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HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Nesset (Ap)

Spørsmål fra representanten Nesset (AP) vedrørende lærernormen:

Spørsmål:
Det står i saken om framtidig finansiering av lærernormen- 057/20, at hvis det ikke foretas en
omfordeling i 2021 mellom skolene fra skoler som ligger over lærernormen til skoler som ligger
under normen, så mangler det 30,6 årsverk på å oppfylle normen. Hvis det derimot foretas en
omfordeling mellom skolene som er lov fra januar 2021, mangler det 8,9 årsverk.
Videre drøftes det i saksframlegget den såkalte underdekningen i statsfinansieringen på 26,2 mill
kr. I 2021. Dette tallet oppstår ut fra beregninger om rammetilskott, og er slett ikke beregnet ut
fra de reelle kostnadene ved å oppfylle lærernormen. Og altså heller ikke ut fra den ovennevnte
mangelen på 8,9 årsverk.
På bakgrunn av dette ønsker Ap svar på følgende: Hva vil det faktisk koste å oppfylle lærernormen
fullt ut dersom en overfører lærerressurser mellom skoler som ligger over normen til skoler som
ligger under normen, fra høsten 2021.
Beregningen må hensynta at det ikke er ønskelig med omrokkeringer av lærere fra 1. januar 2021,
midt i et skoleår, men først fra høsten 2021. Dette med tanke på elever og lærere.
Svar:
Beregning med utgangspunkt i GSI tall for 2019
1. Det vil koste 6,3 mill. å oppfylle lærernormen ved omfordeling av lærerårsverk mellom skoler,
fra og med januar 2021. (8,9 årsverk*710.000).

2. Det vil koste 9,7 mill. å oppfylle lærernormen ved omfordeling av lærerårsverk, fra og med
skoleåret 2021/2022.
Beregningene over baserer seg på GSI tall fra 2019. GSI tall fra 2020 vil bli offentliggjort 18.12.20
og kommunedirektøren kan da foreta nye beregninger. Kommunedirektøren har indikasjoner på
at tallene vil se noe bedre ut ved nye GSI tall. Det vil sannsynligvis fremdeles mangle noe lærere
uten omrokkering mellom skolene, med omrokkering vil man sannsynligvis komme ut omtrent på
lærenormen.

