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Departement Stikkord Tekst 
KD  Barnehager – 

makspris 
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. Prisen for en barnehageplass 
er redusert med 33 prosent siden 2005. 
Regjeringen foreslår å videreføre 
maksimalgrensen for foreldrebetaling på samme 
nivå som i 2012(kroner 2330 per måned). Det er 
foreslått å bevilge 336 millioner kroner til lavere 
pris i barnehagene i 2013. 

Se også Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon S. 

KD Barnehager – 
Likeverdig 
behandling 

Regjeringen vil sikre ikke-kommunale 
barnehager gode driftsvilkår i en rammefinansiert 
sektor og foreslår å bevilge 99 millioner kroner til 
opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager. Forslaget medfører at 
minimumstilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager økes fra 92 til 94 prosent av det de 
kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i 
offentlig finansiering med virkning fra 1. august 
2013.. Styrkingen vil legge til rette for å jevne ut 
forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår mellom 
ansatte i kommunale og ikke-kommunale 
barnehager. 
 
Se også Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon S. 

KD Barnehager - 
Kompetanseheving 

Kompetansen til personalet er avgjørende for 
kvaliteten på tilbudet. Regjeringen foreslår derfor 
å styrke satsningen på kompetanseheving i 
barnehagen med 20 millioner kroner til en 
midlertidig ordning med etter- og 
videreutdanningstiltak for assistenter.Totalt vil 
det i 2013 bli brukt over 154 millioner kroner til 
tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene. 
 
Se også Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon S. 

KD Byggeprosjekter og 
utstyr 

Regjeringen foreslår å bevilge 940 millioner kroner 
til igangsatte byggeprosjekter i universitets- og 



høyskolesektoren. Dette er: 
UiO, Domus Media fase 1 og 2 
UiB, Odontologisk fakultet 
UiT, nytt teknologibygg 
HiOA, Pilestredet Park 
HiB, samlokalisering 
HiSF, sam.lok Sogndal 
  
Regjeringen foreslår i tillegg 147,5 millioner kroner 
til utstyr og inventar for tre igangsatte prosjekter i 
Bergen, Tromsø og Oslo. 

Formålstjenelige bygg og oppdatert infrastruktur er 
en forutsetning for utdanning og forskning av høy 
kvalitet. 

KD eCampus Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til 
eCampus i 2013. eCampus er et prosjekt for å bygge 
ut og oppgradere IKT-infrastrukturen i universitets- 
og høyskolesektoren.  
 
Prosjektet vil bidra til fleksibel og desentralisert 
utdanning av høy kvalitet i alle regioner i Norge. 

KD Europeisk 
forskningssamarbeid 

Internasjonalt forskningssamarbeid bidrar til høy 
kvalitet i norsk forskning. Gjennom Norges 
deltakelse i EUs syvende rammeprogram er Norge 
med på verdens største internasjonale 
forskningsprogram. Den norske kontingenten er i 
2013 anslått til nær 1,7 milliarder kroner, en økning 
på 318 millioner kroner fra 2012.  

Les mer i kapittel 288 i Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon. 

KD Fag- og 
yrkesopplæring 

Regjeringen foreslår å bruke 30 millioner kroner 
på fag- og yrkesopplæringen i 2013. Dette for å 
følge opp statens forpliktelser i 
samfunnskontrakten for flere læreplasser. 
Bevilgningen skal stimulere til at flere får 
læreplass og til å øke gjennomføringen i 
videregående opplæring.  

Les mer i kapittel 226 i 
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon. 

KD Forskning Med bakgrunn i statsbudsjettanalysen for 2012 fra 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (NIFU), viser 
Kunnskapsdepartementets foreløpige overslag at  
innsatsen til forskning og utvikling (FoU) i 
statsbudsjettet 2013 er på om lag 27,4  milliarder 
kroner, en nominell økning på om lag 1,4 milliarder 



kroner fra 2012. Dette vil tilsvare om lag 0,92  
prosent av BNP i 2013.  
Siden 2005 har det vært en realvekst i 
forskningsbevilgningene på 32 prosent. 

Les mer i kapittel 5 i Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon. 

KD Forskning – 
Kavliinstitutt for 
hjerneforskning 

Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millioner kroner 
innenfor tildelingen til Norges forskningsråd til Kavli 
Institute for Systems Neuroscience ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.  
 
Senteret er et av de mest fremragende 
forskningsmiljøene i Norge, og satsingen sørger for 
stabile rammevilkår for forskningsmiljøet som er 
tilknyttet senteret.  
 
Les mer i kapittel 285 i Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon. 

KD Høyere utdanning og 
forskning - kvalitet 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 70 millioner 
kroner for å øke kvaliteten i høyere utdanning og 
forskning, med særlig vekt på profesjonsfagene. 
 
Tiltakene innebærer blant annet en styrking av 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, 
oppfølging av velferds- og lærerutdanningene og 
oppretting av tre nye sentre for fremragende 
utdanning. 

KD Ingeniør- og 
teknologiutdanning – 
vitenskaplig utstyr 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 27 millioner 
kroner til vitenskapelig utstyr for å styrke ingeniør- 
og teknologiutdanningene ved universiteter og 
høyskoler. 

Satsningen er en oppfølging av regjeringens 
prioritering av flere studieplasser og mer forskning i 
disse fagene. 

KD Klimaforskning Regjeringen foreslår en satsing på 42 millioner 
kroner til klimaforskning. Satsingen går gjennom 
Norges forskningsråd over budsjettene til 
Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet. I tillegg foreslår regjeringen å øke 
tildelingen til Senter for klimadynamikk ved 
Bjerknessenteret med 5 millioner kroner over 
Kunnskapsdepartementets budsjett. 
Totalt vil det bety at om lag 425 millioner kroner 
øremerkes til klimaforskning i 2013. 
 
Les mer i kapittel 5 i Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon. 



KD Kulturskoletilbud i 
skole/SFO 

Regjeringen foreslår å bevilge 73,8 millioner 
kroner til en uketime med kulturskoletilbud i 
skole/SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra 
høsten 2013. Skoleeierne blir kompenserte for 
tiltaket tilsvarende en ny uketime med lærerlønn 
inkludert for- og etterarbeid. Tilbudet skal være 
frivillig for elevene.  
Les mer under programkategori 07.20 i 
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon 

KD Likestilling i 
akademia 

Regjeringen vil styrke arbeidet med å fremme 
likestilling i faglige toppstillinger i akademia. Derfor 
foreslår regjeringen å øke tildelingen til BALANSE, 
som er en satsing innenfor Norges forskningsråd for 
å fremme kjønnsbalansen på dette nivået. 
Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner 
innenfor budsjettet til Norges forskningsråd. 
Les mer i kapittel 285 i Kunnskapsdepartementets 
fagproposisjon.  

KD Lærere For å styrke lærertettheten på ungdomstrinnet og 
på den måten bidra til å gi tilpasset opplæring, en 
mer praktisk, variert og relevant opplæring, samt 
å styrke de grunnleggende ferdighetene, foreslår 
regjeringen å bevilge 157 millioner kroner til en 
fireårig tilskuddsordning som et forsøk med økt 
lærertetthet på ungdomstrinnet. Det vil bety om 
lag 600 nye lærere. Kommuner som har skoler 
med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 
20 elever per lærer på ungdomstrinnet og 
grunnskolepoeng under snittet for landet kan 
søke om midler til formålet. Den fireårige 
tilskuddsordningen skal brukes til å skaffe 
erfaring og kunnskap om effekten av økte 
lærerressurser. Dette kan være et grunnlag for å 
eventuelt senere forskriftsfeste et forholdstall 
mellom antall lærere og antall elever. 

KD Minoritetsspråklige 
(utdanning) 

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner 
til å styrke kompetansen i opplæring av 
minoritetsspråklige. Tiltakene vil omfatte hele 
utdanningsløpet: barnehage, grunnopplæring, 
herunder grunnopplæring for voksne og høyere 
utdanning. I 2013 vil midlene gå til 
kompetanseheving av universitets- og 
høyskolesektoren, skole- og barnehagebasert 
etterutdanning og kompetanseheving av 
skoleeier og barnehageansvarlig.  
Les mer i kapittel 226 i 



Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon. 
KD Nordområdesenteret 

– Universitetet i 
Nordland 

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner 
for å sikre langsiktig og stabil drift av 
Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland. 

KD Samarbeid, 
arbeidsdeling og 
konsentrasjon 

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til prosesser 
som kan bidra til mer samarbeid, arbeidsdeling og 
faglig konsentrasjon i universitets- og 
høyskolesektoren. 

KD Skole – 
Ungdomstrinnet 

Regjeringen ønsker å gjøre undervisningen på 
ungdomstrinnet mer praktisk og variert, blant 
annet gjennom bedre arbeidsmåter. Blant 
tiltakene er disse mest sentrale:   
Kompetansetiltak: Regjeringen foreslår å øke 
bevilgningen til strategien Motivasjon og 
mestring for bedre læring på ungdomstrinnet. 
Forslaget øker bevilgningen med 30 millioner i 
forhold til nivået på etterutdanning i 2013 kroner 
slik at den samlede bevilgningen til strategien for 
ungdomstrinnet blir på om lag 80 millioner 
kroner. Det settes i gang et skolebasert program 
over fem år for kompetanseutvikling i 
klasseledelse og lese-, skrive-, og 
regneopplæring. Det skal tilsettes koordinatorer i 
hvert fylke som skal arbeide med 
implementeringen 
Valgfag: Valgfag skal innføres gradvis på 
ungdomstrinnet. Høsten 2012 ble valgfag innført 
på 8. trinn. Regjeringen foreslår å bevilge 68,4 
millioner kroner til også å innføre valgfag på 9. 
trinn fra og med høsten 2013. 
Flere lærere: For å styrke lærertettheten på 
ungdomstrinnet og på den måten bidra til å gi 
tilpasset opplæring, en mer praktisk, variert og 
relevant opplæring, samt å styrke de 
grunnleggende ferdighetene, foreslår regjeringen 
å bevilge 157 millioner kroner til en fireårig 
tilskuddsordning som et forsøk med økt 
lærertetthet på ungdomstrinnet. Dette vil bety om 
lag 600 nye lærere. (Se mer omtale under 
”Lærere”.  
Les mer i kapittel 226 i 
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon. 

KD Skolebygg I budsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig 
ordning med rentekompensasjon til rehabilitering 
av og investering i skole- og svømmeanlegg med 



en investeringsramme på 15 milliarder kroner. I 
2013 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 
milliard kroner av rammen, med en budsjetteffekt 
på 20 millioner kroner i 2012. Fra innføringen av 
den nye ordningen i 2009 til og med 2012 er 10 
milliarder kroner av investeringsrammen faset 
inn i budsjettene. Ordningen blir forvaltet av 
Husbanken. 
Les mer under programkategori 07.20 i 
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon. 

KD Spesialundervisning I stortingsmeldingen om spesialundervisning 
(Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap) 
er det blant annet foreslått en omorganisering av 
Statped og en kompetansestrategi for de tilsatte i 
PP-tjenesten. Stortinget har sluttet seg til dette. 
Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 10 
millioner kroner til oppfølging av dette arbeidet. 
 
Les mer i kapittel 226 i 
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon.   

KD Studentboliger Regjeringen foreslår å bevilge om lag 250 millioner 
kroner til bygging av studentboliger i 2013. Dette vil 
gi om lag 1000 nye hybelenheter.  
 
Departementet vil inn mot 2014 vurdere regelverk 
knyttet til oppføring av studentboligene, 
inkludert nivå på kostnadsramme og tilskudd. 

KD Studieplasser Regjeringen foreslår å bevilge om lag 294 millioner 
kroner til å videreføre økt opptakskapasitet og trappe 
opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 
2009, 2011 og 2012. 
 
Dette vil innebære en økning på om lag 3 250 plasser 
fra 2012 til 2013. I perioden 2006-2016 vil 
regjeringen ha opprettet samlet over 23 300 nye 
studieplasser. 

KD Sykestipend Regjeringen foreslår at ordningen med gradert 
sykestipend videreføres ut 2013. Høsten 2011 ble 
det innført en tidsavgrenset ordning med gradert 
sykestipend som innebærer at studenter og 
elever som er 50 prosent eller mer sykemeldte 
kan få sykestipend tilsvarende 
sykemeldingsprosenten. Ordningen kom i stand 
for å møte behovene til elever og studenter som 
ble rammet av terrorhandlingene 22. juli, men 
gjelder alle studenter som blir delvis sykemeldte 
og som oppfyller de øvrige vilkårene for 



sykestipend. Regjeringen foreslår å bevilge 
620 000 kroner til tiltaket i 2013. 

Les mer under kapittel 2410 i 
Kunnskapsdepartementets fagproposisjon 

KD UNESCO Regjeringen foreslår å opprette en egen 
tilskuddsordning på 3 millioner kroner til 
UNESCO-formål som skal bidra til å skape 
interesse for UNESCOs ideer, mål og oppgaver 
og gjøre disse kjent. 
 
UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, 
vitenskap, kultur og kommunikasjon og har som 
hovedoppgave å bidra til fred og sikkerhet ved å 
fremme internasjonalt samarbeid på disse 
fagområdene. Den norske UNESCO-
kommisjonen arbeider blant annet med å 
informere om UNESCOs virksomhet , og 
opprettelsen av en egen tilskuddsordning til dette 
formålet skal bidra til å styrke kommisjonens 
arbeid på feltet. 
 

KD Urbygningen – 
Universitetet for 
miljø- og 
biovitenskap 

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 18,5 
millioner kroner til rehabilitering av Urbygningen på 
Ås. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 
368,6 millioner kroner.  
 
Byggeprosjektet sikrer at dette vernede bygget fra 
tidlig 1900-tall igjen kan benyttes fullt ut i første 
halvdel av 2015. 

KD Vikingskipene – 
Kulturhistorisk 
museum ved 
Universitetet i Oslo 

Regjeringen foreslår en satsning på 30 millioner 
kroner over tre år for å sikre de unike 
vikingsamlingene på Bygdøy.  
 
Et internasjonalt ekspertutvalg anbefalte ( mai 2012) 
at vikingskipene og samlingene ikke flyttes og at 
tiltak må iverksettes for å bevare nasjonalskattene. 

KD Voksne Regjeringen foreslår å sette av 5 millioner kroner 
for å legge bedre til rette for at flere lærere i 
voksenopplæringen skal kunne ta etter- eller 
videreutdanning. 
 
Lærere med høy faglig og pedagogisk 
kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes 
læring. Regjeringens etter- og 
videreutdanningsstrategi for lærere Kompetanse 
for kvalitet omfatter også lærere i 

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Dokumenter/Fagdepartementenes-proposisjoner/Kulturdepartementet-KD/Prop-1-S/


voksenopplæringen, men denne gruppen har i 
liten grad fått mulighet til å delta gjennom 
ordningen. For å heve kvaliteten i 
voksenopplæringen, vil regjeringen utvikle tiltak 
for at flere lærere i voksenopplæringen kan ta 
etter- eller videreutdanning. 
Les mer under programkategori 07.70 i 
Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 
 

Les mer under programkategori 07.50 i 
Kunnskapsdepartementets fagproposisjon 

KD Værradar Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner 
kroner til bygging av en ny værradar på 
Helgelandskysten. Radaren vil bygges over to år 
og har en total kostnad på 25 millioner kroner.  
Når radaren er i drift vil hele kysten være dekket 
av værradarnettet. En værradar på 
Helgelandskysten vil være av stor betydning for å 
kunne varsle ekstremvær bedre, og vil kunne 
styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i 
området. 

Bedre varsling av været i området vil bidra til å 
øke sikkerheten for den stadig økende 
skipstrafikken langs kysten. Radaren vil også 
bidra til bedre varsling av flyværet i området, og 
derved til økt flysikkerhet. 

Les mer under kapittel 283 post 50 i 
Kunnskapsdepartementets fagproposisjon. 

 
 

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Dokumenter/Fagdepartementenes-proposisjoner/Kulturdepartementet-KD/Prop-1-S/

