen belyse dette 
nærmere og søke samarbeid med læringsinstitusjoner for å få til en kapasitetsøkning. I budsjettet er det ikke 
avsatt noen økte midler til dette og det gis heller ingen signaler om det. Sett på bakgrunn av behovet for nye 
planleggere finner KS dette beklagelig.  
 
Kunnskapsdepartementet har samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oppfølgingen. 
KMD har i 2018 satt i gang et arbeid for å kartlegge omfanget av utdanningstilbud som er relevant for offentlig 
planlegging. Ellers vil departementet videreføre tildelingen av midler til etterutdanning for offentlige planleggere, 
og forskningsinnsatsen på planfeltet på nåværende nivå. KD mener universitetene og høgskolene må ta ansvaret 
for å følge opp og dimensjonere studietilbudene sine i tråd med behov i samfunnet og innenfor 
rammebevilgningene. De peker ellers på at regjeringen vurderer det nasjonale kompetansebehovet og mulig 
behov for studieplasser i de årlige budsjettprosessene. Med dette mener de respektive departementene 
anmodningsvedtaket er fulgt opp. 
 
KS mener at en videreføring av midler til etterutdanning og forskningsinnsats på planfeltet samt å kartlegge 
omfanget av studietilbud ikke er nye tiltak. KS ønsker å påpeke viktigheten av plankompetanse og kapasitet i 
kommunene, og kan ikke se at stortingets vedtak er fulgt opp. 
 

Tilskuddet til de regionale forskningsfondene er redusert i forslaget til statsbudsjett. 
Regjeringen foreslår en reduksjon i tilskudd fra 210,6 mill. kroner til 183,3 mill. kroner. En vellykket forsknings- og 
innovasjonspolitikk er avhengig av at nye aktører inkluderes. Det er gjort en rekke evalueringer av RFFene i 
Norge. Disse bekrefter at ordningen fungerer i henhold til intensjonene. De regionale forskningsfondene har 
mobilisert aktører som ikke tidligere har søkt om støtte fra andre ordninger. Evaluering fra NIFU bekrefter 
inntrykket av at de regionale forskningsfondene har hatt en mobiliserende effekt på FoU-innsats i regionene, og 
fondene kan karakteriseres som en infrastruktur som stimulerer aktører til å involveres i FoU-aktivitet.  
 
Den utbredte bruken av kvalifiseringsmidler har vært særlig viktig i denne sammenhengen. Disse midlene brukes 
systematisk for å komme i gang med forskning på ulike områder, og å mobilisere nye aktører til å bli involvert i 
forskningen. I 2017 tok næringslivet imot 2/3 av fondsmidlene. Med tanke på forskning for og med offentlig 
sektor har de regionale forskingsfondene vært ledende. Vi mener derfor at det er sterkt beklagelig om denne 
ordningen nå svekkes. Sammen med forslaget om betydelige kutt i de regionale utviklingsmidlene over KMDs 
budsjett, vil dette forslaget kunne føre til en betydelig svekkelse av den regionale samfunnsutviklerrollen til 
fylkeskommunene.  


