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Vedrørende:  HP 22020-23 -Spørsmål fra representanten Larsdatter Knudsen  
  
 

 
Kommunendirektøren har mottatt følgende spørsmål fra representanten Dina Larsdatter 
Knudsen (Sosialistisk Venstreparti). 
 

1. Hvor mange familier, og hvor mange barn mister barnetrygden i Bærum fordi de 
mottar sosialhjelp? - Hvor mye penger i året blir dette for hver enkelt 
familie/barn?  

 
2. Dersom Bærum Kommune innfører eiendomsskatt på 2 promille, med 

bunnfradrag på 5 mill. hvor mye penger vil Bærum kommune få inn?  
 

3. Hvor mye koster vikar gjennom bemanningsbyrå til barnehager? Hvor mye penger 
bruker kommunen på bemanningsbyråer i barnehager i året?  

 
4. Hvor mye koster konsulenttjenester/kjøp av eksterne tjenester/ vikar gjennom 

bemanningsbyrå til barnevern? Hvor mye penger bruker kommunen på dette i 
året?  

 
5. Hvor mye vil det koste kommunen å tilby gratis SFO for alle 1. klassinger i Bærum?  

  
 
Kommunedirektøren har følgende svar:  
 
1. Hvor mange familier, og hvor mange barn mister barnetrygden i Bærum fordi de 

mottar sosialhjelp? Hvor mye penger i året blir dette for hver enkelt familie/barn? 



 
Svar:  
Det er ingen familier som mister barnetrygden fordi de mottar sosialhjelp. Den blir 
inntektsberegnet. 
 
Bærum kommune har valgt å se på familiens helhetlige situasjon i utmåling av 
sosialstønad. En konsekvens av dette er at barnetrygden regnes som en del av familiens 
totale økonomi, og at det tas hensyn til alle nødvendige utgifter til barnet i beregningen 
av stønad. I tillegg til statens norm for livsopphold per barn beregnes for eksempel 
utgifter til barnehageplass, SFO, fritidsaktiviteter, ekstra utgifter til klær ut over 
livsoppholdsnormen, sommeraktivitet for hele familien, utgifter ved oppstart på skole 
osv. Vi vurderer at denne måten å beregne familiens økonomiske behov er mest 
treffsikker, og sikrer et forsvarlig livsopphold for det enkelte barn. NAV Bærum er trygg på 
at vi ivaretar barna til våre brukere på en god måte, og at de sikres en aktiv deltakelse i 
samfunn og nærmiljø.  
 
Denne praksisen gjelder alle sosialhjelpsmottakere i NAV Bærum som forsørger barn. I 
løpet av det siste året (5.11.18– 4.11.19) er det 588 familier som har mottatt sosialhjelp i 
en eller flere måneder. Gjennomsnittlig mottak av sosialhjelp er 5,82 måneder. Det var 
289 enslige forsørgere og 299 familier med to foresatte. Til sammen utgjør dette 1237 
barn. 732 barn bor i hjem med to foresatte og 505 barn bor i hjem med en foresatt. 
Barnetrygden er 1 054 kroner per måned per barn. Enslige forsørgere får et tillegg på 
1 054 kroner (dobbel barnetrygd for ett barn). 
 
 
2. Dersom Bærum Kommune innfører eiendomsskatt på 2 promille, med bunnfradrag på 

5 mill., hvor mye penger vil Bærum kommune få inn? 
 
Svar: 
Fra 2014 har kommunene hatt mulighet til å bruke boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt 
av Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatten. Alternativt må alle 
eiendommer som skal beskattes takseres. 
 
Skatteetatens boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi på boligeiendommen, 
som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå 
(SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).  
 
Det blir fastsatt boligverdi for boliger som eies av personlige skattytere. For boliger som 
faller utenom må kommunen foreta egen taksering. Det kan også gjelde boliger der 
Skatteetaten mangler opplysninger.  
 
Dersom Skatteetatens boligverdi skal benyttes til å utskrive eiendomsskatt er kommunen 
pålagt å benytte en redusert boligverdi fra 2020. Den skal være maksimalt 70 prosent av 
den opprinnelige boligverdien, og det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i 
eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent for alle bolig- og fritidseiendommer.  
 



Kommunen kan også fastsette et bunnfradrag per boenhet som trekkes fra etter 
reduksjonsfaktoren.  
 
Maksimal eiendomsskatt fra 2020 er 5 promille. Ved innføring av eiendomsskatt kan den 
ikke settes mer enn til 1 promille første året. Økningen kan ikke være mer enn 1 promille 
per år.  
 
For eiendomsskatt som utskrives i 2020 må kommunene benytte boligverdi for 2018. 
 
Eksempel:  
Dersom en kommune har 2 promille i eiendomsskatt, en reduksjonsfaktor på 30 prosent 
og et bunnfradrag på 5 millioner kroner vil eiendomsskatten for en bolig med boligverdi 
på 10 mill. bli 4 000 kroner. 
 

Boligverdi fra Skatteetaten 10 000 000 

Maksimal boligverdi (reduksjonsfaktor på minst 30 %) 7 000 000 

Bunnfradrag -5 000 000 

Eiendomsskattegrunnlag 2 000 000 

Eiendomsskatt (0,2 %) 4 000 

 
Bærum kommune har foreløpig ikke tilgang til Skatteetatens boligverdier for Bærum, og 
det er derfor ikke mulig å kunne si hva eiendomsskatt på 2 promille med et bunnfradrag 
på 5 mill. ville kunne bety. 
 
 
3. Hvor mye koster vikar gjennom bemanningsbyrå til barnehager? Hvor mye penger 

bruker kommunen på bemanningsbyråer i barnehager i året? 
 
Svar: 
Vikar gjennom bemanningsbyrå til barnehager koster fra 227 kroner per time på laveste 
ansiennitet. Timelønnen vil øke ut fra vikarens ansiennitet og stilling. 
Årlig kostnad i barnehage var 19 223 987 kroner i 2018. 
 
 
4. Hvor mye koster konsulenttjenester/kjøp av eksterne tjenester/ vikar gjennom 

bemanningsbyrå til barnevern? Hvor mye penger bruker kommunen på dette i året? 
 
Svar: 
Bruk av konsulenttjenester, kjøp av eksterne tjenester, vikar/bemanningsbyrå til 
barnevern: 
 

Art Type utgift 2018 Pr 01.11.2019 

127** Vikarer, konsulenter, 
interne/eksterne 

875 992 1 151 941 

11657 Honorar selvstendig 
næringsdrivende 

110 600 53 875 

 



Barneverntjenesten i Bærum gjør ikke innkjøp av private saksbehandlingstjenester.  
Utgiftene til vikarer/konsulenter gjelder lovpålagt innhenting av opplysninger fra leger og 
enkelte medisinske utredninger, sakkyndige utredninger som i all hovedsak er i saker der 
dette pålegges barneverntjenesten gjennom beslutning i fylkesnemnd og tingrett, 
tolketjenester for klienter iht. kommunens rammeavtale for dette, pålagt advokatbistand 
til klienter og noe ekstern vikar til administrative funksjoner iht. kommunens 
rammeavtaler, i forbindelse med et lengre sykefravær internt. 
 
Utgiftene til honorar selvstendig næringsdrivende gjelder i all hovedsak 
bistand/utgiftsdekning til oppdragstakere i forbindelse med tilsynsbesøk.  
 
5. Hvor mye vil det koste kommunen å tilby gratis SFO for alle 1. klassinger i Bærum? 
 
Svar: 
Forutsetninger: 
• Antall barn 1. klasse – 1 619 (skoleåret 2019–2020) 
• Pris SFO fem dager i uken – 3 220 kroner (pris per 1.1.2020) 
• 11 mnd. i ett år 
 
Med disse forutsetningene vil kostnaden for gratis SFO for alle 1. klassinger bli på om lag 
57,3 millioner kroner. 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 


