
Merknader/anmodningsforslag i budsjettavtalen mellom H, FrP, V og KrF 

 Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 

høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5-10. 

klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1-4. klasse og 1 

lærer per 20 elever i 5-10. klasse. Normen skal evalueres underveis, og sees i sammenheng 

med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dagens lærerutdanning, 

herunder gjeldende opptakskrav, og regjeringens kompetansekrav skal legges til grunn. Det 

foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at 

ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Justering av de samlede kostnader 

legges inn i regjeringens forslag til RNB for 2018. Videre skal det utredes hvordan innfasing av 

en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler av landet. 

 

 Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige 

om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner slik 

regjeringen har foreslått, men med følende endringer: 

- Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over 

syv år. 

- Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges 

fortsatt eiendomsskatt. 

- Det avsettes 72,5 mill. i statsbudsjettet for 2018 til retakstering. 

- Det er enighet om følgende anmodningsvedtak: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til 

kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad 

begrenset til 500 mill. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1.1.2017 og 

bortfaller hvis virksomhetene nedlegges» 

 

 Stortinget ber regjeringen utrede forslag om endringer i ordningen for ressurskrevende 

tjenester som skal ivareta brukerne av ressurskrevende tjenester best mulig og gi mer 

bærekraft og effektivitet i ordningen. Kommunenes organisasjoner skal involveres i arbeidet. 

 

 Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for justeringer i dagens ferjeavløsningsordning 

for fylkeskommunale ferjer og komme tilbake med en redegjørelse ifb. RNB 2018. 

 

 Flertallet viser til at regjeringen foreslår at tilskuddet til de 14 frittstående fagskolene, som 

tidligere fikk tilskudd over kap. 276 post 72, overføres til rammen til fylkeskommunene. 

Flertallet mener at dette er midler som fylket skal overføres til de respektive skolene, og at 

det er skolens forretningsadresse som definerer fylket den enkelte skole tilhører. 

 

 Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr § 4 

slik at det er den enkelte kommune som kan bestemme gebyrets størrelse. 

 

 Stortinget ber regjeringen vurdere om og hvordan det offentlige virkemiddelapparat kan 

bidra til realisering av en utslippsfri båtrute i Oslofjorden i samarbeid med berørte 



fylkeskommuner og melde tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett 2018. 

 

 Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for 

cruiseskip i kommunal eller privat regi 

 

 Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til 

ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige 

 

 


