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Informasjonsbrev til kommunene om midler til forsterket opplæring 2009 

Regjeringen har i St. meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen varslet forslag om ny 

bestemmelse som gir kommunene ansvar for å forsterke opplæringen i lesing og 

regning på 1.-4. trinn. I forslaget til statsbudsjett for 2009 legger regjeringen til grunn at 

430 mill. kroner av kommunenes frie midler skal brukes til flere lærere som kan gi 

bedre opplæring i norsk/samisk og matematikk på de fire første trinnene i 

barneskolen. Dette skal gjennomføres fra høsten 2009. 

 

Et beløp tilsvarende dette beløpet av kommunenes frie inntekter har tidligere vært 

knyttet til å finansiere nye læremidler som en del av innføringen av Kunnskapsløftet. 

Dette arbeidet sluttføres i løpet av 2008, men midlene foreslås likevel beholdt på 

skoleområdet, nå altså knyttet til økt lærerdekning på de første trinnene.  

 

I St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, står følgende: ”Basert på en forutsetning 

om at kostnadene ved ett lærerårsverk er 500 000 kroner og at tiltaket vil ha 5/12 effekt i 

2009, gir dette rom for å øke lærertettheten med 2 000 flere årsverk.”   

Departementet vil om kort tid sende ut forslag til lovendring om skoleeiers plikt til 

forsterket opplæring på offentlig høring.  

 

Departementet legger til grunn at landets kommuner slutter opp om regjeringens 

skolesatsning og at midlene derfor brukes slik regjeringen ønsker det: Til å ansette 

flere lærere.  

 

Den vedlagte oversikten viser halvårsvirkningen for hver kommune (dvs. fordelingen 

av 430 mill. kroner i 2009).  



Side 2 

 

 

Med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009, ber 

departementet om at kommunene setter av midler til forsterket opplæring i arbeidet 

med kommunebudsjettene for 2009. 
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