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Hovedutvalget for barn og unge har det politiske ansvaret for programområdene 22 Grunnskoleopplæring, 
23 Barnehager og 27 Barnevern.

4.1. Innledning
Sektor barn og unge har ansvar for skole, barnehage, barnevern, PP-tjeneste, helsetjenester, ungdom og fritid, 
utekontakt, støttekontakter, avlastningstiltak og SLT (Samordningsmodellen for lokale, forebyggende tiltak 
mot rus og kriminalitet). Skole, barnehage og helsetjenester er tilbud for alle barn og unge i kommunen. De 
andre tjenestene bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst- og opplæringsvilkår. Kommunestyret har gitt 
føringer for utvikling av tjenestene, og tjenestene fremstår med høy kvalitet. Befolkningsveksten gir imidlertid 
sektoren kapasitetsutfordringer.

Sektorens overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i et livslangt tidsperspektiv. 
Grunnlaget legges blant annet gjennom målrettet tilrettelegging og deltagelse i felleskapet.

Et økt antall barn og unge krever bygging av nye barnehager og skoler. De økonomiske utfordringer dette 
medfører krever mer kostnadseffektive og større enheter, samt at driften ellers har tydelig prioritering av kjer-
nevirksomheten.     

4.1.1 Samlet omtale av sektoren
Sektor barn og unge har ansvar for tjenester innenfor flere programområder. Det dreier seg om skole, barne-
hage, barnevernstjenesten, PP-tjeneste, helsetjenester, ungdom og fritid, utekontakt og avlastningstiltak.

Kommuneplanen beskriver hva som skal vektlegges når tjenester for barn og unge skal prioritere sin virk-
somhet og innsats. Trygge oppvekstvilkår i en raus og inkluderende kultur er grunnleggende i barns og unges 
liv. Dette skal gjennomsyre kulturen i våre skoler, barnehager og øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Det 
betyr også at alle som er i kontakt med barn og unge, skal handle raskt ved bekymring for barns og unges livs-
situasjon og sørge for målrettet og riktig hjelp til riktig barn til riktig tid.

Læringsarenaene utvides stadig med nye muligheter. Forskning understreker også merverdien når barn og 
unge opplever mestring gjennom målrettet tilrettelegging og hvor da egen innsats gir motiverende resultat. 
Videre er det kjent hvilke positive ressurser som utløses når det legges til rette for dialog og medvirkning med 
både barn og foreldre som reelle samarbeidspartnere. 

Bærum kommunes barn og unge skal utvikle robusthet for å takle de personlige utfordringer de møter i livet. 
Parallelt skal de bevisstgjøres egen rolle og den positive påvirkningsmuligheten de har knyttet til egne bidrag 
i et mangfoldig samfunn. Barn og unge representerer den viktigste ressursen med tanke på fremtidens kraft, 
blant annet knyttet til nyskapning og klimakloke løsninger. Grunnlaget for tilstrekkelig kunnskap og positive 
holdninger dannes nå. 

4.1.2 Tiltak på tvers av programområdene/sektorene – prioriterte 
satsingsområder 
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barns og unges liv. Dette krever tett samarbeid og kontinuerlige 
justeringer i tjenestene. Tett samhandling og samarbeid mellom barnehage og skole er avgjørende for å gi 
brukere kontinuitet og gode overganger. Det samme gjelder barn og unge som har behov for spesiell oppføl-
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ging og tilrettelegging fra de andre barne- og ungdomstjenestene for at de skal kunne utvikle selvhjulpenhet 
og oppleve mestring.

Videre er det avgjørende at tjenestene gjennom et systematisk forebyggende arbeid tar tak i samfunnsmes-
sige utviklingstrekk som kan oppleves i overkant utfordrende for enkelte barn og unge.

I handlingsprogramperioden vil tjenestene innenfor sektoren samlet ha spesielt fokus på:

• Aktivt antimobbearbeid og inkluderende oppvekstmiljø 
• Kompetanseheving for å forebygge utenforskap, ekstremisme og radikalisering
• Legge til rette for en barndoms- og ungdomstid som utvikler robusthet for å dempe det stress og press som 

et hurtig utviklende samfunn kan forårsake
• Tverrfaglig samhandling knyttet til spesialundervisning versus et raust normalitetsbegrep 
• Implementering av ny tverrfaglig/tverrsektoriell samarbeidsmodell, jf. «Sammen for barn og unge»
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4.2 Grunnskoleopplæring
Programområdet omfatter syv resultatområder: 221 grunnskole (herunder PP-tjenesten), 222 skolelokaler 
(FDVU), 223 skolefritidstilbud, 225 voksenopplæring, 226 musikk- og kulturskole og 227 skoleskyss.

4.2.1 Innledning
Bærumsskolens visjon er at elevene skal ha maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen. Grunnopp-
læringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltagere i et stadig 
mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling. 

Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav til deltagelse i arbeidsliv, organisasjonsliv og i 
hjem og fritid. Enkeltmennesket og samfunnet er stilt overfor lokale og globale utfordringer knyttet til sosial, 
kulturell, økonomisk og teknologisk utvikling, og til hvordan vi kan skape en bærekraftig utvikling.

Skolen som fellesarena får stadig større betydning. Elevenes utvikling i skolen er en viktig del av samfun-
nets utvikling, og skolen skal være i et aktivt samspill med samfunnet rundt. Skolen er en viktig samfunns-
institusjon der elevene i samspill med hverandre, med lærerne og andre ressurspersoner utvikler kunnskap, 
kompetanser og holdninger som gjør dem i stand til å delta og bidra produktivt på livets arenaer. 

For å møte kravene i dagens og morgendagens samfunn må skolene utvikle en sterk læringskultur. Ikke bare 
faglig i betydning av kunnskapskultur, men like mye i betydning av utviklings- og endringskultur. Skolene må 
ha et perspektiv på læringsarbeidet som utfordrer egen praksis, med kvalitet i alle ledd. 

Skolebehovsanalysen følges opp med omfattende investeringer for å skaffe tilstrekkelig kapasitet slik at 
elevene i all hovedsak kan få tilbud om skoleplass på sin nærskole. Investeringene stiller hele kommuneorgani-
sasjonen overfor omstillingsutfordringer fordi midler må frigjøres fra drift.

Rådmannen har i sine forslag til videre tiltak lagt til rette for å skjerme kjernevirksomheten ved å opprett-
holde ressurstildelingen i tråd med elevtallsveksten. I tillegg har Rådmannen vektlagt at forslagene så langt 
som mulig ikke skal bidra til å redusere elevenes læringsutbytte.

4.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil
Nøkkeltall fra KOSTRA viser at Bærum bruker mindre ressurser per elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettver-

ket. Parallelt oppnår bærumselevene de beste resultatene sammenlignet med de kommunene det er naturlig å 
sammenligne seg med. 

Netto driftsutgifter per elev ligger fem prosent under gjennomsnittet for ASSS- kommunene og er redusert 
fra 2013 til 2014. 

Gruppestørrelsen 1.–10. trinn (all undervisning) ligger over ASSS-snittet, med 16,0 elever per lærer, og har 
gått noe opp det siste året. Gruppestørrelsen har gått opp på alle trinn, men minst på 1.–4. trinn. Indikatoren 
16,0 elever per lærer omfatter alle undervisningsressurser, inklusive ressurser til spesialundervisning, særskilt 
norsk, tospråklig fagopplæring og spesialskoler. Når disse ressursene trekkes ut, blir gruppestørrelsen for or-
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dinær undervisning på 21,1 elever per lærer. Lavere lærertett skyldes omstillinger i grunnskolen i tråd med 
omstillingstiltak i etterkant av Handlingsprogram 2014–2017 og Handlingsprogram 2015–2018. 

Andelen elever som får spesialundervisning er på 7,0 prosent. Dette er under gjennomsnittet på 7,5 prosent. 
Andelen har gått opp med 0,1 prosent siste året. På 1.– 4. trinn har det vært en liten nedgang, mens andelen på 
5.–7. trinn har økt, og andelen på 8.–10. trinn er på samme nivå som i 2013. Elever som får spesialundervisning 
får i snitt 124 timer hver. Dette er en nedgang på 6 timer i forhold til 2013. Gjennomsnittet i ASSS er 128 timer. 

Sykefraværet i skolen i Bærum var i 2014 0,2 prosent høyere enn snittet i ASSS, og har økt noe i forhold til 2013.
Læringsresultatene er høyest i ASSS-nettverket, og viser at kommunens elever holder et stabilt høyt nivå når 

det gjelder nasjonale prøver og eksamener. Resultatene på nasjonale prøver viser små endringer fra tidligere 
år, og på 5. trinn presterer bærumselevene best i landet. Bærum kommune har lavest andel elever med fritak 
fra nasjonale prøver, sammenlignet med ASSS-nettverket. Resultatene på eksamener viser en liten nedgang i 
gjennomsnittskarakteren i engelsk og matematikk, mens norsk ligger på samme nivå som i 2013.

Bærum ligger på snittet når det gjelder indikatoren vurdering for læring. Denne indikatoren er ny. Den 
kartlegger elevenes opplevelse av vurderingene læreren gir underveis i opplæringen, og om lærer bidrar til å 
fremme læring hos den enkelte elev.

Bærums produksjon innenfor grunnskole har økt med 1,3 prosent fra 2013 til 2014, mens snittet i ASSS-
kommunene økte med 1,8 prosent. Bærums produksjon innenfor grunnskole er størst og ligger 3,9 prosent over 
ASSS-snittet i 2014. Det er Bærums gode resultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og kommunens høye 
andel av elever i SFO som gir Bærum en høy produksjonsindeks. Ser vi produksjonsindeksen opp mot brutto 
driftsutgifter, så har Bærum en beregnet effektivitet som ligger 14,7 prosent over ASSS-snittet. Dette er den 
nest høyeste effektiviteten blant ASSS-kommunene, og indikerer at Bærum får mer ut av ressursene i grunn-
skolen enn de fleste største kommunene. Det er også viktig å trekke inn foreldregruppen og sosioøkonomiske 
faktorer som grunnlag for elevenes høye læringsutbytte.

4.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Sentrale utfordringer

Kapasitetsøkning og totaløkonomi
Grunnskolens hovedformål er at hver enkelt elev kan nå sitt potensial for læring og få et best mulig grunnlag 
for å gjøre gode valg for videre utdanning. Samtidig er det viktig for skolen å bygge gode og trygge 
læringsmiljø. Bærumsskolen skal fortsette sitt målrettede arbeid for å redusere mobbing og å møte elever 
som sliter med psykiske helseplager. 

2016 er fjerde året i gjennomføringen av grunnskolens kvalitetsplan Bedre læring og tredje året for planen 
Lekende læring i skolefritidsordningen. Planene bidrar til å holde fokus på det viktigste i læringsarbeidet: 
relasjonene mellom lærer og elev, en god praksis for vurdering av elevenes arbeid og utvikling av nye arbeids-
former for læring gjennom økt bruk av digitale verktøy.

Skolebehovsplanen fra 2013 viste at kommunen trenger å utvide skolekapasiteten, både for å dekke beho-
vet i eksisterende boligområder og for å ta høyde for tilvekst i nye utbyggingsområder. Det er behov for store 
investeringer de nærmeste årene. Innen utgangen av 2018 bør det etableres kapasitet til cirka 1 300 nye elever. 
Rådmannens forslag til handlingsprogram betyr at det i sum for investeringer og drift foreslås store bevilgnin-
ger til grunnskolen.

Elevtallsveksten gjør at kommunens drifts- og investeringsutgifter må prioriteres og styres strammere i 
årene som kommer. Kommunens inntekter økes ikke tilsvarende økningen i kostnader. Grunnskolen må derfor 
i årene fremover utvikles innenfor rammen av en strammere økonomi. Rådmannen foreslår å holde fast ved at 
budsjettene årlig kompenseres i forhold til elevtallsutviklingen, men forslaget innebærer justeringer av innsat-
sen på noen områder.
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Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling 2015 2016 2017 2018 2019

Barneskole 11 353 11 476 11 680 11 824 11 933

Ungdomsskole 4 545 4 581 4 710 4 805 4 888

Sum elevtall 15 898 16 057 16 391 16 629 16 822

Økning i elevtall i forhold til 2015  159 493 731 924

Elevtallsutviklingen viser at elevtallet stiger utover i handlingsprogramperioden. Ny befolkningsprognose 
viser en nedgang i elevtallet i 2016, i forhold til forrige befolkningsprognose, mens det utover i perioden 
viser en økning.

Viktige innsatser

Skoleledelse
Ny ledelsesmodell ble innført i skolene i Bærum fra skolestart 2014. Dette danner et ytterligere grunnlag for 
videre utvikling av en sterk læringskultur. Stikkord i denne sammenheng er pedagogisk ledelse tett på arbeidet 
i klasserommene, sterke faglige miljø, fokus på organisering og prioritering som gir økt læringsutbytte for elev-
ene, samt bygge skolens omdømme i lokalsamfunnet.

Lederskap har stor betydning for elevenes læring. En gjennomgang av skoleforskning fra ulike deler av 
verden dokumenterer en slik påstand. Det understrekes at lederskap har størst betydning når det kommer tett 
på klasserommet og tar aktivt ansvar for det pedagogiske arbeidet i skolen.

Erfaringer viser allerede etter ett år en positiv utvikling hvor rektorer opplever mer tid til pedagogisk le-
delse og avdelingsledere som blant annet skaper større sammenheng mellom de yngste elevenes skolehverdag 
og deres ettermiddagstilbud i SFO.  

Lærerprofesjon og kompetanseutvikling
Kort oppsummert sier senere års forskning at:
• Det er den gode lærer som skaper god læring – ikke mange lærere
• Lærere må være faglig dyktige og personlig trygge
• Gode relasjoner med elever og hjem er en forutsetning for god læring
• Det er kollegiet og ikke den enkelte lærer som skaper en god skole
• Faglig sterke miljø øker elevers læring

KAP.
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Bærum har høyt utdannede og kompetente lærere som bidrar til at elevene får maksimalt faglig og personlig 
utbytte av sin skolegang. Bærum har en gjennomsnittlig høy gruppestørrelse (i den ordinære undervisningen) 
på 21,1 elever per lærer i 2014, og kan samtidig vise til svært gode resultater på nasjonale prøver og eksamener.

Forskning viser at det er skoler som klarer å skape et faglig godt kollegium og et godt kollektivt arbeid om 
læringsarbeid, som lykkes best med å skape gode læringsresultat. Som lærer lykkes man ikke enkeltvis, men 
sammen med andre.

I Norge er det fokus på to sider ved kompetanseutvikling i skolene. Det er behov for å øke den formelt faglige 
kompetansen hos den enkelte lærer (videreutdanning). Skoleåret 2013–2014 deltok 45 lærere på videreutdan-
ning, og skoleåret 2015–2016 er det 109 lærere som starter opp på videreutdanningsprogrammet. I tillegg er det 
behov for å drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling på den enkelte skole. Skolebasert kompetanse-
utvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. 
Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervis-
ning og samarbeid.

Den enkelte lærer har også et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert, både når det gjelder fag og fer-
digheter.

Skolekultur og lærende organisasjoner
Forskning sier at en skoles effektivitet kan måles på i hvilken grad den greier å kombinere høye forventninger 
til elevers læring med trygt læringsmiljø og god oppfølging av elever med ulike forutsetninger for læring. En 
effektiv skole har også et tydelig verdigrunnlag som både leves og kommuniseres innad og utad. En effektiv 
skole håndterer hele bredden av utfordringer, både i sine utviklingsplaner og i hverdagen.

Bærums skoler skal kjennetegnes ved denne type effektivitet og mener at dette bedre kan oppnås i skoler 
med mange elever og lærere enn i små skoler. Lederkraft er også et kjennetegn på effektivitet, og vil kunne 
være sterkere i store skoler enn små skoler.

Inkluderende skole og tilpasset opplæring i fellesskapet
Grunnskoletilbudet tar utgangspunkt i at alle elever kan lære. Forutsetningene er ulike, og skolens oppgave er 
å hente ut læringspotensialet til den enkelte elev. Læring i fellesskap med andre trekkes ofte frem som en suk-
sessfaktor for økt læringsutbytte. En inkluderende skole skal ha en raus normalitetsforståelse med rom for alle 
og blikk på den enkelte. Det fremmer læring når elevene også tør vise hva de ikke kan, og når det verdsettes at 
alle kan mestre å ha fremgang ut fra sine forutsetninger og sitt faglige nivå. 
I norsk skole er det imidlertid tre elevgrupper som trenger systematisk særskilt fokus. Det er:

• De elevene som trenger å lære norsk slik at de kan ha utbytte av undervisning og læring i klasserommet
• De elevene som av ulike årsaker trenger ekstra støtte i læringsarbeidet
• De elevene som har evner utover det normale og derfor ofte mangler utfordringer i sitt læringsarbeid

Norskopplæring
Vedtak om særskilt norskopplæring forutsetter dokumentasjon av manglende norskkunnskaper. Særskilt nor-
skopplæring gis til dem som har utfordringer med å få utbytte av arbeidet i klasserommet grunnet språkvan-
sker. Opplæringen skjer innenfor rammen av vanlig skoletid og går utover elevenes tilstedeværelse i klassen 
i ordinær undervisning. Tilstedeværelse i klassen har betydning for læringsutbyttet. Dette er et område vi vil 
følge tett opp for å se på mulige endringer.

6,2 prosent av elevene i bærumsskolen har skoleåret 2014/2015 vedtak om særskilt norskopplæring. Andelen 
er redusert i forhold til i fjor og ligger lavere enn i andre store kommuner. Det er avgjørende for elevenes mu-
lighet til å fullføre grunnopplæringen at de raskt får tilstrekkelig kompetanse i norsk til å kunne følge ordinær 
undervisning. 

Spesialundervisning
7,0 prosent av elevene i bærumsskolen har skoleåret 2014/2015 vedtak om spesialundervisning. Forskning 
sier at det er normalt at en andel på 3–5 prosent av elevene vil ha behov for spesialundervisning. 

Våren 2015 ble det lagt frem en sak for sektorutvalget barn og unge. Saken belyste hvordan den tilpassede 
undervisningen i klassen kan videreutvikles slik at en del av dagens elever med vedtak om spesialundervisning 
kan få sin opplæring innenfor klassefellesskapet.
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Sentrale spørsmål i saken:

• Hvordan er undervisningskvaliteten for denne elevgruppen i dag, og hvordan kan denne økes?
• Hva kjennetegner kvalitet på spesialundervisning? Hva sier forskningen? 
• Hvilke didaktiske endringer i undervisningen er nødvendige for å skape tilpasset undervisning for flere 

innenfor fellesskapets ramme?

Evnerike elever
I likhet med alle andre elever har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner og anlegg 
(opplæringslova § 1-3). Undersøkelser angir at 3–5 prosent av elevene våre er innenfor definisjonen av evnerike. 

Kommende skoleår skal bærumsskolen, i samarbeid med PP-tjenesten, ta i bruk kartleggingsverktøy for å 
identifisere denne elevgruppen og videre utvikle didaktikk som ivaretar og videreutvikler disse elevenes unike 
talent. 

Trygt og inkluderende psykososialt læringsmiljø
Et godt læringsmiljø har en egenverdi, men bidrar også til elevenes læring. Opplæring som bidrar til at elevene 
utvikler sosial og emosjonell kompetanse i et samspill, må bygge systematisk på interaksjon og samhandling 
mellom lærere og elever og mellom elevene. 

Den individuelle retten til et trygt psykososialt skolemiljø betyr at det er nulltoleranse for krenkelser, mob-
bing, trakassering og diskriminering av elever. Det innebærer at skolen må reagere når det skjer, og slå ned på 
alle tilløp til slike ord og handlinger. Vi har en nullvisjon – vi skal ikke si oss fornøyde så lenge det er elever 
som blir krenket, mobbet, trakassert eller diskriminert.

Ledelse er avgjørende for å skape og opprettholde trygge psykososiale skolemiljøer uten krenkelser, mob-
bing, trakassering og diskriminering. Dette gjelder både skoleeiers ledelse og skole- og klasseledelse. Alle an-
satte i bærumsskolen skal være trygge på å håndtere både regelverket og aktivt iverksette forebyggende arbeid. 
Det handler om systematisk arbeid over tid. 

Digital skolehverdag 
Gjennom FoU-prosjekter i 2013–2014 og iPad-pilotprosjektet i 2015 har skoler i Bærum gjort erfaringer med å 
ta i bruk digitale (personlige) læringsverktøy i klasserommet. De pedagogiske og arbeidsmessige mulighetene 
som ligger i denne utviklingen – og erfaringene som er gjort ulike steder – gjør at kommunen høsten 2015 skal 
avgjøre hvordan bærumsskolen skal gå videre med å digitalisere skolens og elevenes læringsarbeid. 

Pilotskolenes erfaringer sett i lys av mål og oppsatte kriterier blir oppsummert og vurdert i en evaluerings-
rapport. Rapporten fremmes som politisk sak i løpet av høsten 2015.

Digital skolehverdag handler om «å lære å lære». Den skal være drevet av pedagogikk, ikke av teknologi. 
Elevene skal ha mulighet til å lære hva som helst, når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Gjen-
nom digital skolehverdag får vi mulighet til å bryte sosiale mønstre og se andre kompetanser hos elever og 
lærere enn tradisjonell læring har gjort mulig. Forholdet mellom lærere og elever endres, og elever bruker 
hverandre mer i læringsarbeidet enn de har gjort tidligere. I en digital skolehverdag kan prinsippene som ligger 
til grunn for god underveisvurdering (vurdering for læring) realiseres på en god måte. Elevenes læringsevne, 
produksjon og motivasjon øker – for alle elevgrupper.

Pilotprosjektet digital skolehverdag startet i januar i år, på bakgrunn av behovet for å tenke og gjøre nytt når 
det gjelder læring og undervisning dersom skolen skal være med å prege kunnskapsutviklingen i samfunnet. 
Etablering av en mer digital skolehverdag vil sannsynligvis være en riktig vei å gå for bærumsskolen med tanke 
på nødvendig endring av læringsarbeidet i klasserommet for å nå mål om bedre læring. Piloten omfatter alle 
trinn og alle elever og ansatte på de fem skolene som er med på piloteringen. Elever og lærere er utstyrt med 
hver sin iPad som brukes som primært læremiddel.

Hjem–skole-samarbeid
Hjemmet spiller en vesentlig rolle for barn og unges skoleresultater. Forskning dokumenterer entydig at for-
eldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole har positiv betydning for barns og unges læring 
og utvikling. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, 
mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, 
bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.

Bærumsskolen har nettopp en slik foreldregruppe som i høy grad bidrar til gode skoleresultat i form av høye 
forventninger, deltagelse i egne barns skolegang og tett samarbeid med skolen.

Det er imidlertid ikke bare eleven som drar nytte av et positivt hjem–skole-samarbeid. Foreldrene vil på sin 
side få mer informasjon om undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med 
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læreren. Økt samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning. Lærerne får gjennom 
foreldresamarbeidet bedre innsikt i elevens behov og fungering, og kan derfor støtte eleven på en mer tilpasset 
måte i skolehverdagen. Foreldre og lærere vil gjennom positive samarbeidserfaringer utvikle en større felles 
forståelse av barnets behov og kan på den måten bli bedre i stand til å støtte barnets læringsprosess, både hver 
for seg og sammen.

Skolestruktur 
KOSTRA viser at Bærum kommune etter norsk standard gjennomsnittlig har relativt store skoler. Internt i 
kommunen er det slik at de store skolene stort sett er lokalisert i de østlige områdene, mens skolene i vest gjen-
nomgående er mindre. Samtidig er det skolene i vest som har størst andel elever med vedtak om spesialunder-
visning og særskilt norskopplæring. Dette gjelder både barne- og ungdomsskoler.

I et område som Bærum kan skolene med fordel bli større. Forskning viser at skoler med mange elever og 
store fagmiljø lettere utvikler en konsistent og sterk læringskultur enn mindre skoler, og har mer å spille på med 
tanke på tilpasset opplæring. Større enheter medfører erfaringsmessig også lavere relative kostnader til ledelse 
og administrasjon, og dermed større økonomisk handlingsrom.

Skolebehovsanalysen har satt fokus på å bygge større enheter når det gjelder etablering av nye skoler og nød-
vendige utvidelser av eksisterende kapasitet. Kommunen må også se på de mulighetene som foreligger med tan-
ke på å slå sammen eksisterende skoler. Dette vil bli gjort i forbindelse med rullering av skolebehovsanalysen.

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen (SFO) i Bærum skal være en del av skolens helhetlige læringsmiljø, hvor formålet er å gi 
barna omsorg, trivsel og trygghet gjennom et stimulerende, lærerikt og mangfoldig fritidstilbud.

Skolefritidsordningen skal være et senter for lek, aktivitet, utfoldelse og omsorg, og tilbudet skal gi erfa-
ringer og opplevelser sammen med andre barn. Det skal også være en arena hvor barna får brukt sine sosiale 
ferdigheter i praksis, og gjennom dette utvikler seg fysisk og mentalt. Skolefritidsordningen skal arbeide for at 
barna er aktivt med når det gjelder valg av aktiviteter, og at barnas fantasi og kreativitet stimuleres. Området 
rundt skolen skal brukes til friluftsaktiviteter, og det er viktig at personalet motiverer barna til å delta.

Skolefritidsordningen i Bærum ledes av pedagogisk kvalifiserte avdelingsledere som også er ledere for sko-
letilbudet til de samme elevene. Dette skaper en unik mulighet for å gi elevene våre et helhetlig tilbud. 
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4.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Brukere      

Tilstrekkelig kvalitet Elevene har et lærings-
miljø som gir maksimalt 
læringsutbytte og opp-
levelse av mestring

Resultater elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

   

Motivasjon 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,1 / 3,6 4,2 / 3,9 4,2 / 4,0

Vurdering for læring 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,0 / 3,2 4,0 / 3,6 4,0 / 3,7

Mestring  
(7. trinn  / 10. trinn)

4,2 / 4,1 4,4 / 4,2 4,4 / 4,3

Vi skal arbeide slik at 
elever skal oppleve et 
trygt og læringsfrem-
mende miljø på skolen

   

Mobbing, andel elever som mobbes 
 (7. trinn  / 10. trinn)

4,3 %  / 4,1 % <3,5 % <3,3 %

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet

 I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder 
for brukerundersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Skolen samarbeider 
godt med elever og for-
eldre i læringsarbeidet

Resultater elevundersøkelsen 
(skala 1–5)

   

Elevdemokrati og medvirkning 
(7. trinn  / 10. trinn)

3,8 / 3,2 3,9 / 3,4 4,0 / 3,5

Støtte fra foreldre 
(7. trinn  / 10. trinn)

4,5 / 4,1 4,5 / 4,3 4,5 / 4,4

Tjenesteproduksjon     

God 
ressurs- 
utnyttelse

Bedre læring - elevers 
faglige og personlige 
læringsutbytte øker

    

Andel elever med vedtak om spesial-
undervisning

7,1 % 6,2 % 5,8 %

Resultatutvikling kartleggingsprøver 
1.–3. – andel elever på mestringsnivå 3 

89,6 % >2015 >2015

Grunnskolepoeng 43,2 42,9 43,1

Resultatoppfølging     

System for resultatoppfølging er 
gjennomført

100 % 100 % 100 %

Omfang på tjenester 
tilpasset 
innbyggernes 
behov

Kommunen har 
tilstrekkelig kapasitet 
til å håndtere 
elevtallsveksten

Elevkapasitet på nærskolene    

Vedtatt investeringsplan er fulgt opp OK OK OK

Skolebehovsanalysen er rullert  2016 2018

Medarbeidere      

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen 
skal være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, 
på en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 5,7 % 6,5 % 6,3 %
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4.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 1 051,0 11,0 34,6 51,6 65,4

2 Leieutgifter Nadderud Arena  0,3 0,5 0,7 0,8

 Sum  11,3 35,1 52,3 66,2

1. Demografikompensasjon skole
For å kompensere for endring i antall barn i skolealder foreslås det å øke skolens driftsrammer med demogra-
fikompensasjon på 11 millioner kroner fra 2015 til 2016, og med videre beregnet økning med 65,4 mill. frem 
til 2019. 

Ny prognose for befolkningsutviklingen viser at elevtallsveksten i 2016 er litt lavere enn det som er lagt til 
grunn i Handlingsprogram 2015–2018. Utover i perioden øker elevtallet. 

2. Leieutgifter Nadderud Arena
På grunn av bygging av Bekkestua barneskole leier kommunen Nadderud Arena til kroppsøving og større 
foreldremøter.
 

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

3 Administrative reduksjoner  -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

4 Tilpasse antall plasser på Haug skole 73,8 -2,4 -5,3 -5,3 -5,3

5 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig 1 051,0 -22,5 -28,9 -28,9 -28,9

 
 – herav helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak iverksatt 
for skoleåret 2015/2016  -17,1 -17,1 -17,1 -17,1

  – herav nye tiltak fra skoleåret 2016/2017  -5,4 -11,8 -11,8 -11,8

6 Sjøvett og skoleidrett 1,5 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

7 Alternative skoler 15,6 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

8 Økt digitalisering   -2,0 -5,0 -5,0

9 Voksenopplæringen 26,5 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9

10 Økt satsing på tilpasset opplæring      

 Sum  -31,0 -44,4 -47,4 -47,4

3. Administrative reduksjoner
Tiltaket bygger på generell effektivisering og omstilling i grunnskoleavdelingen. Videre er det gjort 
et forarbeid knyttet til merkantile tjenester innenfor hele programområdet. Det vil på grunnlag av 
blant annet denne utredningen bli foretatt en effektivisering og omorganisering av støttetjenestene. 

4. Tilpasse antall plasser på Haug
Haug skole er i dag bemannet og organisert for 120 elever, hvorav 112 elevplasser er forbeholdt bærumselever. 
Det selges stadig færre plasser til nabokommuner. Det har også vært en nedgang i antall søkere fra Bærum. 
Dette skyldes trolig nye kriterier for inntak til skolen. 

Historisk har det ikke vært tydelige opptakskriterier. Fra skoleåret 2013–2014 ble det fastslått at inntaks-
grunnlag til skolen var diagnosen psykisk utviklingshemmet. Dette har medført en lavere søkning til skoletil-
budet. På bakgrunn av dette har Bærum kommune behov for færre elevplasser ved Haug skole. 

Skolen er rammefinansiert. I 2015 koster hver elevplass 660 000 kroner. Ved å redusere rammen med 5,3 mil-
lioner, som tilsvarer 8 elever, vil skolen være bemannet for 104 bærumselever, som var elevtallet per oktober 2014.  
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5. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig
De neste årene skal det investeres flere milliarder i flere skoler og rehabilitering av eldre skoler. Noe av dette 
må finansieres gjennom fristilling av midler fra drift. Hele kommunen er derfor i omstilling, også grunnskolen 
som største sektor målt i årsverk. For 2015 er det derfor foretatt en omstilling og effektivisering med halvårs-
effekt på 12,3 millioner innen grunnskolen. Den gjennomførte endringen vil hå helårseffekt med 29,4 mill. i 
2016, det vil si en økning på 17,1 mill. i forhold til budsjett for 2015. Dette på bakgrunn av vedtatt ressursreduk-
sjon i Handlingsprogram 2014–2017 og Handlingsprogram 2015–2018. I stor grad er omstillingen foretatt innen 
lærerårsverk, via redusert lærertetthet i de praktisk-estetiske fagene, færre årsverk innen tilpasset opplæring, 
redusert ledelsesressurs samt strammere bruk av vikarer. Parallelt ble grunnskolens elever på 1.–4. trinn tilført 
en ekstra statlig ressurs på 14,3 millioner kroner.

Ressurseffektiviseringen foreslås i lys av kommunens omstillingsbehov noe opptrappet i dette handlings-
programmet. Konkret foreslås det en innsparing på 5,4 mill. i 2016 og med helårseffekt i 2017 med 11,8 mill. 
Det er viktig at de yngste elevene tilgodeses med ressurser som sikrer tidlig innsats og målrettede tiltak i ung 
alder. Videre er det svært viktig at alle omstillingstiltak overvåkes for å sikre kvalitet og fortsatt høyt lærings-
utbytte for alle elever. 

I den videre omstilling for 2016–2019 er det viktig at rektorene fortsatt gis et handlingsrom som sikrer lokal 
tilpasning og prioritering av de profesjoner som er viktige for videre utvikling. Skolen er i endring, og gruppen 
tilsatte / ulike profesjoner skal avspeile denne omstillingen og utviklingen. Rådmannen vektlegger at forsla-
gene så langt som mulig ikke skal bidra til å redusere elevenes læringsutbytte. Likeens at elevene på 1.–4.trinn 
blir særlig ivaretatt med hensyn til gruppestørrelse. 

Ellers foreslår Rådmannen at innsparingen fordeles mellom skolene i henhold til elevtall, og at opptrappin-
gen gjennomføres i sin helhet fra skoleåret 2016–2017. Ekstra engelsktime på 6. trinn opprettholdes. 

6. Sjøvett og skoleidrett
Sjøholmen Maritime Senter har i dag et tilbud som består av svømmeopplæring, undervisningstilbud innen 
sjøvett og naturfag, samt tilrettelegging for arrangementer innen skoleidrett (for eksempel ballturneringer). 
Forslaget innebærer en avvikling av tilbudet om sjøvett og skoleidrett. Dette er aktiviteter som kan drives vi-
dere i regi av skolene. Det er viktig å understreke at svømmeopplæringstilbudet opprettholdes på dagens nivå.

7. Alternative skoler
Bærum har tre alternative skoler for elever som i større grad trenger et tilrettelagt tilbud med økt voksentetthet 
i en periode av sin skolegang. Skolene har totalt 27 elevplasser. Kostnaden per år per elev på disse skolene er 
513 000–700 000 kroner. Voksentettheten varierer fra 0,8 til 2,2 elever per voksen. Tiltaket innebærer at elev-
tallet på de alternative skolene opprettholdes, men det iverksettes omstillingstiltak knyttet til driftsoppgaver, 
merkantil bistand og bemanning.

8. Økt digitalisering
Økt digitalisering som ledd i bedre læring:
• Økt digitalisering gir nye læringsformer og bedre muligheter for tilpasset opplæring i klasserommet
• Ta i bruk nyttig erfaring fra de fem pilotskolene innen digital skolehverdag både hva gjelder økt læringsut-

bytte for elevene og effektivisering av læreres tidsbruk  
• Gevinstrealisering i form av reduserte utgifter til lærebøker og kopiering 

9. Voksenopplæringen 
En effektivisering av voksenopplæringstilbudet vil gjennomføres via undervisning i større og mer sammen-
satte grupper. Undervisningstilbudet endres uten at det går utover deltagers rettigheter og lovpålagte tilbud.  

10. Økt satsing på tilpasset opplæring
Dette er et tiltak som ikke vil gi økonomisk gevinst i første periode. Det legges en strategi som i første trinn 
handler om å allokere ressurser fra spesialundervisning og juridiske enkeltvedtak for en liten målgruppe 
elever, til en modell hvor ressursene brukes til å styrke den tilpassede undervisningen i fellesskapet/klassen.  

4.2.6 Investeringer 
Revidert skolebehovsanalyse ferdigstilles i november 2015. Nåværende investeringsramme bygger på Skolebe-
hovsplan 2012–2020 (vedtatt av kommunestyret 19. juni 2013) samt bearbeiding gjennom senere handlingspro-
gram og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan. 

Skolebehovsplanen fra 2013 viste at kommunen trenger å utvide skolekapasiteten, både for å dekke beho-
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vet i eksisterende boligområder og for å ta høyde for tilvekst i nye utbyggingsområder. Det er behov for store 
investeringer de nærmeste årene. Innen utgangen av 2018 bør det etableres kapasitet til cirka 1 300 nye elever. 
Rådmannens forslag til handlingsprogram betyr at det i sum for investeringer og drift foreslås store bevilgnin-
ger til grunnskolen. Videre er det behov for oppgradering av digital infrastruktur ved 22 skoler. 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under

PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Grunnskole, brutto   162 374 334 192 360 963 422 822 589 500 1 707 477

herav:         

Fornebu, 8 parallell ungdomsskole, 2022 F1 280 400    1 000 5 000 6 000

Fornebu, 4 parallell barneskole, 2020 F1 352 400   3 000 93 100 186 200 282 300

Bekkestua ny barneskole, 4 parallell F2 385 500 4 680 41 820 120 000 140 000 74 000 375 820

Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell F3 145 100 22 543 102 000 20 000   122 000

Ramstad ungd. skole - utvidelse til 8 parallell F3 120 000 1 439 49 800 65 000 3 000  117 800

Hauger skole - oppgradering F2 125 000 4 546 51 400 63 000 6 000  120 400

Levre skole, ny 4 parallell F1 388 250 990 4 260 5 000 130 000 190 000 329 260

IKT - infrastruktur 22 skoler   11 388 22 000    22 000

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

IKT 
Oppgradering av digital infrastruktur ved 22 skoler. 

Fornebu
Dagens befolkningsgrunnlag, sammen med igangsatt utbygging, vil utløse behov for økt skolekapasitet på For-
nebu. Det er planlagt ferdigstillelse av ny barneskole i 2020 og ny ungdomsskole i 2022. 

Østre Bærum
Utvidelse av Stabekk skole er igangsatt, og den gamle skolen bestående av tre bygg vil bli totalrehabilitert og 
klar til bruk fra skoleåret 2017. Utvidelse av Ramstad skole er igangsatt og vil øke kapasiteten til 8 paralleller 
/ 24 klasser og skal være ferdig i 2017. Ny Bekkestua barneskole med fire paralleller er igangsatt og skal være 
ferdig i 2019.

Vestre Bærum  
Oppgradering av Hauger skole er igangsatt og forventes ferdigstilt årsskiftet 2017–2018. Det er i handlings-
programperioden avsatt midler til ny 4-parallell-skole på Levre. Forventet ferdigstillelse til skolestart i 2020.
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4.2.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 22 Grunnskoleopplæring

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  1 410,0 1 410,0 1 410,0 1 410,0

       

Prisvekst   3,4 4,0 4,1 4,1

Lønnsvekst   0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniske endringer 1)   -6,5 -6,9 -6,9 -6,9

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon  1 051,0 11,0 34,6 51,6 65,4

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   26,5 33,5 39,8 46,9

Netto FDV-utgifter - skolelokaler   3,4 9,5 15,6 22,6

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  2,9 8,3 14,3 14,3

Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler Tidl. vedtatt  -0,2 0,5 0,5 0,5

Leieutgifter, Rykkinn avdeling Berger Tidl. vedtatt  23,0 23,0 23,0 23,0

Leieutgifter, Nadderud Arena   0,3 0,5 0,7 0,8

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -36,3 -54,5 -62,7 -63,0

Gjesteelever re. vedtak i FSK 23.05.12 Tidl. vedtatt  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Endret skolestruktur - større enheter Tidl. vedtatt  -0,9 -2,9 -4,9 -4,9

Omlegging av spesialundervisning Tidl. vedtatt  -2,7 -5,0 -7,7 -7,7

Ressurser til særskilt norskopplæring Tidl. vedtatt  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig  1 051,0 -22,5 -28,9 -28,9 -28,9

 – herav helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak iverksatt for skoleåret 
2015/2016

Tidl. vedtatt 
 -17,1 -17,1 -17,1 -17,1

 – herav nye tiltak fra skoleåret 2016/2017   -5,4 -11,8 -11,8 -11,8

Administrative reduksjoner   -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Tilpasse antall elevplasser Haug skole  73,8 -2,4 -5,3 -5,3 -5,3

Sjøvett og skoleidrett  1,5 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

Alternative skoler  15,6 -0,7 -1,5 -1,5 -1,5

Økt digitalisering    -2,0 -5,0 -5,0

Voksenopplæringen  26,5 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9

Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten  
(Barne- og ungdomstjenesten)  37,0 -0,9 -1,3 -1,9 -2,2

       

Sum endringer  -2,0 10,8 25,9 46,5

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 408,0 1 420,8 1 435,9 1 456,5

 1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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4.3 Barnehager
Programområdet omfatter tre resultatområder: 231 førskole, 232 styrket tilbud til førskolebarn (herunder PP-
tjenesten) og 233 førskolelokaler (FDVU) og skyss.

4.3.1 Innledning
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Det gjelder en lovbestemt rett til barnehageplass. Bæ-
rums barnehager har god kvalitet, men har fortsatt for få barnehagelærere. Bærum har i dag tilbud til alle med 
rett til barnehageplass, men det er manglende samsvar mellom kapasitet og etterspørsel i noen områder.   

 Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagemelding med uttrykt ambisjon om at alle barnehager i kom-
munen – Bærumsbarnehagene – skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.  

Befolkningsveksten tilsier behov for flere nye barnehager. Det må arbeides målrettet for å tilpasse tilbudet 
til lokale behov. Det betyr også avvikling av barnehageplasser i noen områder fremover. Økt kapasitet stiller 
krav til en mer kostnadseffektiv drift.

4.3.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Barnehagedekningen i Bærum har for barn 1–2 år fra 2013 steget med 1,3 prosent til 81,3 prosent i 2014. For 
barn 3–5 år er dekningsgraden 96,4 prosent. Bærums dekningsgrad for de ulike aldersgrupper ligger på gjen-
nomsnittet for ASSS-kommunene og har vært relativt stabil de siste årene.

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager ligger rett over snittet 
for ASSS-kommunene. ASSS-kommunene samlet har økt driftsutgiftene med seks prosent fra 2013 til 2014, 
mens Bærum har hatt tilsvarende økning på to prosent i samme periode. Bærum har fra 2013 til 2014 hatt en 
lavere økning i pensjonskostnadene enn de fleste ASSS-kommunene. 

Kommunale barnehager i Bærum har den høyeste voksentettheten blant ASSS-kommunene, mens private 
barnehager har en noe lavere voksentetthet enn snittet. Høy voksentetthet i kommunale barnehager henger 
blant annet sammen med bemanningskrav i henhold til lov og forskrift. Små barnehagebygg medfører relativt 
høy bemanningsfaktor, til både ledelse og grunnbemanning.   

Bærum er den kommunen blant ASSS-kommunene som har lavest andel ansatte med barnehagelærerutdan-
ning. Snittet blant ASSS-kommunene viser ingen vekst fra 2013 til 2014, mens Bærum viser en vekst på åtte 
prosent fra 2013 til 2014. Kommunen har over flere år jobbet aktivt med å rekruttere barnehagelærere. De første 
kullene studenter hvor kommunen har gitt støtte til barnehagelærerutdanningen, er ferdig utdannet. Samtidig 
er det slik at en del ansatte har annen pedagogisk eller annen relevant utdanning, og mange har lang praksis 
fra barnehage.  
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Høy voksentetthet og lav andel fagutdannede er indikatorer som påvirker kostnadene i hver sin retning. 
Bærums noe høye voksentetthet i kommunale barnehager gir høyere kostnader, samtidig som lav andel fagut-
dannede vil gi lavere kostnader. 

Bærum er blant de kommunene som har lavest brutto driftsutgifter til barn som får ekstra ressurser i barne-
hagene. Selv om antall nyhenvisninger for barn 0–5 år til PP-tjenesten har gått ned, har sakkyndige vurderinger 
i PP-tjenesten medført en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Det var 79,3 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter som hadde plass i barnehage i 2014. 
Dette er rett over snittet i ASSS-kommunene og en økning på 1,3 prosent fra 2013.

Bærums produksjon av barnehagetjenester har økt med 2,8 prosent fra 2013 til 2014, mens snittet blant 
ASSS-kommunen økte med 1,2 prosent. Produksjonsindeksen for Bærum ligger 4,7 prosent under ASSS-snittet 
i 2014. Hovedårsaken til Bærums lave produksjon er indikatoren andel ansatte med barnehagelærerutdanning 
eller annen pedagogisk utdanning, hvor Bærum ligger 17,8 prosent under snittet.  Ser man produksjonsindeksen 
opp mot brutto driftsutgifter, så har Bærum en beregnet effektivitet som ligger 1 prosent over ASSS-snittet. 
Dette betyr at Bærum får mer ut av ressursene enn gjennomsnittet blant ASSS-kommunene.  

4.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser

Sentrale utfordringer
Barnehagene i Bærum har god kvalitet. Brukerundersøkelser og flere tilbakemeldinger tilsier det. Men flere 
barnehager mangler fortsatt barnehagelærere. Det siste må ses i sammenheng med et økt antall barnehageplas-
ser de siste årene. 

Barnehage er en stadig viktigere del av alle barns oppvekst, og er viktig for det enkelte barns videre utvik-
ling, i utdanning, i arbeid og i fritid. Det må derfor være en ambisjon for en kommune å sikre at alle barnehager 
i kommunen skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.  

Siste befolkningsprognose viser noe nedgang i antall barn 0–5 år i handlingsprogramperioden sammenlig-
net med antall barn i samme aldersgruppe i 2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Progno-
sene viser deretter en jevn vekst i de kommende 20 årene. Den største økningen vil komme i aldersgruppen 
3–5 år, og synes å ha sammenheng med at mange familier flytter tilbake til Bærum for å etablere seg før barna 
begynne på skolen. Utviklingen krever langsiktig flere barnehageplasser i Bærum.

Selv om barnehagekapasiteten for kommunen som helhet må økes, må det også i den videre planleggingen 
tas hensyn til varierende kapasitetsutfordringer i de ulike deler av kommunen. Siste hovedopptak til barneha-
geplass (2015) har vist noe overkapasitet på barnehageplasser i noen områder, samtidig som det er mangel på 
plasser i andre områder. Det vil fortsatt være slik at noen familier benytter plasser i andre områder enn der hvor 
de er bosatt. Men det er også en grense for hvor lite tilgjengelig en barnehageplass kan være. 

Viktige innsatser
Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagemelding med uttrykt ambisjon om at alle barnehager i kom-
munen – Bærumsbarnehagene – skal ha en definert kvalitet. I meldingen er det fastsatt overordnede grep for 
barnehagevirksomheten:

• Etablering av store barnehager
• Et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud
• Tidlig innsats 
• Mestringsperspektivet 
• Samarbeid og samhandling  

Barnehagemeldingen har fem satsingsområder:

1. Lekens betydning for barns utvikling
2. Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet
3. Språkmiljø og språkstimulering i barnehagene
4. Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena
5. Rekruttering og kompetanse

Arbeidet med å utarbeide en konkret handlings-/kvalitetsplan for oppfølging av føringer i barnehagemeldingen 
har startet, og planen legges frem for politisk behandling høsten 2015. 

Barnehagelærerstudiet ved Kunnskapssenteret i Sandvika er i dag etterspurt og er et positivt tiltak for re-
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kruttering av barnehagelærere til Bærums barnehager. Tiltaket må kunne ses på som erstatning for den økono-
miske støtte kommunen har gitt til barnehagelærerstudenter noen år. Det er også innført en statlig ordning som 
gir støtte til ansatte i barnehagene som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere.

Kommunestyret har vedtatt en egen barnehagebehovsplan som ved neste rullering vil bli utviklet som en 
behovsanalyse. I planen vises det til at befolkningsvekst og nedleggelser (familiebarnehager, små private bar-
nehager) medfører behov for etablering av i overkant av 1 000 nye barnehageplasser i planperioden. Barneha-
gebehovsanalysen vil bli revidert hvert andre år. 

I arbeidet med å etablere nye barnehager er det viktig at det i område- og reguleringsplaner for boliger sikres 
arealer til barnehageformål. Også i opptaksområder med god dekning på kort sikt bør det sikres arealer for å 
dekke fremtidige behov.

Fornebu er et spesielt krevende område for barnehageplanlegging. Stor innflytting av barnefamilier og usik-
kerhet om endelig planløsning for Fornebu har medført og vil medføre midlertidige barnehageløsninger. 

Kommunen legger opp til at utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom kommunen 
selv og private aktører. 

Etablering av nye barnehager gir kommunen økonomiske utfordringer.  Rådmannen vil anbefale følgende:   
  

• Nye barnehager etableres som store enheter, for best mulig utnyttelse av areal og lederressurser
• Ved etablering av nye barnehager kan dagens norm for grunnbemanning utfordres.  Normen for barn under 

3 år kan endres fra 3 voksne (1 barnehagelærer og 2 assistenter) per 9. barn til 4 voksne (2 pedagoger og 2 
assistenter) per 14. barn. Tilsvarende endring av normen for store barn vil bety svært store barnegrupper 
og anbefales ikke

• På grunn av overkapasitet i noen områder kan antall barnehageplasser reduseres i disse områdene ved å 
avvikle små (kommunale) og kostnadskrevende barnehagelokaler. Det kan parallelt gjennomføres orga-
nisasjonsendringer som sikrer mest mulig effektiv ledelse. Tiltaket innebærer at lokalene utnyttes slik at 
barnetallet «fyller» hele pedagogstillinger og at noen små barnehagebygg avvikles

• Avvikle/redusere tilbudet om åpen barnehage. Åpne barnehager er et gratis tilbud til barn og foreldre som 
ikke har barnehageplass. Det er fire kommunale barnehager som har dette tilbudet. Antall brukere i åpen 
barnehage var i 2014 gjennomsnittlig 63 barn og foreldre. Barn 1–5 år uten barnehagetilbud er 525.

• Andre administrative innsparinger
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4.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig 
kvalitet

Oppnå tilfredsstillende dek-
ningsgrad av barnehagelærere 

    

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent barnehagelærerutdanning

80,2 % 85 % 90 %

Øke andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage

    

Andel minoritetsspråklige barn i barne-
hage i forhold til alle innvandrerbarn

79,3 % 81 % 83 %

Brukertilfredshet med tjenes-
tetilbudet

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser og medvirkning

God bruker- 
medvirkning

Foreldre er aktive medspil-
lere i utvikling av innholdet i 
barnehagene

    

Etter vedtatt barnehagemelding skal 
FUB i Bærum ha en rolle ved utarbei-
delse av handlingsplan for barnehagene

Oppnådd Oppnådd Oppnådd

Opplevd god bruker-  
medvirkning

I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk nye metoder for brukerundersøkelser og medvirkning

Tjenesteproduksjon

God 
ressurs- 
utnyttelse

Norm for grunnbemanning     

Antall barn per årsverk i kommunale 
barnehager

5,8 6,0 6,0

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes  
behov

Etablere tilstrekkelig med 
barnehageplasser – alle  
med rett skal være sikret 
barnehageplass

    

Nye barnehagetomter og barnehager i 
henhold til behovsplan tilrettelegges

Oppnådd Oppnådd Oppnådd

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen skal være 
>4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeider-
skap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, på en 
skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 8,4 % 8,3 % 8,2 %

4.3.5 Endringer drift

Demografi

1. Demografikompensasjon barnehage – usikre prognoser
Kommunens modell for beregning av demografikompensasjon for barnehager bygger på befolkningsprog-
nosen. Befolkningsprognosen som lå til grunn for Handlingsprogram 2015–2018 tilsa bevilgning til 7 816 
barnehageplasser for 2015, med en vekst opp mot 7 930 plasser i 2018. Ny justert befolkningsprognose viser 
imidlertid at prognosen for antall barn er lavere enn nivået for 2015 alle år i handlingsprogramperioden, med 
en nedgang på 125 plasser til 7 691 plasser allerede fra 2015 til 2016.

Utvikling i antall barnehageplasser 2015 2016 2017 2018 2019

Sum barnehageplasser inkl. bærumsbarn med plass i 
andre kommuner 7 816 7 691 7 750 7 705 7 736

Reduksjon i antall barnehageplasser i forhold til 2015  -125 -66 -111 -80

Befolkningsprognosen viser dermed færre barnehagebarn enn tidligere prognoser. Det fører til at demografi-
modellen for barnehager tilsier en betydelig budsjett- og kapasitetsreduksjon for barnehagene allerede fra 2016. 

Bærum kommune har en befolkningsvekst på omkring 1 900 innbyggere per år. Tallene for 2015 tyder på 
at denne trenden fortsetter for kommunen som helhet. Det er derfor ingen tvil om at den langsiktige trenden 
er vekst, også for barnehagekapasiteten. De kortsiktige svingningene i barnetall som prognosen viser, må vur-
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deres i lys av at prognosen for de minste barnehagebarna er mer usikker enn befolkningsprognosen for øvrige 
årskull. Det skyldes dels at det dreier seg om anslag for forventede fødsler, mens faktiske fødselstall kan vari-
ere, og dels at flyttemobiliteten er stor for familier med barn under skolealder.

Rådmannen ser at det er svakheter i modellen som benyttes til beregningen av demografikompensasjon 
for barnehagene fordi de økonomiske utslagene er betydelige når årskull er forventet å variere – samtidig som 
strukturelle endringer tar tid. Rådmannen mener det ikke er klokt å sette i gang generell kapasitetsavvikling i 
barnehagene basert på usikre prognoser og kortsiktige svingninger som ikke er i samsvar med den langsiktige 
trenden som viser kontinuerlig befolkningsvekst for kommunen som helhet. Rådmannen foreslår derfor at bar-
nehagebudsjettet ikke reduseres i tråd med de tall demografimodellen viser for 2016 – men at omstilling skjer i 
tråd med mer langsiktige utviklingstrekk for de ulike områdene av kommunen. Det gjøres en ny vurdering av 
dette i Økonomimelding I 2016 og i handlingsprogram 2017–2020.    

    Rådmannen vil vurdere demografimodellen for barnehage for å se om det er mulig å finne en hensiktsmes-
sig balansering mellom kortsiktige svingninger i prognosene og den langsiktige trenden i befolkningsprogno-
sene, og vil komme med revidert forslag til modell og oppdaterte prognoser i tilknytning til Økonomimelding 
I 2016.

Nr. Demografikompensasjon, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 998,1 -24,0 -19,1 -12,2 -10,8

1 Usikre prognoser  24,0 19,1 12,2 10,8

 Sum  0,0 0,0 0,0 0,0

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

2 Husleie midlertidig barnehage  1,0 2,5 2,5 2,5

 Sum  1,0 2,5 2,5 2,5

2. Husleie midlertidige lokaler
I påvente av bygging og ferdigstillelse av ny kommunal barnehage på Fornebu må ny midlertidig barnehage 
etableres i leide lokaler og medfører behov for midler til ekstern husleie.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

3 Åpen barnehage 1,6 -0,7 -1,6 -1,6 -1,6

4 Omorganisere barnehagetilbudet 423,1 -1,7 -3,7 -3,9 -4,2

5 Optimalisere barnehagetilbudet 423,1 -3,4 -7,5 -10,9 -15,0

6 Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov 423,1 -3,5 -7,9 -8,5 -9,3

7 Norm for grunnbemanning i nye barnehager 423,1 -0,3 -0,7 -1,4 -2,1

8 Utdanning av pedagoger 5,4 -1,9 -2,5 -3,5 -4,5

  – herav tidligere vedtatt  -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

9 Administrative reduksjoner 9,8 -0,6 -1,8 -2,2 -2,7

10 Nasjonal ordning ved redusert foreldrebetaling 6,0

 Sum  -12,1 -25,7 -32,0 -39,4

3. Åpen barnehage
Åpen barnehage drives i fire kommunale barnehager, Gullhaug, Gommerud, Dønski og Storøya. I 2014 var det 
i gjennomsnitt 63 barn som benyttet tilbudet. Tilbudet er et leke- og aktiviseringstilbud noen timer i uken for 
barn i følge med foreldre. Tilbudet vurderes som et forebyggende tiltak og inngår som tiltak i familiesentrene 
på Fornebu og Dønski. 

Rådmannen foreslår å legge ned tilbudet om åpen barnehage. Tilbudet er ikke en lovpålagt oppgave. Råd-
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mannen vil vurdere om et tilbud for foreldre og barn uten barnehageplass kan etableres gjennom frivillig inn-
sats. Ved nedleggelse vil aktuelle lokaler også kunne omdisponeres til ordinære barnehageplasser, tilsvarende 
om lag 55 barnehageplasser. Overtallige medarbeidere vil bli overført til ordinær barnehagedrift.

4. Omorganisere barnehagetilbudet
Flere kommunale barnehager har i dag drift i små og mindre hensiktsmessige bygg. Lovkrav stiller blant an-
net krav til høyere pedagogdekning, og dermed høye driftsutgifter i disse byggene. Mindre etterspørsel enn 
forventet i noen områder av kommunen tilsier at barnehagedrift i noen små bygg kan avvikles og dermed gi 
en mer effektiv drift. Rådmannen foreslår å avvikle drift i de minste avdelingene tilknyttet barnehagene Top-
penhaug og Åsterud. 

På grunn av etablering av permanent skole i gamle Stabekk skole vil det ikke være mulig videreføre barne-
hagedrift i en avdeling – Skallum – av Skogveien barnehage. Denne forslås avviklet. Overtallige medarbeidere 
vil bli overført til andre barnehager.

5. Optimalisere barnehagetilbudet
Kommunale barnehage benytter i all hovedsak hele barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal. Denne 
arealutnyttelsen betyr i noen tilfeller – på grunn av lovkrav – gruppesammensetninger med høyere krav til 
pedagogtetthet enn med en normal gruppeinndeling. Barnehageplassene blir dyre plasser. 

Rådmannen foreslår – der hvor det på grunn av mindre etterspørsel er mulig – å endre gruppesammensetnin-
gen i noen barnehager, for på denne måten å få en mer optimal drift med full utnyttelse av pedagogressursene.  

Tiltaket må også ses i sammenheng med at noen nye private barnehager i de aktuelle områdene har ledig 
kapasitet, og vil kunne forventes å ta opp barn i områdene hvor barnehageplassene blir redusert. 

Overtallige medarbeidere vil kunne bli overført til andre barnehager. 

6. Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov
Mindre etterspørsel etter barnehageplasser med påfølgende ledig kapasitet i noen områder gjør at Rådmannen 
forslår å avvikle ordinære barnehageplasser i Skui-området og på Rykkinn. Det foreslås å redusere barnehage-
drift i kommunale barnehager i dette området. Overtallige medarbeidere vil kunne bli overført til andre barne-
hager. Tiltaket må ses i sammenheng med at en ny og stor private barnehage i Skui-området har ledig kapasitet. 

7. Norm for grunnbemanning i nye barnehager
Barnehagene har i dag en grunnbemanning med 3 voksne per 9. barn under 3 år og 18. barn over 3 år. I denne 
normen er en lovbestemt pedagogisk lederstilling. Rådmannen foreslår å endre bemanningsnormen for de 
yngste barna, til 4 voksne per 14. barn under 3 år. Dette vil medføre mindre voksentetthet, men en større peda-
gogtettet, siden denne normen vil kreve 2 pedagogiske lederstillinger. Ny norm for grunnbemanning foreslås 
innført gradvis ved bygging av nye større bygg som er tilrettelagt for alternative sammensetninger av barne-
grupper. Gradvis innføring vil gi tid til å høste erfaringer med ordningen. Tiltaket medfører ingen overtallighet 
av medarbeidere. Tilsvarende endring av normen for store barn (3+) vil bety for store barnegrupper og anbefa-
les ikke. Tiltaket kan gjennomføres forutsatt at det ikke innføres en nasjonal norm for bemanning i barnehager. 
  
8. Utdanning av pedagoger
På grunn av mangel på barnehagelærere i pedagogiske lederstillinger gir kommunen økonomisk støtte til as-
sistenter som er kvalifisert til å gjennomføre barnehagelærerutdanning som deltidsstudie. Ordningen gjelder 
for kommunale og private barnehager, og det medfører bindingstid for de som deltar i ordningen. 

Barnehagelærerstudie ved Kunnskapssenteret i Sandvika synes å motivere flere fra Bærum til å velge dette 
studiet uavhengig av økonomisk støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å fase ut ordningen med økonomisk 
støtte til gjennomføring av barnehagelærerutdanning for assistenter i barnehage. Studenter som går i utdan-
ningsløp med økonomisk støtte, vil motta dette ut utdanningsløpet. Nye studenter vil ikke motta økonomisk 
støtte. Tiltaket må også ses i sammenheng med at det er innført tilsvarende statlige ordninger. 

9. Administrative reduksjoner
Rådmannen vil gjennomføre administrative endringer som reduserer budsjettrammen for programområdet 
med 1 million kroner i 2015 og økende til 5,7 mill. i 2019.

Tiltakene omfatter:
• Sammenslåing av barnehager til større enheter 
• Innføring av nytt fagsystem for gjennomføring av fullelektroniske opptak vil kunne gi administrative innsparinger 
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10. Nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling
Regjeringen har med virkning fra mai 2015 innført ordning med redusert foreldrebetaling for barnehageplass 
for familier med lav inntekt. Kommunen har fått tilført ekstra budsjettmidler for å gjennomføre ordningen. 
Bærum har i utgangspunkt en ordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ny ordning 
overlapper i noe grad ordningen som er gjeldende i Bærum. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til 
hvordan ny nasjonal ordning og etablert kommunal ordning kan tilpasses hverandre.  

4.3.6 Investeringer 
Nåværende investeringsramme bygger på Barnehagebehovsplanen 2013–2022 (vedtatt av kommunestyret 
26.2.2014). Barnehagebehovsplanen viser at det må etableres i overkant av 1 000 nye barnehageplasser i løpet 
av planperioden. Det legges opp til bygging av nye store barnehager, og at disse fordeles forholdsvis likt mellom 
kommunen selv og private aktører. Det er geografiske områder i kommunen hvor det ikke er samsvar mellom 
behov og kapasitet. Kapasitetsøkningene er derfor primært lokalisert til områder med kapasitetsutfordringer.

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Barnehager, brutto   20 828 163 270 154 050 76 600 105 000 498 920

herav:         

Fornebu, Nansenparken barnehage F2 94 500 2 939 31 395 58 500 1 600  91 495

Fornebu, barnehage 1 F1 190 000 2 000 20 000 60 000 82 000

Fornebu, midlertidig kapasitet F1 20 000 20 000  20 000

Jarkrysset barnehage F1 74 000 1 500 30 500 40 000 1 000 1 000 72 500

Jarenga barnehage F1 90 000 1 000 5 000 35 000 49 000  89 000

Midlertidige barnehageplasser, Hagabråten m.m. F1  900 38 183 1 300  39 483

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Fornebu
Nansenparken barnehage er under planlegging og regulering. Barnehagen vil øke kapasiteten fra tidligere plan-
lagte 120 plasser til 200 plasser og er planlagt ferdigstilt høsten 2017. Grunnet økt behov for barnehageplasser i 
handlingsprogramperioden vil det bli etablert en midlertidig barnehage inntil enda en ny barnehage er etablert, 
denne er planlagt ferdigstilt i 2020. 

Østre Bærum
Jarenga kommunale barnehage og Storenga private barnehage skal rives, og en ny og større barnehage skal eta-
bleres på samme tomt. Totalt vil kapasiteten øke med 50 barn. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre 
prosjektet at man har skaffet erstatningsplasser for eksisterende plasser i byggeperioden. Det er i handlings-
programperioden avsatt midler til etablering av en midlertidig permanent barnehage som skal benyttes under 
rehabilitering/utvidelse av kommunale barnehager. I påvente av ferdigstillelse av den midlertidige permanente 
barnehagen vil det bli etablert en midlertidig barnehage.
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4.3.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 23 Barnehager

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  1 139,9 1 139,9 1 139,9 1 139,9

       

Prisvekst   1,9 2,0 2,0 2,0

Lønnsvekst   -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

Tekniske endringer 1)   -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon  998,1 -24,0 -19,1 -12,2 -10,8

Usikre prognoser   24,0 19,1 12,2 10,8

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   1,3 9,7 13,0 15,3

Netto FDV-utgifter - barnehagelokaler   0,3 7,2 10,5 12,8

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  0,0 5,7 7,6 7,6

Husleie midlertidig barnehage   1,0 2,5 2,5 2,5

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -15,2 -35,3 -44,1 -51,5

Kveldsåpne barnehager, prøveprosjekt Tidl. vedtatt  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Redusert toppressurs Tidl. vedtatt  0,0 -6,5 -9,0 -9,0

Statsbudsjettet – økt foreldrebetaling med 2 trinn, 1.1 og 1.5 Tidl. vedtatt  -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Utdanning av pedagoger  5,4 -1,9 -2,5 -3,5 -4,5

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,4 -1,5 -1,5 -1,5

Åpen barnehage  1,6 -0,7 -1,6 -1,6 -1,6

Omorganisere barnehagetilbudet  423,1 -1,7 -3,7 -3,9 -4,2

Optimalisere barnehagetilbudet  423,1 -3,4 -7,5 -10,9 -15,0

Tilpasse barnehagekapasiteten til lokale behov  423,1 -3,5 -7,9 -8,5 -9,3

Norm for grunnbemanning i nye barnehager  423,1 -0,3 -0,7 -1,4 -2,1

Administrative reduksjoner  9,8 -0,6 -1,8 -2,2 -2,7

       

Sum endringer  -16,0 -27,5 -33,1 -38,2

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 124,0 1 112,4 1 106,9 1 101,8

1) inkluderer også endringer ift. FDVU

KAP.
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4.4 Barne- og ungdomstjenester

Området barne- og ungdomstjenester omfatter tjenester innenfor syv ulike programområder: 

•	 Barnevern – programområde 27 Barnevern
•	 Helsetjenester til barn og unge, inkludert rehabilitering barn og unge samt rus- og kriminalitetsforebyg-

gende arbeid (SLT) – programområde 36 Kommunehelse
•	 Pedagogisk-psykologisk tjeneste – programområde 22 Grunnskoleopplæring og 23 Barnehager
•	 Avlastningstjenesten, barneboliger, Homestart, akutthjelpen og tilrettelagt fritid – programområde 32 Pleie 

og omsorg 
•	 Utekontakten – programområde 33 Sosialtjeneste og bolig
•	 Ungdom og fritid – programområde 52 Kultur og fritid

4.4.1 Innledning
Barne- og ungdomstjenester skal i årene fremover prioritere tjenester som bidrar til å styrke barns og unges 
egne ressurser og mestring av eget liv. Arbeid med tidlig innsats intensiveres, og ressursene målrettes mot 
prioriterte områder og målgrupper. Styringsdokumentene Sammen for barn og unge, Handlingsplan for å 
forebygge ekstremisme, Barnehagemeldingen, Skolemeldingen, Helsemeldingen, Barnevernmeldingen samt 
kartleggingen innen folkehelsearbeidet for barn og unge, gir føringer for prioriteringer og innsatsområder i 
årene fremover. 

Arbeidet med strukturelle grep i barne- og ungdomstjenester videreføres i handlingsprogramperioden. Eta-
blering av større enheter i helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil gi mer robuste fagmiljøer og sikre bruker-
gruppene et bedre tilbud. Gjennomgang av organisering, tjenester og tiltak skal bidra til å målrette tjenestene ut 
fra behov i barne- og ungdomsbefolkningen og sikre god samordning og bedre drift av de tjenester som tilbys 
i et bærekraftig fremtidsperspektiv.

En viktig satsing for barne- og ungdomstjenester i perioden vil skje på Hundsund/Fornebu hvor tjenesten 
skal etablere nytt fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge. En annen viktig satsing er å forebygge at barn og 
unge trekkes inn i radikaliserte og ekstreme miljøer.

Hovedgrep – ønsket utviklingsretning 
Følgende hovedgrep skal prege arbeidet med barn og unge i handlingsprogramperioden:

•	 Tidlig innsats – barn og unge skal få tidlig hjelp og oppfølging for å hindre at vanskene utvikler seg til mer 
langvarige problemer 

•	 Mestring – tjenester og tilbud skal utformes og gis på en slik måte at de styrker barns og unges egne res-
surser og mestring av eget liv

•	 Der barn og unge er – en forutsetning for å styrke barns og unges mestring av eget liv, er å være til stede 
på de arenaene hvor barn og unge er. Tjenestene skal derfor i større grad gis ute i barnehagen, i skolen, og 
i fritidssektoren

•	 Medvirkning og involvering – barn og unge er viktige premissgivere når tilbud og tiltak utformes. Barn, 
unge og deres familier skal bli involvert og ha innflytelse

•	 Hjelp som virker – barn, unge og familier skal motta tjenester som er utformet med bakgrunn i evidensba-
sert kunnskap, slik at man med størst mulig grad av sikkerhet kan vite om innsatsen er virksom og skaper 
de positive endringene man er ute etter

•	 Styring av ressursinnsatsen – inn mot prioriterte områder og målgrupper. Ressurser skal utnyttes godt, og 
fagkompetansen skal anvendes inn mot de som trenger det mest 

•	 Én dør inn: samordning og kontinuitet – for å lykkes med tidlig og helhetlig innsats, skal den som først er 
i kontakt med familien og barnet/ungdommen følge opp at behov blir kartlagt og riktige tjenester koblet inn 
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4.4.2 Status

Helsetjenester barn og unge

Helsesøsterdekning 2012 2013 2014 Norm*)

Helsestasjon – antall fødsler per årsverk helsestasjon for barn 82 70 59 65

Helsesøster – antall barn 0–5 år per årsverk helsesøster 550 505 442  

Helsesøster – antall elever barneskole (6–12 år) per årsverk helsesøster 754 704 683 300

Helsesøster – antall elever ungdomsskole (13–15 år) per årsverk helsesøster 529 488 504 550

Helsesøster – antall elever videregående skole (16–19 år) per årsverk helsesøster 796 785 797 800

*) Norm fra Helsedirektoratet

Helsesøstertjenesten er styrket de siste årene, og er ytterligere styrket i 2015. Dekningsgraden har økt på helse-
stasjonene og innen skolehelsetjenesten for barn. Utbyggingsområder med tilflytting av barnefamilier medfø-
rer økt press på berørte helsestasjoner.

Bærum har en bedre helsesøsterdekning innenfor de fleste årstrinn enn andre sammenlignbare kommuner. 
Unntaket er helsestasjonene, hvor Bærum ligger 13 prosent under ASSS-snittet. Helsestasjonene er styrket med 
2,7 helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014, og er ytterligere styrket i 2015. Antall elever per årsverk i skolehel-
setjenesten på barnetrinnet ligger 3 prosent over snittet i ASSS, men under normen som er på 300 elever per 
årsverk. Ungdomstrinnet ligger 20 prosent over snittet i nettverket og over normen fra Helsedirektoratet, som 
er på 550 elever per årsverk. Når det gjelder antall elever på videregående skole per årsverk, har Bærum den 
beste helsesøsterdekning av alle ASSS-kommunene. 

Tjenesten har oppnådd gode resultater på alle gjennomførte kontroller og undersøkelser av barn. Målt produk-
sjon per årsverk er høy sammenlignet med de andre kommunene i nettverket. Både andelen hjemmebesøk 
innen 14 dager etter hjemkomst og andelen undersøkelser av sped- og småbarn er høy. Dette innebærer en 
dekningsgrad på mellom 96 og 100 prosent. 

Barnevern

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Enhetskostnadene i barnevernet ligger høyt sammenlignet med andre kommuner i ASSS- nettverket, men er 
redusert de siste årene. Enhetskostnader til saksbehandling er redusert fra 2013. Årsaken er at tjenesten har 
mottatt flere meldinger og det har vært flere undersøkelser i 2014 enn i 2013. I 2014 har effektivisering av ad-
ministrasjonen medført at det nå er 10,1 barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk (saksbehandlerressurser). 
Tilsvarende nøkkeltall for 2013 var 9,7 barn. 
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Enhetskostnad på tiltak til barn som bor hjemme, er redusert med 13 prosent fra 2013, men er fremdeles 
relativt høy sammenlignet med de andre kommunene i nettverket. Dette skyldes at det satses på intensive en-
dringstiltak i kortere perioder. Tiltakene er ofte omfattende og kostbare.

Enhetskostnad per barn som bor utenfor hjemmet, er høy sammenlignet med snittet i ASSS. Årsaken til 
høye brutto enhetskostnader for barn som bor utenfor hjemmet, er at Bærum har mange enslige mindreårige, 
hvor mesteparten av utgiftene refunderes av staten. Dette vises også gjennom netto driftsutgifter, hvor enhets-
kostnadene er mer like, og hvor Bærum ligger nærmere snittet. Høy enhetskostnad skyldes også økte utgifter 
til fosterhjem og opphold i forsterkede fosterhjem. I tillegg er egenandelssatsene på institusjonsplasseringer økt 
med 50 prosent.

Det har vært en positiv utvikling i antall avsluttede undersøkelser innen fristen på 3 måneder. Det er økt 
fokus på å overholde frister, og Bærum ligger nå over snittet på denne indikatoren. 

Bærums produksjon av barnevernstjenester ligger 25 prosentpoeng under snittet i ASSS. I 2013 lå Bærums 
produksjon 28 prosentpoeng under snittet i ASSS.  Produksjonen i Bærum økte med 5,5 prosent, mens snittet 
i ASSS gikk opp med 2,2 prosent. Bedringen gjelder alle indikatorene i produksjonsindeksen. Størst økning er 
det på kvalitetsindikatoren andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder, hvor Bærum nå ligger 
over snittet i ASSS. 

Rådmannen har igangsatt en ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten.

Aktivitet barnevern 2012 2013 2014
Prognose 

2015

Nye meldinger til barnevernet 677 715 736 760

Hjelpetiltak i hjemmet 338 309 293 290

Tiltak utenfor hjemmet 183 209 206 215

  – herav saker med omsorgsovertagelse 97 104 105 108

Akuttvedtak 36 44 30 40

Saker til fylkesnemnd og rettssaker 36 45 31 35

Aktivitetstallene for barnevernet viser at antall meldinger øker. Prognosen viser også en liten økning i antallet 
tiltak utenfor hjemmet og saker med omsorgsovertagelse. Det samme gjelder antall akuttvedtak, saker til fyl-
kesnemnd og rettssaker. Flere av sakene omhandler anker om tilbakeføring av barna og/eller utvidet samvær. 
Ankesaker fra foreldre ser ut til å øke. Disse endringene kan bety at sakene i barnevernet blir mer ressurskre-
vende og mer komplekse enn tidligere.

Dersom vi antar at de sosioøkonomiske forholdene i Asker og Bærum er like og Bærum skal ha tilsvarende 
dekningsgrad som Asker når det gjelder undersøkelser, vil dette innebære 985 meldinger til barnevernet i Bæ-
rum i 2016. Det vil si en økning på 271 meldinger. 

Avlastning 

Individuell avlastning og avlastning i institusjon 2012 2013 2014
Per juni 

2015

Antall brukere individuell avlastning 307 277 278 271

Antall tildelte timer individuell avlastning 12 984 13 636 14 609 14 781

Antall timer per bruker per uke 10,6 12,3 13,1 13,6

Antall brukere barneboliger og avlastningsbolig 106 89 72 71

Antall plasser barneboliger og avlastningsbolig 32 32 31 31

Antall gjennomførte døgn 8 712 8 457 8 729 8 954*)

Kjøp av eksterne plasser  1 3 4

*) Prognose 2015

Antall brukere innen individuell avlastning holder seg stabilt, men antall timer per bruker øker. Det har skjedd 
endringer i brukergruppen de siste årene. Tjenesten har i dag brukere med både utviklingshemming, psykiske 
lidelser og atferdsproblematikk. Trykket på individuell avlastning er økende. Vedtak om mer omfattende av-
lastningstjenester kombinert med avlastning i bolig bidrar i mange tilfeller til å utsette behovet for kommunal 
omsorgsbolig. 

For avlastnings- og barneboliger viser tallene færre brukere, men antallet døgn per bruker øker. Dette betyr 
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at familier som mottar avlastning, har vedtak om mer ofattende tjenester enn tidligere. Antall gjennomførte 
døgn har økt med 225 døgn fra 2014 til 2015.

Likeledes øker antallet kjøp av eksterne enkeltplasser til svært ressurskrevende brukere, hvor kommunen i 
dag ikke har relevant tilbud som imøtekommer brukernes behov. 
 
PP-tjenesten

Antall nye henvisninger 2012 2013 2014
Prognose 

2015

Antall nye henvisninger 0–5 år 185 216 208 200

Antall nye henvisninger 6–13 år 234 199 207 200

Antall nye henvisninger 14–16 år 69 97 85 80

Antall nye henvisninger voksne 24 26 29 25

Foreløpige prognoser viser en nedgang i antall nye henvisninger til PP-tjenesten. I tillegg til økt bruk av konsul-
tasjoner og konsultasjonstelefoner, satser tjenesten på mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager. Innsatsen 
dreies mot skoler og barnehager med spesielle utfordringer, i tillegg til at tidlig innsats gjør at antall sakkyndige 
utredninger og vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene øker. Våren 2015 ble det lagt frem en poli-
tisk sak som beskriver hvordan tilpasset undervisning i klassen kan videreutvikles slik at flere elever får sin 
opplæring innenfor ordinære rammer. På sikt er målsettingen at endringen vil medføre et redusert behov for 
sakkyndige utredninger og vedtak om spesialundervisning. 

I 2014 hadde 7,0 prosent av elevene vedtak om spesialundervisning. Forskning sier at en andel på mellom 
3,0 og 5,0 prosent er det normale. Målet i Bærum er at andelen elever med vedtak om spesialundervisning skal 
være maksimum 6,0 prosent innen 2019. 

Ungdom og fritid

Ungdomstjenesten 2012 2013 2014

Brutto driftsutgifter (mill. kr) 19,3 19,8 22,6

Antall besøk, inkl. utleie 300 416 252 260 230 010

Utgifter per besøk inkl. utleie 64 78 98

Åpningstimer per år *) 23 324 23 853 25 382

*) Tallet for 2009 er korrigert ift. HP 2011–2014

Økte bruttoutgifter fra 2013 til 2014 skyldes utskifting av utstyr i 2014. Besøkstallene viser nedgang fra 2012 
til 2014. Nedgangen gjelder spesielt Arena Bekkestua, hvor tjenesten ikke har klart å tilrettelegge godt nok 
for nye rullaktiviteter, eksempelvis sparkesykkel. I tillegg viser ungdomsundersøkelsen av flere unge velger å 
bruke fritiden sin hjemme, hvor de dyrker sine interesser gjennom bruk av nettbrett og smarttelefoner. For å 
understøtte viktigheten av sosialisering med andre barn og unge, er Ungdom og fritid i kontinuerlig bevegelse 
og dialog med barn og unge for å ha attraktive møtearenaer og aktiviteter som treffer barn og unge. Et godt 
eksempel er styrking av Tanken Aktivitetshus, med varierte aktiviteter og utvidet åpningstid. 

4.4.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Nasjonale og lokale undersøkelser viser at barn og unge i dag er svært veltilpassede og mer skikkelige enn tidli-
gere generasjoner. Men de samme undersøkelsene viser samtidig at de er mer utsatt for stress- og pressrelaterte 
plager, og de bekymrer seg mer. I kommuneplanens samfunnsdel understrekes det at det er gode oppvekstsvil-
kår for de fleste barn og unge i Bærum, men det er også en del som faller utenfor og strever i hverdagen. Dette 
understreker viktigheten av at alle tjenester som er rettet mot barn og unge, må samarbeide og samhandle enda 
tettere for å gi tjenester som bidrar til trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for alle barn og unge i kommunen. 

Følgende utfordringsområder, målgrupper og innsatsområder er kartlagt, og skal prioriteres i årene frem-
over: 

Marginalisering, utenforskap og ekstremisme
Det er et mål i handlingsprogramperioden å sørge for at barn og unge som er i ferd med å marginaliseres, fanges 
tidligere opp, opplever tilhørighet og inkluderes i et fellesskap i skolen og på fritiden. Erfaringer viser at en av 
risikofaktorene for å trekkes til radikale miljøer som aksepterer voldelige uttrykk, er utenforskap og marginali-
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sering. Handlingsplan mot ekstremisme, Sammen for barn og unge, og Barnehagemeldingen har mål/strategier/
tiltak for å motvirke marginalisering og utenforskap. Disse skal implementeres i tjenestene i perioden. 

Det vil bli lagt spesielt vekt på å redusere andelen elever i ungdomsskolen med høyt periodevis fravær / 
fravær over ti prosent. Stort fravær i barnehage og skole fører i mange tilfeller til lav selvfølelse og dårlig 
selvbilde og bidrar til store faglige hull og isolering. Alvorlig skolefravær i ungdomsskolen er også en av de 
viktigste faktorene som predikerer frafall i videregående skole. PP-tjenesten kan spille en viktig rolle i arbeidet 
med å redusere frafallet i videregående skole gjennom blant annet å bidra til en klarere grenseoppgang mellom 
spesialundervisning og tilrettelagt opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning. Dreiningen mot mer 
veiledning og systemisk arbeid i både barnehage og skole vil fortsette i handlingsprogramperioden. 

Bærum kommunes arbeid med å forebygge radikalisering og ekstreme holdninger fortsetter. Kommunen 
har i samarbeid med politiet utarbeidet en lokal handlingsplan mot ekstremisme som konkretiserer ulike aktø-
rers tiltak og ansvar i forebyggingsarbeidet. Det er også laget en foreldreveileder i tett samarbeid med innvan-
drerorganisasjonene, som er oversatt til flere språk og distribuert til aktuelle tjenester og andre aktuelle steder i 
kommunen. Bærum kommunes primæranliggende er å styrke det forebyggende arbeidet og fange opp personer 
i risikosonen så tidlig som mulig. 

Det er opprettet en kjernegruppe på tvers av kommune og politi, som skal koordinere forebyggingsarbeidet. 
Enheten har base på Marie P. familie- og aktivitetssenter. Senteret har allerede etablert samarbeidsstrukturer 
med relevante aktører som frivillige organisasjoner og trossamfunn. Ressursenheten skal favne hele kom-
munen og samarbeide med lokale ressurser i nærmiljøene, som sosiallærere, miljøarbeidere, aktører innen 
fritidstilbud og ulike trossamfunn. 

Press og stress – forebygge psykiske vansker og lidelser hos barn og unge
Grunnlaget for en god psykisk helse hos barn og unge legges i barndommen og i tidlige ungdomsår. Premis-
sene for god psykisk helseutvikling ligger først og fremst i det som utgjør barnas omgivelser, som familien, 
barnehagen, skolen, fritidsarenaer og venner. Derfor er det viktig at den primære forebyggende innsatsen i 
større grad i årene fremover rettes inn mot familien og forhold i barnehagene, skolene og på de fritidsarenaer 
barn og unge oppholder seg. 

Storsamfunnet er en vesentlig premissgiver når det gjelder press, stress og psykisk helse. Et viktig trekk i 
samfunnsutviklingen, som har stor betydning for ungdomskulturen, er summen av utdanningskrav samt nye 
definisjoner av hva som regnes som personlig suksess. Disse endringene i samfunnet legger press på ungdom 
på flere områder: skolen må mestres, kroppen trenes og helsen må være god. Den digitale utviklingen med blant 
annet eksponering i sosiale medier bidrar til å forsterke bildet og underbygger viktigheten av at unge må tenke 
på og forvalte ungdomstiden som en viktig investering i fremtiden. Disse trekkene ved samfunnet ligger i stor 
grad utenfor den enkelte ungdoms kontroll og er et viktig perspektiv som utgangspunkt i det forebyggende 
arbeidet for og blant barn og unge. 

Sammen for barn og unge har flere strategier og tiltak innen press, stress og forebygging av psykiske hel-
seproblemer blant barn og unge. Helsestasjonene, skolehelsetjenesten og psykisk helse barn og unge har flere 
tiltak for disse målgruppene. Arbeid overfor risikogrupper og de som har utviklet et helseproblem, foregår 
innenfor helsetjenesten, mens det primærforebyggende arbeidet overfor barn og unge i hovedsak foregår i an-
dre sektorer, som barnehage, skole, fritidssektoren og på familiearenaen. 

Helsetjenester barn og unge vil som følge av utfordringene kartlagt i ungdataundersøkelsen, ha en intern 
gjennomgang av eksisterende forebyggende tiltak og lavterskeltilbud, for å se om de møter dagens og mor-
gendagens utfordringer hos barn og unge. Tidlig innsats med tiltak inn mot familiearenaen og samarbeid med 
foreldre er viktige innsatsområder i handlingsprogramperioden. Barne- og ungdomstjenester vil samarbeide 
med barnehage- og skolesektoren og med Ungdommens kommunestyre for å avdekke årsaker til press og stress 
blant barn og unge og hvilke tiltak på barns og unges arenaer som kan bidra til å redusere dette. 

Evidensbaserte tiltak og tidlig innsats
Ett viktig hovedgrep for tjenester til barn og unge er tidlig innsats. For å møte utfordringene med utenforskap, 
marginalisering og stress/press tidlig, må arbeidet starte før ungdomsskoletrinnet. Erfaring viser at utenforskap 
og marginaliseringsprosesser ofte starter før ungdomsskolealder. For barn i aldersgruppen 5.–7. trinn har ikke 
kommunen gode styringsdata per i dag. Et annet viktig hovedgrep er å iverksette tiltak med bakgrunn i det 
man vet fra forskning virker (evidensbaserte tiltak). Som en konsekvens av dette vil konkrete utfordringer for 
aldersgruppen kartlegges i handlingsprogramperioden, blant annet gjennom en spørreundersøkelse – Ungdata 
junior. Målet er gode styringsdata for å kunne iverksette treffsikre tiltak. Arbeid med å se nærmere på fravær 
og oppfølgingsrutiner for barn på 5.–7. trinn vil imidlertid starte opp umiddelbart. 
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Oppfølging av barnevernsbarns skolegang og forebygging av frafall hos elever med psykiske 
vansker eller lidelser 
Barn og unge i barnevernet og de med psykiske vansker og lidelser fullfører i mindre grad grunnutdanningen 
enn andre. Det er derfor viktig å sørge for at disse gruppene i større grad mestrer skolehverdagen. 

Rutiner for oppfølging av barnevernsbarns skolegang er under revidering. Deler av rutinehåndboken er 
endret, og arbeidet ferdigstilles våren 2016 parallelt med den nasjonale satsingen på området. Unge med erfa-
ringsbakgrunn fra barnevernet deltar i det tverrfaglige arbeidet. 

Som hovedregel skal barn og unge med psykiske helseproblemer eller lidelser få sitt skoletilbud på nær-
skolen. For noen få barn og unge er utfordringene så sammensatte og komplekse at det er vanskelig å delta i 
en ordinær skolehverdag. Skoletilbudet for denne gruppen er for tiden lokalisert på Stanga avlastningssenter. 
Helsetjenester barn og unge og psykologene i operativt ressursteam er sentrale bidragsytere sammen med nær-
skolen i å tilrettelegge skoletilbudet. Hvordan tilbudet er organisert og fungerer vil bli evaluert i kommende 
handlingsprogramperiode.

Barns og unges medvirkning
Implementering av FNs barnekonvensjons regler om barns rett til medvirkning, er et viktig satsingsområde i 
Barne- og ungdomstjenester. Barn og unge sitter på viktige erfaringer og tanker om hva som har betydning for 
dem i hverdagen, og skal derfor sikres gode muligheter for deltagelse og medinnflytelse i beslutningsprosesser. 
Barne- og ungdomstjenestene samarbeider med barnehage og skole for å implementere tiltak som bidrar til økt 
innflytelse i saker som angår barn og unge. Samarbeidet med Ungdommens kommunestyre er intensivert, og 
Ungdommens kommunestyre trekkes aktivt med i flere saker.

Barn og unge med behov for langvarig tverrfaglig oppfølging 
Flere barn og unge med sammensatte vansker har behov for langvarig oppfølging både fra spesialisthelse-
tjenesten og fra kommunen. Operativt ressursteam er et målrettet tiltak som ivaretar denne brukergruppen i 
samarbeid med andre aktuelle tjenester. En utfordring er imidlertid barn og unge med psykiske lidelser hvor 
vanskene er så sammensatte at de ikke kan bo hjemme. Tidligere hadde denne gruppen barn og unge institu-
sjonstilbud innen spesialisthelsetjenesten. Som følge av samhandlingsreformen er disse tilbudene lagt ned, og 
barn og unge skal motta bo- og oppfølgingstilbud lokalt. Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet i botilbu-
det til denne målgruppen i dag. I forbindelse med arbeidet som pågår for å øke kapasiteten i avlastnings- og 
barneboligplasser, nye Haugtun, vil Rådmannen vurdere hvilke boliger som kan være egnet til å ivareta denne 
brukergruppens behov. Det er et mål å redusere kjøp av eksterne plasser i handlingsprogramperioden.

Ungdom og unge voksne uten fast bopel og med mangelfull skolegang/tilknytning til arbeidslivet
I forbindelse med revideringen av Sammen for barn og unge ble det kartlagt at det i Bærum er en gruppe 
ungdommer og unge voksne som ikke har et sted å bo. Det å være bostedsløs i en alder under 25 år innebærer 
ofte at utdanning, jobb og andre viktige elementer settes på vent. Det å være ungdom og bostedsløs er en svært 
marginal posisjon i dagens samfunn. Det er satt i gang et samarbeid mellom Barne- og ungdomstjenester og 
Helse og sosial for å se på mulige egnede lokaliteter for ungdomsboliger med tverrfaglig oppfølging. Målet er 
at ungdommen skal etablere en trygg bosituasjon og fullføre en utdanning, eventuelt få bistand slik at de kom-
mer inn i arbeidslivet. 

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
Det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet er formalisert gjennom SLT (Samordningsmodellen for 
lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) med representanter fra kommunen og Asker og Bærum po-
litidistrikt. Det utførende nivået består av ulike tverrfaglige team i kommunen. Ny tverrfaglig struktur vedtatt 
i Sammen for barn og unge vil bidra til å videreutvikle SLT-arbeidet. 

Ruspolitisk handlingsplan 2012–2016 er kommunens overordnede virkemiddel for å redusere rusforbruket 
i befolkningen generelt. Planen fremmer tiltak for å redusere rusforbruket blant ungdom. Utfordringsbildet i 
Bærum for 2014 tilsier at det er viktig å ta tak i ungdommens rusvaner. For å styrke det rus- og kriminalitetsfo-
rebyggende arbeidet, vil det anskaffes et forebyggende program som skal implementeres i skolene. 

Fritidstilbud til barn og unge – Fornebu
Befolkningsveksten på Fornebu viser en rask økning av antall barn og unge. Ungdom og fritid har ansatt en 
miljøarbeider i halv prosjektstilling ved Hundsund grendesenter. Det videre arbeidet sees i sammenheng med 
Nærmiljøutvikling Fornebu og områderettet innsats i samarbeid med berørte parter som skole, lokale lag, for-
eninger og næringsliv.
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Ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet
Bærum kommune ønsker å overta deler av det som i dag er statlige barnevernsoppgaver. Departementet har 
åpnet mulighet for pilotforsøk i noen kommuner, og Bærum har søkt om å bli pilotkommune.  

Trenden de siste årene har vært at kommunene har fått et økt betalingsansvar for institusjonsplasseringer. 
Kostnaden til slike tilbud ser ut til å øke også i 2016, noe som gjør at det er interessant for kommunen å videre-
utvikle evidensbaserte tiltak for å forhindre behov for tiltak utenfor hjemmet.
 

4.4.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell 

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig 
kvalitet

Alle Implementere 
«Sammen for barn og 
unge»

    

Sørge for at den som først er i 
kontakt med familien følger opp 
at behov blir kartlagt og riktige 
tjenester koblet inn

Nytt mål Etablere system 
for kartlegging

«Én dør inn» 
etablert

Gjennomføre årlige felles fag-
samlinger for ansatte i Barne- og 
ungdomstjenesten 

2 4 4

Alle Forebygge for å redu-
sere utenforskap, rus 
og kriminalitet blant 
barn og unge i Bærum

    

Implementere lokal handlingsplan 
mot ekstremisme

Kartlegging 
og tiltak 

påbegynt

Tiltak im-
plementert i 
tjenestene

 

Gjennom SLT- samarbeidet og 
ruspolitisk handlingsplan redusere 
bruk av rusmidler blant ungdom 
ned mot landsgjennomsnittet i 
ungdomsundersøkelsen 2017

Ungdoms-
under-

søkelsen 
gjennomført

Tiltak im-
plementert i 
tjenestene

Nedgang 
i bruk av 

rusmidler blant 
ungdom 
(-2 %)

Implementere tiltak i handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner som om-
fatter barne- og ungdomstjenester 

Tiltak i 
tidligere plan 
gjennomført

Tiltak i ny plan 
implementert i 

tjenestene

 

God bruker- 
medvirkning

Alle Sikre god 
brukermedvirkning 

    

Innbygger/brukerdialog – økt bruk 
av dialogmøter med brukerorgani-
sasjoner

Nytt mål 10 15

Økt medvirkning barn og unge iht. 
artikler i Barnekonvensjonen

98 % av 
alle barn i 

barnevernet 
er snakket 

med

Kartlegging 
utføres i 2015, 
implementeres 

i 2016

Gjennomført
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Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

27 Ha maksimum 2 % av 
undersøkelses-saker 
med behandlingstid 
over 3 måneder ved 
utgangen av 2017

    

Ved utgangen av 2017 skal mini-
mum 98 % av sakene ha behand-
lingstid under 3 mnd.

83 % 90 % 98 %

27 Bedre ressursutnyt-
telse barnevernet

    

Øke antall barn med undersøkelse 
eller tiltak per årsverk

10,1 11,5 12,0

Økt antall meldinger til barnevernet 714 750 770

36 Tilby helsetjenester til 
alle barn og unge i et 
tidlig innsatsperspektiv

    

Andel barn i 1. klasse – gjennom-
ført skolestartundersøkelse

89 % 90 % 100 %

22 og 
23

Bistå skoler og barne-
hager med systemisk 
kompetanse

    

Økt andel elever som følger ordi-
nær undervisning

93 % 93,7 % 94 %

Forsterket veiledning/oppfølging av 
barnehager og skoler med spesielle 
utfordringer (antall) 

10 8 10

Alle Etablere en innova-
sjonskultur

Hvert tjenestested har minimum ett 
pågående innovasjonsprosjekt til 
enhver tid

Nytt mål 6 6

Omfang på 
tjenester 
tilpasset 
innbyggernes  
behov

27 og 
36

Styrke arbeidet for å 
begrense psykoso-
siale vansker og hindre 
skjevutvikling hos barn 
og unge 

    

Informasjon og dialog om barne-
vernstjenesten til skoleelever

10 klasser 10 nye klasser 20 nye klasser

Undervisning i psykologisk første-
hjelp i 5. og 8. klasse

Delvis gjen-
nomført

Gjennomført Gjennomført 

Medarbeidere

God ledelse Alle Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkel-
sen skal være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeider-
skap

Alle Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være 
>4,5, på en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Alle Redusert sykefravær 6,9 % 6,9 % 6,5 %

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019
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4.4.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Program-
område Økt aktivitet, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme*) 2016 2017 2018 2019

1a Pleie og 
omsorg

Ressurskrevende brukere (psykiatri) 0 6,4 6,4 6,4 6,4

1b Pleie og 
omsorg

Ressurskrevende brukere (barn og unge 
med utviklingshemming)

0 1,9 1,9 1,9 1,9

2 Barnevern Økt husleie Brynsveien 171,3 2,0 2,0 2,0 2,0

  Sum  10,3 10,3 10,3 10,3

*) Budsjettramme for programområdet

1. Ressurskrevende brukere
Omsorgsmeldingen beskriver at av Bærum kommunes samlede ressurser til pleie- og omsorgstjenester, benyt-
tes cirka en tredjedel til brukere under 67 år. Dette omfatter også barn og unge under 23 år. Meldingen legger 
opp til en kriteriebasert, skjønnsmessig vurdering av ressursbehovene for denne brukergruppen. Vurderingen 
oppdateres årlig med ny kunnskap om brukere og behov. En del behov er vanskelige å forutsi før de oppstår. 
Dette gjelder særlig brukergrupper med store behov for tjenester. 

a) Ressurskrevende tjenester til barn og unge. Tjenesten har i løpet av 2014 og 2015 fått flere unge brukere 
med betydelig tjenestebehov. De fleste av disse er barn og unge med alvorlige psykiske vansker. Dette er en 
brukergruppe hvor kommunen ikke har et eget tilbud og hvor kjøp av plasser fra private aktører har vært 
nødvendig for å dekke brukernes tjenestebehov. Netto merbehov etter statlig refusjon for ressurskrevende 
tjenester er beregnet til 6,4 mill. Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

b) Det resterende merbehovet på 1,9 mill., sees i sammenheng med midlertidig mindrebehov i pleie og omsorg 
som følge av forsinkelser i boligprosjekter i pleie og omsorg. Barneboligene har noen unge voksne brukere 
med vedtak om bolig, som ikke kan flytte ut før bolig kan tilbys. Endringen gjelder programområde Pleie 
og omsorg.

Avlastning i institusjon for unge voksne. For å sikre at avlastningstjenester til barn og unge er mest mulig ef-
fektive, det vil si at tjenester gis i tilstrekkelig omfang på det mest mulige effektive omsorgsnivået, har tjenes-
ten vurdert behovet for ulike tjenester innen avlastning. Det ser ut til at det er et økende behov for avlastning i 
institusjon for unge voksne før bolig kan tilbys. Rådmannen vil foreta en mulighetsstudie for utvidelse av antall 
plasser innen eksisterende bygningsmasse ved Høvik avlastningssenter. Rådmannen kommer tilbake med kon-
krete beregninger for investeringer og drift. 

2. Økt husleie Brynsveien (barnevern)
Ombygging, oppussing og utbygging av barnevernets lokaler i Brynsveien medfører økt husleie. Økt husleie er 
beregnet til 2 mill. per år. 

Barnevernet hadde behov for større lokaler, og lokalene i Brynsveien trengte oppussing. Det har vært en 
økning i antall stillinger siden 2011 i de samme lokalene. Det har medført at flere ansatte delte kontorer. I til-
legg hadde botiltaksadministrasjonen som holdt til i et sidebygg på Wøyen gård, HMS-krav om å skaffe seg 
nye lokaler. Forholdene ble også påpekt når Arbeidstilsynet var der på tilsyn. Tilleggsarealet er på 17 kontorer, 
møterom og fellesareal.

Endringen gjelder programområde Barnevern.

Demografiendringer helsetjenester barn og unge
Befolkningsøkning på Fornebu ser ut til å fortsette og vil medføre behov for ytterligere styrking i 2016. Når 
behovet er avklart, vil Rådmannen kommer tilbake med beregninger i Økonomimelding I 2016. Når det gjelder 
utbygging av skoler i henhold til skolebehovsplan som følge av økt elevtall, vil dette også medføre et økt behov 
for helsesøstertjenester senere i handlingsprogramperioden. 
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Innsparinger

Nr.
Program-
område Innsparinger, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

3 Grunnskole Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten 37,0 -0,9 -1,3 -1,9 -2,2

4 Barnevern Tiltak i egen regi 171,3 -0,9 -2,0 -2,5 -3,0

5 Barnevern Effektivisering administrasjon barnevern 171,3 -3,6 -5,8 -6,8 -8,0

   - herav tidligere vedtatt  -1,4 -3,2 -3,2 -3,2

6 Pleie og omsorg Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter 110,9 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6

7 Pleie og omsorg Behovstilpasset drift av akutthjelpen 3,1 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

8 Kommunehelse Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester 76,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

9 Kultur og fritid Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre 20,7 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0

10 Kultur og fritid Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel 20,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

  Sum  -7,9 -12,7 -15,5 -18,2

3. Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten
Ved tidlig innsats og styring av ressurser der behovene er størst skal PP-tjenesten effektivisere sine tjenester. 
PP-tjenestens arbeid rettes i større grad inn mot barnehager og skoler med størst behov. Mer systemrettet arbeid 
med veiledning og oppfølging av PP-tjenesten ute bidrar til å nå målsettingen om reduksjon av antall henvisnin-
ger og bruk av saksbehandlerressurser. Dette reduserer behovet for spesialundervisning og spesialpedagogiske 
tiltak. Språksenteret for barnehagebarn og sentralt rådgiverteam i skole, som del av PP-tjenestens virksomhet, 
er en viktig bidragsyter i det systemrettede arbeid ute i barnehager og skoler, og bør derfor skjermes. Økt sys-
temarbeid gir en besparelse på 0,9 mill. i 2015, som øker til 2,2 mill. i 2019. Endringen gjelder programområde 
Grunnskoleopplæring.

4. Tiltak i egen regi (barnevern)
Endret tiltakspraksis og strengere vurdering av klientoverføringer gir en årlig besparelse fra 0,9 mill. i 2016 
økende til 3,2 mill. i 2019. Utgifter til tiltak for barn som ikke er plasserte, er redusert de siste årene fordi kost-
bare kjøp av eksterne tiltak er erstattet gjennom etablering av egen tiltaksavdeling. I tillegg satser tjenesten 
mer på målrettede og intensive endringstiltak og reduserer kompenserende tiltak der det er til barnets beste. 
Endringen gjelder programområde Barnevern.

5. Effektivisering administrasjon barnevern
Bærum har høye kostnader knyttet til saksbehandling i barnevernet og færre saker per saksbehandler enn 
øvrige kommuner. Effektiviseringskrav til barnevernstjenesten som helhet vil medføre flere saker per saksbe-
handler. Reduksjonen gjennomføres blant annet ved å vurdere hvilke ledige stillinger som erstattes og mindre 
vikarbruk ved permisjoner. Forslaget betyr at den uspesifiserte rammereduksjonen som ble vedtatt i Handlings-
program 2014–2017 gjennomføres, og at effekten økes fra 3,6 mill. i 2016 til 5,8 mill. i 2017 og til 8,0 mill. i 
2019. Endringen gjelder programområde Barnevern.

6. Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter 
Det iverksettes reduksjoner innen avlastningstjenester og støttekontakter med en samlet effekt på 1 mill. i 2016, 
som øker til 2,6 mill. i 2019. En gjennomgang viser at noen brukere mottar overlappende eller doble tjenester, 
som individuell avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i institusjon. Tjenesten har også flere 
brukere tilknyttet kommunale boliger. 

Samtidig viser deltagelse i gruppetilbud positive resultater for brukerne knyttet til ensomhet og manglende 
sosialt nettverk. Gjennom å delta i slike grupper legges det til rette for kontakt mellom brukere og etablering 
av sosiale nettverk som hjelp til endring og selvhjelp, samtidig som det gir en mer er effektiv drift og reduserer 
kostnader ved færre overlappende eller doble tjenester. 

Ettersom tilrettelagt fritid og Individuell avlastning har mange av de samme brukerne, vil tjenestene bli slått 
sammen til ett tjenestested fra 2017.

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

7. Behovstilpasset drift av akutthjelpen
Akutthjelp i hjemmet skal sikre barnefamilier hjelp i hjemmet i en akutt krise. Akutthjelpen består av 3,2 
årsverk. Så langt er vi ikke kjent med at andre kommuner har samme tilbud. Primært foreslås det å legge ned 
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hele tilbudet siden det ikke er lovpålagt. Sekundært foreslås en kraftig reduksjon i tilbudet. Statistikk for 2014 
viser at 61 familier mottok akutthjelp. 77 prosent av familiene har to omsorgspersoner. Hvis ikke begge om-
sorgspersonene er syke, forventes det at den som ikke er syk, ivaretar hjemmets omsorgsoppgaver og praktiske 
oppgaver i den perioden den andre er syk. Tilbudet reduseres og tilbys kun familier med én omsorgsperson. 
Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

8. Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester
Tjenesten har 2,75 årsverk. Kontorstøtten reduseres med en 75 prosents stilling fra 2016. Nedbemanningen 
kompenseres ved mer effektiv bruk av kompetanse og fordeling av oppgaver. Endringen gjelder programom-
råde Kommunehelse.

9. Effektivisering og brukerbetaling fritidssentre
Ungdom og fritid har aktiviteter og aktivitetsgrupper som kan driftes av etablerte brukergrupper. Ved å an-
svarliggjøre brukergruppene kan Ungdom og fritid redusere sin bruk av miljøarbeiderfunksjonen. Ved en slik 
effektivisering av driftsaktiviteter legges det til rette for egenaktivitet og innføring av brukerbetaling på del-
tagelse i spesielt tilrettelagte tiltak. Brukerbetaling endres slik at den blir lik for likt tilbud. Det gjelder etter 
skoletid-tilbud, medlemskap ved Bærumungdommens motorsenter / Tanken og brukerbetaling ved tilrettelagte 
turer/kurs/aktiviteter. Endringen gjelder programområde Kultur og fritid.

10. Tilpasse eksterne tilskudd til etterspørsel
Budsjettet for tilskudd til frivillige lag og foreninger er på cirka 1,6 mill. Utbetalinger av tilskudd er noe redusert de 
siste årene, og budsjettet foreslås derfor redusert med 0,2 mill. Endringen gjelder programområde Kultur og fritid.

4.4.6 Investeringer 

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Oppgradering boliger barnevernet    1 000 1 000   2 000

Haugtun, 12 barne- og 16 avlastningsboliger F1 121 100 100 2 500    2 500

Utvidelse av Sandvika helsestasjon F2 5 600 2 600 3 000    3 000

Multiaktivitetshall, inventar F3  700 650    650

Bærumungdommens motorsenter, oppgradering F1  250 1 250    1 250

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Oppgradering av boliger innen barnevernet
Det er behov for oppgradering av boligene for enslige mindreårige flyktninger.

Haugtun
Arbeidet med Haugtun er forsinket på grunn av uenighet med Husbanken om størrelse på prosjektet og til-
skudd. 

Ombygging og utvidelse av Sandvika helsestasjon
En utvidelse av Sandvika helsestasjon vil øke kapasiteten og dekke fremtidige behov i Sandvika-området. 
Sandvika helsestasjon er en stor helsestasjon med flere funksjoner, som svangerskapsomsorg, helsestasjon 0–5 
år og helsestasjon for ungdom. 

Ungdom og fritid

Oppgradering av Bærumungdommens motorsenter
Parkeringsplassen og areal tilknyttet bygget skal utvides. Utvidelsen vil gi et bedre og sikrere tilbud. Aktivite-
tene kan også tilpasses brukere med nedsatt funksjonsevne. Utbyggingen vil finne sted i 2015 og 2016.

Fornebu
Eksisterende fritidstilbud, herunder Hundsund grendesenter, oppgraderes.
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4.4.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 27 Barnevern

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.
 
 
Mill. kr

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  171,9 171,9 171,9 171,9

       

Prisvekst   0,2 0,2 0,2 0,2

Lønnsvekst   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tekniske endringer   1,9 1,9 1,9 1,9

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   2,0 2,0 2,0 2,0

Økt husleie Brynsveien  171,3 2,0 2,0 2,0 2,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -4,5 -7,8 -9,3 -11,0

Effektivisering administrasjon barnevern  171,3 -3,6 -5,8 -6,8 -8,0

 – herav tidligere vedtatt Tidl. vedtatt  -1,4 -3,2 -3,2 -3,2

Tiltak i egen regi (barnevern)  171,3 -0,9 -2,0 -2,5 -3,0

       

Sum endringer  -0,6 -3,9 -5,4 -7,1

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  171,3 168,0 166,5 164,8

KAP.

4


