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Vedrørende: HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representant Knudsen (SV) vedr. barnetryd,
IPad i skole og eiendomsskatt
_____________________________________________________________________________

Spørsmål:
1) Om barnetrygd:
o Hvor mye sparer kommunen på å inntektsberegne barnetrygd i utbetaling av sosialstønad?
o Hvor mange familier med barn mottar sosialstønad? Hvor mange barn gjelder dette?

2) Om iPad i skolen:
o Hvor mye har kommunen brukt på nye iPad-er til skolene? Ble andre leverandører vurdert?
o Hva slags tilgang til tastaturer har elevene til iPad-ene? Hvor mye vil det koste å kjøpe inn
tastaturer til alle elevene som har iPad?

3) Om eiendomsskatt: Hvor mye ville kommunen hentet inn i skatteinntekter med eiendomsskatt
på 2 promille med bunnfradrag på 5mill? Ville dette oppveid for de forventede reduserte
skatteinntektene?

Svar:

1) Om barnetrygd:
- Hvor mye sparer kommunen på å inntektsberegne barnetrygd i utbetaling av sosialstønad?
- Hvor mange familier med barn mottar sosialstønad? Hvor mange barn gjelder dette?

I juni hadde Bærum 303 familier som mottok sosialhjelp. I disse familiene er det 642 barn.

Sosialhjelp er en midlertidig ytelse regulert i sosialtjenesteloven. Den skal sikre den enkelte et
forsvarlig livsopphold. Andre inntektsmuligheter og trygderettigheter skal utnyttes fullt ut før
sosialhjelp gis. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger. Det skal
tas særlige hensyn til barns behov i alle vurderinger som foretas, for å sikre en trygg oppvekst og
deltagelse i fritidsaktiviteter. I Bærums inntektsberegnes barnetrygden. Beregningsmodellen
støtter sosialtjenestelovens formål om å bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. En slik
inntektsberegningsmodellen sikrer også at NAV vurderer hensyn til utgifter knyttet til barnet på
utgiftssiden.
Kostra tall fra 2019 viser at de fleste kommuner (78 prosent) iberegner barnetrygden i
inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp.

Dersom barnetrygden holdes utenom inntektsberegningen, vil det kunne oppstå krevende
skjønnsmessige vurderinger hvor NAV vil måtte vurdere avslag på søknad om utgifter tilknyttet
barnet og vise til barnetrygden. I dag får barnefamilier tilleggsytelser ved siden av livsoppholdet
fordi barnetrygden inntektsberegnes. Det tas hensyn til familiens totale økonomiske situasjon, og
det er ikke slik at de automatisk ville få mer sosialhjelp selv om NAV ikke tar med barnetrygden.
Det ville da mest sannsynlig vurderes at det innvilges mindre ekstraytelser enn det gjøres i dag.
Det gjør at familien må dekke fritidsaktiviteter til barn selv, de får mindre ekstra til klær og at
SFO/barnehage dekkes hvis det overstiger barnetrygden.
En grovt forenklet beregning kan være 642 x 12.000 (12x1000 kr pr måned) – noe som utgjør litt i
underkant av 8 millioner. Men denne beregningsmåten har nok litt lave anslag. Den har ikke tatt
med seg at alle barn 0-5 år nå mottar 300 kroner mer pr måned (1354) eller at enslige forsørgere
får barnetrygd for både ett ekstra barn og småbarnstillegg for 0-3 år på kr 660 pr måned.
Kommunedirektørens anslag er derfor at utgifter til sosialhjelp til barnefamilier vil øke med ca. 11
millioner hvis barnetrygden ikke inntektsberegnes.

2) Om iPad i skolen:
- Hvor mye har kommunen brukt på nye iPad-er til skolene?
Bærum kommune kjøper ikke nettbrett til sine elever. Nettbrett og tilhørende deksel leases på en
operasjonell leaseavtale, sak16/1330. En anskaffelsesavtale som ble inngått med Atea, mai 2016. I
denne avtalen betaler Bærum kommune en pris og valutajustert leie pr. måned i 3 år pr nettbrett.
Prisen pr nettbrett har nominelt vært den samme siden høsten 2016. Inflasjonsjustert pris er den
samme som opprinnelig avtalt mai 2016.
Bærum kommune bruker dermed det samme pr. elev pr. måned som det er gjort siden første
avrop i mai 2016.

- Ble andre leverandører vurdert?
Behovsspesifikasjon ble utført av pedagoger i forkant av formell anskaffelsessak. Videre ble
kravspesifikasjon ytterligere utvidet i henhold til tekniske krav i samråd med
Digitaliseringsenheten i Bærum kommune for å sikre at valgt enhet ville være harmonisert med

underliggende systemarkitektur. Ved vurdering av enhet i 2016 ble også andre flater og enheter
vurdert. Etter en pedagogisk helhetsvurdering ble nettbrett valgt som formfaktor/ enhet. Ordinær
anskaffelsesprosess ble gjennomført i regi av Bærum kommunes anskaffelsesavdeling. Det betyr
at ulike leverandører deltok i anskaffelsesprosessen.
Kommunedirektøren oppfatter at avtalen har tjent skolene godt og er en gunstig avtale for
Bærum kommune. De pedagogiske og didaktiske forutsetninger for valg av verktøy har ikke
endret seg vesentlig og vår rammeavtale med Atea har sikret forutsigbarhet for elever, lærere,
skoleledere og skoleeier.
Bærum kommune vil iverksette ny prosess når nåværende avtale utløper.
- Hva slags tilgang til tastaturer har elevene til iPad-ene? Hvor mye vil det koste å kjøpe inn
tastaturer til alle elevene som har iPad?
Skoleeier har anskaffet og distribuert ut tastaturer til skolene slik at alle skoler har et antall
eksterne tastaturer til bruk ved lengre skriveøkter for elever som foretrekker dette. Lengre
skriveøkter er hyppigst forekommende på ungdomsskolene. Pr. vår 2019 var dekningen på tilgang
til eksterne tastaturer i ungdomsskolen 1:2,5. Tallet baserer seg på tastaturer kjøpt inn sentralt og
fordelt på bakgrunn av elevtall. Skolene har også anskaffet eksterne tastaturer basert på lokale
behov.
For barneskolene gjelder det samme. Skoleeier har anskaffet og distribuert ut fra sentralt hold
tastaturer til skolene basert på elevtall. Pr. vår 2019 var dekningen på tilgang til eksterne
tastaturer i barneskolen 1:3,6. Tallet baserer seg kun på tastaturer kjøpt inn av skoleeier og delt ut
etter elevtall. Også barneskolene har skolene anskaffet eksterne tastaturer basert på lokale
behov.
Det er ellers grunn til å merke seg at elever med spesifikke tilretteleggingsbehov innen
eksempelvis syn eller finmotorikk mottar tastatur tilpasset behov.
Basert på dagens elevtall, kjent dekningsgrad og eksisterende rammeleverandørpris, vil en
fullstendig 1:1 dekning på eksterne tastaturer totalt beløpe seg til 4,6 MNOK.»

3) Om eiendomsskatt: Hvor mye ville kommunen hentet inn i skatteinntekter med eiendomsskatt
på 2 promille med bunnfradrag på 5mill? Ville dette oppveid for de forventede reduserte
skatteinntektene?

Svar:
Ved å benytte data fra Skatteetaten om boligverdi fra 2018 kan man beregne hva
eiendomsskatten kan bli for Bærum. Når Skatteetatens boligverdi benyttes til å utskrive
eiendomsskatt er kommunen pålagt å benytte en redusert boligverdi. Den skal være maksimalt 70
prosent av den opprinnelige boligverdien.

Dersom forutsetningene for beregning eiendomsskattegrunnlaget er:

•

Maksimal boligverdi er 70% av markedsverdi

•

Bunnfradrag på 5 mill.

Gir eiendomsskatt ved:
•

1 promille (som er det høyeste som er lov 1. året eiendomsskatt innføres): ca. 35 mill.

•

2 promille: ca. 70 mill.

•

4 promille (maks etter regjeringens forslag til Statsbudsjett 2021): ca. 140 mill.

Det er viktig å poengtere at beregningene over kun gjelder eiendomsskatt på bolig. I tillegg
kommer eventuelt eiendomsskatt på næringseiendom.

