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Forslag om forsøksordning - Særordning for avskrivning av 
studielån for barnehagelærere i Nord-Troms og Finnmark 
 
Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, 
Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.200 
innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Medlemskommunene har 
et sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling, og rådet har derfor valgt å innta rollen som 
en aktiv medspiller i utviklingen i regionen.  
 
Vest-Finnmark Rådet har i sak 18/21 vedtatt følgende enstemmige uttalelse: 
 
Vi ser stadig økende utfordringer i forhold til å rekruttere barnehagelærere, og spesielt 
til barnehager i distriktskommunene i regionen. I enkelte kommuner har alle barnehager 
dispensasjon fra utdanningskravet. Intensjonen med pedagognormen var blant annet å 
få flere til å ta barnehagelærerutdanning, og deretter søke jobb som pedagog i 
barnehagene. Men vi ser at vi ikke lykkes helt med dette, og vi forsøker å finne mulige 
løsninger for å bedre denne utviklingen. 
 
Vi er alle enige om at bruken av dispensasjoner går ut over kvaliteten i barnehagene våre. Med 
tanke på tidlig innsats og de følgende dette kan få for barna i det videre utdanningsløp, med 
blant annet en mer utfordrende overgang fra barnehage til skole, svekkende resultater i 
grunnskolen og frafall i videregående skole, har vi et ønske og en oppfordring om en 
forsøksordning knyttet til barnehagelærere som velger barnehagelæreryrket i vår region.  
 
Gode barnehager som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn er de viktigste bidragene for å 
skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Barn skal utvikle seg, mestre 
og lære. Et sterkere lag rundt barna i barnehagen er viktig for å sikre at flere lykkes og færre 
faller fra i det senere løp. Innsatsen må settes inn så tidlig som mulig, og da er behovet for 
barnehagelærere i barnehagene spesielt viktig. 
 
Rekruttering og bosetting av unge mennesker med viktig kompetanse i distriktene er også pekt 
på som en av hovedutfordringene i Distriktsdemografiutvalgets utredning NOU 2020:15 Det 
handler om Norge. Utfordringene tilknyttet rekruttering av barnehagelærere i vår region føyer 
seg inn i dette utfordringsbildet. 
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Forslag til forsøksordning for rekruttering av kvalifiserte barnehagelærere: 
 
En grunnskolelærer i Nord-Troms og Finnmark har i dag mulighet til å få avskrevet totalt inntil 
kr 45.000,- av sitt studielån pr år (10 %, inntil kr 25.000 i ordinær ordning + særskilt ordning 
på kr 20.000,-). Denne ordningen vil virke inntil ny og bedre ordning innføres fra og med 2022.  
 
Vi anbefaler med dette at det etableres en forsøksordning etter samme modell for 
barnehagelærere i den samme regionen. Hvis en barnehagelærer kan få avskrevet 10 %, inntil 
kr 25.000,- + forsøksordning på ytterligere kr 20.000,-, totalt inntil kr 45.000,- pr år, tror vi 
dette vil kunne ha en veldig god effekt. Søkertall til barnehagelærerutdanningen i fylket vil 
sannsynligvis også kunne merke en økning, og bruken og antallet søknader om dispensasjoner 
vil etter alle øremerker gå ned.   
 
Hvis en forsøksordning kan gjøres gjeldende for de som starter utdanningen fra og med høsten 
2021, vil en nyutdannet barnehagelærer, som ansettes som barnehagelærer i regionen, tidligst 
kunne søke om avskrivning gjennom forsøksordningen i 2025 (da dette søkes etterskuddsvis). 
Ordningen tenkes ikke å gjelde for nåværende barnehagelærere, og kostnadene holdes dermed 
nede. Vi foreslår at en slik forsøksordning har en varighet på 5 år, og at den bør være gjenstand 
for en følge- og sluttevaluering.     
 
Vi er av den oppfatning at en slik forsøksordning vil kunne gi en svært god effekt med tanke på 
å få flere til velge barnehagelærerutdanninga og deretter velge barnehagelæreryrket i regionen. 
Dette vil bidra positivt for barna i særdeleshet, og for utviklingen av regionen generelt. 
 
Vi ser frem til videre dialog i denne saken. 
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