2Utcla.r1xií_ngscl
í1fek1tc>ratet
Vår saksbehandler:

Vårdato:

Vår referanse:

14.04.2015

2015/2775

Stig Lodve Janbu

Deres referanse

Askøy kommune
Postboks 323
5323

Kleppestø

Tilskuddsbrev
høst 2015 - Tidlig innsats
1.-4. trinn - Askøy kommune

i skolen

gjennom

økt Iærerinnsats

fra

Statsbudsjettet for 2015 ble vedtatt av Stortinget i desember 2014. Vedtakene fremgår av Stortingets
behandling av Innst. 12 S (2014 —2015), Prop. 1 S (2014 —2015) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2014 - 2015) for
Kunnskapsdepartementet.
Under statsbudsjettets

kap. 226 post 63 er det for høsten 2015 bevilget 200 mill. kroner til en ny øremerket

tilskuddsordningtil økt Iærertetthet på 1.-4.trinn. Formåletmed ordningener å sette kommuneri standtil å
øke lærertettheten på 1.-4. trinn. 25 prosent av midlene er satt av til forskning på effekter av flere
lærerstillinger på 1.-4. trinn. Dermed er det 150 mill. kroner som skal utbetales til kommunene.
Midlene er øremerket til lærerstillinger i kommuner som ligger over landsgjennomsnittet
for beregnet
gruppestørrelse 2 på 1.-4. trinn i GSI, med utgangspunkt i gjennomsnittet for skoleårene 2012-13, 2013-14
og 2014-15. Landsgjennomsnittet
er 15,94 elever. 100 kommuner ligger over dette snittet og Askøy
kommune er en av disse.
Tilskudd
Midlene fordeles mellom kommunene etter gjennomsnittlig elevtall på 1.-4. trinn i hver kommune, basert på
gjennomsnitt av samme tidsrom som for gruppestørrelse. Tilskuddet for høsten 2015 er kr. 946,22 per elev.
Tilskuddsordningen
er budsjettstyrt.
Bevilgninger i statsbudsjettet
har dermed direkte innvirkning på
størrelsen på tilskudd som kan innvilges. Tilskuddet utbetales i to omganger per år (normalt i januar og
mars). Basert på gjennomsnittlig
elevtall 1.-4. trinn i Askøy kommune, gir Utdanningsdirektoratet
følgende
tilsagn om tilskudd for høsten 2015:

Grunnlag
Tilskudd lærere (høstsatsper elev: kr. 946,22)

Antall/sum
1652,00

Totalt:

Periode
Jan-Des

Sats
946,22

Bereonet tilskudd
l 563 155,00
l 563 155,00

1652,00

Tilskuddsutbetalingen
vil bli foretatt til Askøy kommune (org.nr. 964338442).
kontonummer 52020583150 i medio april.
Tilskuddsutbetalingen

Beløpet overføres til

for våren 2016 skjer ca. 15. januar 2016.

Midlene er øremerket lærerstillinger
hvordan midlene benyttes.

til undervisning

på 1.-4. trinn. Utover dette er det opp til skoleeier

Rapportering
fra kommunene
Kommunene skal gjennom en enkel rapportering til Utdanningsdirektoratet
hvert år bekrefte at
tilskuddsmidlene er brukt til lærerstillinger til undervisning på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter

at

midleneer brukt i tråd medformålet for ordningenvil ikke få tildelt midler påfølgendeår. Hvordanog når
denne rapporteringen

skal foregå vil vi komme tilbake til.
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Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget

kan vedta endringer

i statsbudsjettet

for

budsjettåret2015.
Utdanningsdirektoratet
kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet.
Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere
forå kontrollere at
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Askøy kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,
eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet
holde tilbake tilskudd eller
kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende
tildelinger.
For regelverk og annen informasjon

viser vi til Utdanningsdirektoratets

nettside

www.utdanninqsdirektoratet.no

Forskning

på lærertetthet

Forskningenpå effekter av flere lærerstillingerpå 1.-4. trinn er planlagtå starte høsten2016 og vare i fire
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ar. Midlene som settes av til forskning skal i hovedsak ogsa ga til a finansiere lærerstillinger, men vil bli
fordelt til kommuner etter andre kriterier slik at det skal være mulig å forske på effektene. Hvordan midlene
til forskning blir fordelt vil avhenge av forskningsdesignet,
som ennå ikke er bestemt.
Utdanningsdirektoratet
viser for øvrig til at det på direktoratets nettsider finnes informasjon
forskning på lærertetthet. Se www.udir.no/tilstandÆorskninq/
for mer om dette.

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen

Stig Lodve Janbu

avdelingsdirektør

Seniorrådgiver
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