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Oppvekst barnehage – langsiktige nøkkeltall

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 

Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage

Netto driftsutgifter i kroner pr. barn i barnehage

Andel barn med barneverntiltak med tiltak i hjemmet 

Brutto driftsutgifter i barnevernadministrasjon pr. barn med 
barneverntiltak 

Antall meldinger til barnevernet  



Noen viktige innsatser

Sammen om velferd

Samordning

Tidlig innsats og innsats mot de med størst behov

Dialogbasert inntak (felles inntak) kommune - spesialisthelsetjenesten (Psykisk helseteam/PPT –

BUP)

Utarbeider en metode og et kompetansehevingskonsept for helsestasjonene - å oppdage risiko 

og hvordan man skal håndtere dette.

Etablere et systematisk samarbeid mellom fastleger og kommunal jordmor

TETT PÅ – Kvalitet i Bærumsbarnehagene

Tiltaksutvikling og tiltaksprofil i barneverntjenesten

Barnevernreform 2022 



HP: Barnehageplasser 2021

1. Færre plasser på grunn av redusert barnebefolkning: 129 færre plasser

2. Færre plasser på grunn av kostnadsreduserende tiltak:  84 færre plasser
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Barnetall som er demografikompensert i barnehagebudsjett



Hvordan reduserer vi barnehageplasser?
Vi skal sikre rettighetsbarn plass

Mindre etterspørsel 

Økonomisk incitament gjennom tilskuddsordning tilsier at private vil 
prioritere rettighetsbarn 

Det gjennomføres styrt avvikling av kommunale barnehageplasser. 
Det reguleres slik at det samlet ikke blir barnehageplasser til flere 
ikke-rettighetsbarn enn det er budsjettmidler til



Avvikling kommunale barnehageplasser

Nedtak av avdelinger i barnehager

Avvikling av barnehageenheter forslås

I områder hvor befolkningsprognosen viser nedgang i antall barn i målgruppen over 

lang tid 

I områder hvor gamle barnehagebygg skal erstattes av nye og større barnehageenheter

Andre hensyn som tilpasning til andre sektorers behov for areal tillegges også vekt ved 

vurdering av avvikling av barnehager

Egne saker til politisk behandling



Usikkerhetene ved planlegging av antall 

barnehageplasser

Private barnehager kan velge opptak av ikkerettighetsbarn:

ved hovedopptaket

i løpet av året 

Manglende etterspørsel vil kunne medføre en usikker driftssituasjon 
for noen barnehager



HP: Reduksjon av institusjonsplasseringer barnevernet

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lovpålagt aktivitet barnevern inkl prognose til 2022

Nye meldinger til
barnevernet

Nye undersøkelser

Barn i løpet av året
med tiltak

Antall barn i løpet
av året med tiltak i
hjemmet

Antall barn i løpet
av året når barnet
er plassert

KOSTRATALL: 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år korrigert for utgiftsbehov viser at Bærum ligger nest lavest i nettverket 
og 20% under snittet i nettverket.

Det handler om å tilpasse budsjett til 
dagens nivå for utgifter til 
institusjonsplasseringer. 



HP: Avvikle akutthjelpen

Tjenesten gir barnefamilier praktisk hjelp i hjemmet i en opplevd akutt situasjon. 
Akutthjelpen er ikke er lovpålagt.

Behov for tjenesten har variert noe, men de siste årene har det vært redusert etterspørsel 
etter tjenesten.

85 prosent av de som mottok hjelp i 2019, var familier med to forsørgere.

Familier med behov vil alternativt kunne søke praktisk bistand etter Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, men terskelen for hjelp vil være høyere enn det Akutthjelpen 
tilbyr i dag. 

Noen foreldre kan også få hjelp fra Homestart, som er basert på hjelp fra frivillige. 

Familiene kan få veiledning av helsesykepleier og oppfølging av psykisk helseteam.



Spesielle utfordringer

Utvikling spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Kjøp av plasser ressurskrevende brukere, psykisk helse

Høye og varierende kostnader til ettervern barnevernet

Sitasjonen med Covid 19 – alle tjenesteområder


