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KD Asylsøkere – rett til 

opplæring for ungdom 

mellom 16-18 år 

Regjeringen vil sende på høring et forslag om 

lovfestet rett til opplæring for asylsøkere i 

alderen 16-18 år. Forslaget vil få virkning fra 

høsten 2014. Kommunene mottar i dag 

tilskudd til grunnopplæring av unge 

asylsøkere og barn av asylsøkere. 

Regjeringen foreslår at tilskuddet utvides til å 

omfatte videregående opplæring, og at det 

bevilges 15,4 millioner kroner for å dekke 

merkostnader til dette. 

KD Barnehager - Makspris Regjeringen foreslår at maksimalgrensen for 

foreldrebetaling i barnehage fastsettes til 

2 360 kroner per måned for en heltidsplass. 

Regjeringen innfrir med dette løftet fra Soria 

Moria-erklæringen om en maksimalgrense 

for foreldrebetalingen på 1 750 kroner (2005-

kroner). 

 

Det er et mål for regjeringen at 

foreldrebetalingen i barnehagene skal være 

så lav at alle som ønsker det skal ha råd til å 

betale for en barnehageplass. En familie med 

to barn i barnehage har spart om lag 25 000 

kroner årlig som følge av at maksimalprisen 

har blitt redusert siden regjeringen tiltrådte i 

2005. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 

245 millioner kroner til lavere pris i 2014. 

 

Les mer i programkategori 07.30 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Barnehager  - Likeverdig 

behandling 

Regjeringen vil sikre private barnehager 

gode driftsvilkår i en rammefinansiert sektor. 

Minimumstilskuddet til private barnehager 

økte fra 92 til 96 prosent fra 1. august 2013. 

Tilskuddet er det samme som de kommunale 

barnehagene mottar i offentlig finansiering. 

Styrkingen vil legge til rette for økt 

voksentetthet og bedre lønns- og 

arbeidsvilkår i private barnehager. 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 170 

millioner til å dekke effekten av forslaget i 



budsjettet for 2014. 

 

Se også Kunnskapsdepartementets 

fagproposisjon S. 

KD Barnehager –

Kompetanseheving 

Kompetansen til personalet i barnehagene er 

avgjørende for kvaliteten på tilbudet. 

Regjeringen foreslår derfor å styrke 

satsingen på kompetanseheving i 

barnehagen med 40 millioner kroner i 2014. 

Midlene vil bli benyttet til oppfølgingen av 

kompetansestrategien Kompetanse for 

framtidens barnehage. Strategi for 

kompetanse og rekruttering 2014-2020. 

Strategien sikrer utvikling og tiltak for å heve 

kompetansen til ulike grupper ansatte i 

barnehagene. Totalt vil det i 2014 bli brukt 

om lag 200 millioner kroner til forskning, 

rekruttering og kompetanseheving for 

ansatte i barnehagene. 

 

Les mer i programkategori 07.30 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Barnehager – To 

barnehageopptak 

Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i 

året gjennom en gradvis opptrapping. I 2014 

foreslås det å bevilge 241 millioner kroner, 

som vil gi rom for å etablere rundt 2 900 nye 

barnehageplasser. Det vil si en tredjedel av 

de plassene som må etableres for å innføre to 

opptak. Kunnskapsdepartementet sender 

samtidig på høring forslag om å utvide den 

lovfestede retten til barnehageplass slik at 

barn som fyller ett år i september-oktober 

2014 sikres barnehageplass.  

 

Les mer i programkategori 07.30 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Erasmus+ Regjeringen går inn for norsk deltakelse i 

Erasmus+, EUs program for utdanning, 

opplæring, ungdom og idrett i 2014-2020. 

Erasmus+ vil gjøre det mulig å delta i 

samarbeidsprosjekt og utveksling i hele 

Europa. Målgruppa er blant annet norske 

elever, lærlinger, studenter, lærere og 

ansatte i utdanningssystemet, barn og unge, 

og tillitsvalgte og ansatte i barne- og 



ungdomsorganisasjoner.  

Internasjonalt samarbeid om utdanning og 

opplæring er viktig for ytterligere å styrke 

kvaliteten, relevansen og attraktiviteten til 

det norske utdanningssystemet. Deltakelse i 

EUs utdanningsprogram er et sentralt 

virkemiddel for å oppnå dette. 

Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner 

kroner til deltakelse i Erasmus+ i 2014. 

KD Fag- og yrkesopplæringen Regjeringen vil styrke satsingen på fag- og 

yrkesopplæringen med 50 millioner kroner. 

Dette skal blant annet bidra til å øke 

gjennomføringen i yrkesfagene i den 

videregående opplæringen. 

 

Les mer i programkategori 07.20 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Forskertalenter Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner 

kroner til Forskningsrådets åpne arena for 

grunnleggende forskning (fri prosjektstøtte). 

Pengene skal øremerkes unge 

forskertalenter. Denne bevilgningen utløser 

også midler fra universitetene, som gjennom 

Fellesløftet 2 har forpliktet seg til å bidra med 

150 millioner kroner over tre år, mot at 

regjeringen bidrar med det samme. Dette gir 

totalt 300 millioner kroner over tre år til fri 

prosjektstøtte for unge forskertalenter. 

 

Regjeringen har også styrket Det Norske 

Videnskaps-Akademi. Dette er blant annet for 

å støtte Akademiets arbeid med å etablere 

Ungt Akademi. Ungt Akademi skal være et 

akademi for yngre fremragende forskere. 

Formålet er å bidra til tverrfaglig utveksling 

og gi unge forskere en stemme i 

offentligheten.  

 

Les mer under Strategier og tiltak, 

programkategori 07.70 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Forskning – EU og 

Horisont 2020 

Gjennom å delta i EUs rammeprogrammer 

for forskning, er norske forskere med og 

konkurrerer på verdens største 

internasjonale forskningsarena. EUs 7. 



rammeprogram er i ferd med å avsluttes. Det 

neste rammeprogrammet Horisont 2020, 

starter opp i januar 2014. Regjeringen har 

besluttet at Norge skal delta som fullverdig 

medlem i Horisont 2020, forutsatt at 

Stortinget samtykker.  

 

STIM-EU er en ordning som skal styrke 

forskningsinstituttenes deltakelse i EUs 7. 

rammeprogram. Forskningsrådet skal i 2014 

bruke minst 35 millioner. kroner på STIM-EU 

og på å etablere mekanismer for å mobilisere 

forskningsinstituttene til å delta i Horisont 

2020. 

 

Les mer i programkategori 07.70 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Forskning og utvikling  Den samlede bevilgningen til forskning og 

utvikling (FoU) i statsbudsjettet 2014 er 

anslått til 28,9 milliarder kroner, inkludert 

Skattefunnordningen. Dette er en nominell 

økning på 1,5 milliarder kroner fra 2013, og 

gir en realvekst på 2 prosent. Bevilgningene 

til forskning og utvikling over statsbudsjettet 

er anslått til om lag 0.93 prosent av BNP.  

Les mer i Del III, kapittel 5, i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Freshman Regjeringen foreslår å åpne for støtte til det 

første året (freshman) av bachelorutdanning 

av høy kvalitet  i USA. Forslaget er i tråd med 

ordningen som gjelder for støtte til førsteåret 

i ikke-vestlige land. Lærestedene som inngår 

i ordningen bestemmes ut fra plassering på 

internasjonalt anerkjente rankinglister. 

Regjeringen forslår å bevilge 14,8 millioner 

kroner til tiltaket. 

 

Les mer under kapittel 2410 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Gaveforsterkningsordning Regjeringen innfører en ny 

gaveforsterkningsordning for å stimulere til 

flere private gaver til forskning. Det er 

øremerket 50 millioner kroner til ordningen i 

2014. Ordningen innebærer at staten yter et 

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Dokumenter/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S/48180/48181/


tillegg på 25 prosent av gavebeløpet ved 

gaver til grunnleggende forskning. Gaven må 

være på minimum 3 millioner kroner og gis 

til universitetene, høyskoler med 

doktorgradsrett, Forskningsrådet eller Det 

Norske Videnskaps-Akademi.  

 

Les mer under Strategier og tiltak, 

programkategori 07.70 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Påbygg – ny rett Regjeringen foreslår å bevilge om lag 106 

millioner kroner til rett til påbygging etter 

oppnådd fagbrev. Dette er en historisk 

utvidelse av retten til videregående 

opplæring og vil gjøre det mer attraktivt å 

fullføre en yrkesutdanning. En rett til 

påbygging gir flere muligheter etter at 

yrkesutdanningen er fullført. Målet med 

tiltaket er at flere skal fullføre utdanningen 

og utdanne seg til fagarbeidere. 

KD Stipendiatstillinger Regjeringen foreslår å tildele 20,8 millioner 

kroner i 2014 til 60 nye stipendiatstillinger 

innenfor matematiske, naturvitenskapelige 

og teknologiske fag (MNT-fag) og 

profesjonsfag. Satsingen skal bidra til å 

dekke fremtidige kunnskaps- og 

kompetansebehov. 

 

Se også Kunnskapsdepartementets 

fagproposisjon programkategori 07.60 

KD Studentboliger 

 

Regjeringen foreslår 359 millioner kroner til 

bygging av om lag 1 300 studentboliger i 

2014. I tillegg vil regjeringen øke 

kostnadsrammen med 100 000 kroner og 

tilskuddssatsen med 20 prosent per 

hybelenhet i forhold til dagens nivå. Dette 

sikrer realisering av studentboliger og en lav 

husleie for studentene.  

 

Se også Kunnskapsdepartementets 

fagproposisjon programkategori 07.60 

KD Studenter med barn Regjeringen foreslår å styrke 

utdanningsstøtten for studenter med barn. 

Perioden med foreldrestipend fra Lånekassen 

økes fra 44 til 49 uker for studenter med barn 



født høsten 2014 og senere (født 15. august 

2014 eller senere). Dette  innebærer at det 

kan gis foreldrestipend gjennom Lånekassen 

for en like lang periode som det gis 

foreldrepenger gjennom folketrygden.  

Tiltaket er beregnet å koste om lag 22 

millioner i 2015 og ha en helårsvirkning fra 

2016 på i underkant av 41 millioner.  

 

Det foreslås også å redusere 

opptjeningstiden for rett til foreldrestipend 

fra seks til fire måneder. Dette innbærer at 

flere studenter som er gravide ved oppstart 

av utdanningen vil få rett til foreldrestipend. 

Færre vil falle mellom to stoler uten 

rettigheter verken til foreldrepenger 

gjennom NAV eller foreldrestipend gjennom 

Lånekassen. Tiltaket er beregnet å koste 

600 000 kroner i 2014 og ha en helårskostnad 

på om lag 5,3 millioner kroner fra 2015.  

 

Les mer under kapittel 2410 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Studieplasser Regjeringen foreslår å øke kapasiteten i 

høyere utdanning gjennom nye studieplasser. 

For å imøtekomme behov for kompetanse 

innenfor særskilte fagområder, foreslår 

regjeringen 24,7 millioner kroner til å 

opprette om lag 400 nye studieplasser fra 

høsten 2014. 

I tillegg foreslår Regjeringen 238 millioner 

kroner til videreføring og opptak av nye kull 

for de studieplassene som ble opprettet i 

budsjettene for 2009, 2011 og 2012. Dette gir 

om lag 2 900 flere studieplasser i 2014 enn i 

2013. I 2019, vil det være opprettet om lag 

24 800 flere studieplasser sammenlignet med 

2005.  

 

Se også Kunnskapsdepartementets 

fagproposisjon programkategori 07.60 

KD Ungdomstrinnet- flere 

lærere 

For å styrke lærertettheten på 

ungdomstrinnet ble det fra høsten 2013 

opprettet en fireårig tilskuddsordning til økt 

lærertetthet. Ordningen omfatter 573 nye 



lærerårsverk og vil bidra til å gi mer praktisk, 

variert og tilpasset opplæring. Regjeringen 

foreslår å bevilge 217 millioner kroner til 

dette i 2014. 

 

KD Universiteter og 

høyskoler - byggeprosjekt 

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner i 

startbevilgning til nytt bygg for medisin- og 

helsefag ved Universitetet i Tromsø - Norges 

Arktiske universitet. Byggeprosjektet vil 

utvide kapasiteten på helsefag i Nord-Norge. 

Det er planlagt ferdig i 2017 og har en 

godkjent kostnadsramme på 1,3 milliarder 

kroner.  

 

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner i 

startbevilgninger til rehabilitering av Norges 

idrettshøgskole i Oslo. Byggeprosjektet er 

planlagt ferdig i 2017, og har en samlet 

kostnadsramme på 837 millioner kroner. 

 

Regjeringen foreslår i tillegg om lag 

1,2 milliarder kroner til åtte igangsatte 

byggeprosjekter i universitets- og 

høyskolesektoren, og 135,6 millioner kroner 

til utstyr og inventar til tre byggeprosjekter. 

 

Samlet er det i perioden 2006–2014 gitt 

startbevilgning til 15 ulike byggeprosjekt, 

med en samlet kostnadsramme på mer enn 

18 milliarder kroner. 

 

Se også Kunnskapsdepartementets 

fagproposisjon Prop. 1 S (2013-2014) 

programkategori 07.60 og Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementets 

fagproposisjon Prop. 1 S (2013-2014) 

KD Utdanningsstøtte For å gjøre det lettere å studere på heltid 

ønsker regjeringen å styrke 

utdanningsstøtten til studenter. Det legges 

derfor opp til at basisstøtten til studenter og 

andre som får støtte etter samme regelverk 

skal utbetales i elleve måneder per 

undervisningsår fra og med 2014-2015. Siste 

utbetaling blir i juni.  

 



I tillegg blir alle satser i utdanningsstøtten 

foreslått økt med 1,7 prosent for å 

kompensere for prisutviklingen ellers i 

samfunnet. Disse to forslagene til sammen 

innebærer at den årlige utdanningsstøtten vil 

øke fra 94 400 kroner til 105 600 kroner per 

undervisningsår. Utbetaling av studiestøtte i 

elleve måneder har total kostnad på i 

underkant av 600 millioner kroner i 2015. I 

tillegg kommer økte utlån på i overkant av 

1,8 milliarder kroner. 

 

Les mer under kapittel 2410 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

 

KD Utstyrsstipend Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til 

utstyrsstipend til elever med ungdomsrett i 

videregående opplæring med om lag 32 

millioner kroner. Styrkingen vil bedre 

samsvaret mellom stipendsatsen og de 

faktiske utgiftene elevene har til nødvendig 

individuelt utstyr.  

 

Det foreslås at elever i 

utdanningsprogrammene elektrofag, musikk, 

dans og drama og studiespesialisering med 

fordypning i formgivningsfag eller med 

toppidrett som fag fra andre 

programområder flyttes fra laveste sats (i dag 

930 kroner) til midterste sats (i dag 2 060 

kroner). I tillegg foreslås det å øke høyeste 

sats med om lag 600 kroner til 3 500 kroner. 

Dette vil komme elever i 

utdanningsprogrammene idrettsfag, design- 

og håndverk og restaurant- og matfag til 

gode. Over 39 000 elever vil få rett til høyere 

utstyrsstipend enn i dag.  

 

Les mer under kapittel 2410 i 

Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

KD Valgfag 10. trinn Regjeringen foreslår å bevilge 71,2 millioner 

kroner til innføring av valgfag på 10. trinn fra 

høsten 2014. Valgfag på 9. trinn ble innført 

høsten 2013, og Regjeringen foreslår å 

bevilge 95,7 millioner kroner for å ta høyde 



for den totale kostnaden av dette. Valgfag på 

8. trinn ble innført fra høsten 2012. 

Innføringen av valgfag skal gi elevene bedre 

muligheter til å følge sine faglige interesser. 

Målet er å øke elevenes motivasjon og 

læringsutbytte. 

 


