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Saker til behandling

HOK-14/21
Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på
ungdomstrinnet
Saksbehandler:
Kari Eliassen
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:

19/00307-5
Møtedato

14/21

26.05.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Forsøket med karakterfri vurdering på 8.trinn i norsk og naturfag avsluttes grunnet
føringer i ny vurderingsforskrift og ny læreplan.
2. Det arbeides videre på begge ungdomsskolene, og mellom skolene, med
videreutvikling av en vurderingspraksis som støtter opp om og er en naturlig del
av elevenes læring, i tråd med føringer i vurderingsforskriften og læreplanverket
LK20.
Ås, 06.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Vedlegg:
 Opplæringslovens kap 3, «Vurderingsforskriften»:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
 Læreplanverket for kunnskapsløftete 2020 (LK20):
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
 HOK-sak 6/19 06.03.2019 Vurderingspraksis på ungdomstrinnet
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rektor ved Nordbytun ungdomsskole
Rektor ved Ås ungdomsskole
Virksomhetsleder grunnskole
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Saksutredning:
Sammendrag:
Denne saken, Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på ungdomstrinnet, er en
oppfølging av følgende vedtak gjort i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 3.6.19 i sak
Vurderingspraksis på ungdomstrinnet (arkiv-sak-dokument 19/00307-1):




Det innføres, som et forsøksprosjekt skoleåret 2019/20, karakterfri vurdering
på 8. trinn i fagene norsk og naturfag. Terminkarakterene i disse fagene skal
fortsatt gis.
Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020.

Våren 2020 ble det gjennomført en vurdering av forsøket på begge ungdomsskoler
med en spørreundersøkelse blant elever og lærere. Grunnet koronasituasjonen ble
ikke vurderingen sluttført. Forsøket ble etter en underveisvurdering på skolene
videreført skoleåret 2020-21.
Våren 2021 har spørreundersøkelsen blitt fulgt opp på begge skoler, supplert med
samtaler med elever og i lærerkollegiet, og på bakgrunn av dette har ledergruppene
ved skolene kommet med sin anbefaling.
Basert på innføringen av ny vurderingsforskrift, ser kommunedirektøren ikke behov
for en forsøksordning for vurderingspraksis på ungdomstrinnet i Ås kommune. Det
arbeides kontinuerlig med gode vurderinger ut fra klare føringer i ny
vurderingsforskrift og læreplan, der grundig pedagogisk vurdering og refleksjon i
kollegiet rundt en oppgave og et læringsmål avgjør om vurderingen skal gis med eller
uten karakter.
Fakta i saken:

Siden forsøket med karakterfri vurdering ble vedtatt i 2019, har store endringer
skjedd i norsk skole. Ny vurderingsforskrift ble gjort gjeldende fra 1.august 2020, nytt
læreplanverk LK20 gjeldende fra 1.august 2020 for 1.-9. trinn, fra august 2021 for 10.
trinn. Både læreplan og vurderingsforskrift vektlegger en helhetlig læringsprosess,
der vurdering er en integrert del av læringsprosessen og ikke kommer til slutt som en
evaluering av et resultat.
Lovverk og læreplan:
I vurderingsforskriften https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-29-1474 § 310. står blant annet følgende om Undervegsvurdering i fag:
«All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering.
Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å
fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag. Undervegsvurderinga kan
vere både munnleg og skriftleg.
I undervegsvurderinga i fag skal elevar, lærlingar, lærekandidatar og
praksisbrevkandidatar
a.
delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling
b.
forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei
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c.
d.

få vite kva dei meistrar
få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen sin.»

Det understrekes at «Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til
lærelyst underveis i opplæringen, og også gi informasjon om kompetanse underveis
og til slutt» (forskrift til opplæringsloven § 3-3).
Halvårsvurdering skal fra 8.trinn gis med karakter, ifølge forskriftens § 3-12. Utover
dette er det ingen krav om at underveisvurderingen skal inneholde karakterer. Det er
imidlertid heller ingen juridisk hindring for å gi karakterer ved underveisvurdering i
ungdomsskolen, så sant forskrift og læreplan følges.
Læreplanverket LK20 legger i Overordnet del blant annet vekt på at elevene skal
«lære å lære», bruke gode strategier og bli selvstendige i sin videre læring. Dette
peker fram mot livslang læring, og underveisvurdering med muntlige og skriftlige
forovermeldinger om hva eleven kan gjøre for å utvikle økt kompetanse, står sentralt.
Ungdomsskolenes evaluering av forsøket:
Våren 2020 ble det gjennomført en vurdering av forsøket på begge ungdomsskoler
med en spørreundersøkelse blant elever og lærere. Grunnet koronasituasjonen med
brå omstillinger til stadig nye smitteverntiltak på skolene, ble ikke vurderingen
sluttført. Forsøket ble etter en underveisvurdering, videreført skoleåret 2020-21.
Våren 2021 har spørreundersøkelsen blitt fulgt opp på begge skoler og supplert med
samtaler med elever og i lærerkollegiet.
Skolene ser ikke lenger behov for et forsøk i sin vurderingspraksis. Det arbeides
kontinuerlig med gode vurderinger ut fra ny vurderingsforskrift og læreplan, der
grundig pedagogisk vurdering og refleksjon i kollegiet rundt en oppgave og et
læringsmål avgjør om vurderingen skal gis med eller uten karakter.
Evalueringen av forsøket med karakterfri vurdering, som er gjort på begge
ungdomsskoler, viser at både elever og lærere ønsker en kombinasjon av
underveisvurdering med og uten karakterer.
Ved enkelte oppgaver og læringsmål vurderes det som pedagogisk mest
hensiktsmessig å gi karakter. Ved andre oppgaver og læringsmål oppnås best støtte
til videre læring ved vurdering uten karakter.
I begge tilfelle er det den skriftlige eller muntlige tilbakemeldingen eleven får, og som
viser hva eleven mestret godt og hva eleven bør arbeide med for å øke
kompetansen, som er det bærende element i vurderingen.
Begge ungdomsskoler melder at forsøket med karakterfri vurdering har gitt skolen og
lærerne økt bevissthet om betydningen av gode faglige tilbakemeldinger og
forovermeldinger, og forberedt dem på innholdet i ny vurderingsforskrift. Forsøket har
ført til økt fokus på betydningen av oppgavens form og innhold, og et tydeligere fokus
på hva som skal til for at eleven skal øke sin kompetanse. Dette gjelder også for
andre lærere enn de som har vært omfattet av forsøket.
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Elevene melder at forsøket har ført til mindre ‘sammenligningspress’. De får
tilbakemeldinger som sier hvordan de bør arbeide videre, ikke hvor de står
sammenlignet med de andre elevene. Som følge av forsøket og innholdet i ny
vurderingsforskrift har også elevenes medvirkning i vurderingsarbeidet økt. Enkelte
elever melder om at karakterfri vurdering gjør at de blir usikre på hvor de står faglig,
og mener de trenger karakterer underveis, da de likevel skal få karakter ved
halvårsvurdering. Andre har opplevd det som kunstig at forsøket bare har omfattet to
fag.
Skolene melder at det er vanskelig å vurdere om forøket har gitt mindre press på
elevene. Dette henger sammen med at ny vurderingsforskrift er innført samtidig som
det siste året har gitt elevene store utfordringer på andre områder.
Skolene vil arbeide videre i profesjonsfellesskapet med å videreutvikle god
vurderingspraksis i tråd med læreplanverk og vurderingsforskrift, og valg gjøres og
begrunnes ut fra profesjonsfaglige pedagogiske vurderinger.
Vurdering:

Kommunedirektøren ser ikke lenger at det er behov for et forsøk på dette området,
grunnet klare føringer i ny forskrift og ny læreplan.
Det arbeides videre på begge skoler og mellom skolene med videreutvikling av en
vurderingspraksis som støtter opp om og er en naturlig del av elevenes læring, i tråd
med føringer i læreplanverket LK20 og vurderingsforskriften.
Underveisvurdering i ungdomsskolen gis med eller uten karakter, basert på en
pedagogisk vurdering ut fra oppgavens og læringsmålets art.
Satsingen på god vurderingspraksis i ungdomsskolen fortsetter i tråd med føringer i
læreplanverket LK20 og vurderingsforskriften.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Alternativer:
Ingen
Konklusjon med begrunnelse:

Det er ikke lenger behov for et forsøk med karakterfri vurdering i ungdomsskolene i
Ås. Nytt læreplanverk og ny vurderingsforskrift regulerer underveisvurdering og
sluttvurdering.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
01.08.2021
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HOK-15/21
Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Åsskolen
Saksbehandler:
Hildegunn Aalerud
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:

21/01123-2
Møtedato

15/21

26.05.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen" vedtas som
erstatning for "Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i
Ås-skolen" og "Kommunalt reglement for informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås-skolen."
2. I § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges det til "Den
enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO.
Hjemmel for ordensregler for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne
forskriften.". I tillegg justeres teksten i §1 i tråd med tabell 1 i
saksfremlegget.
Ås, 12.05.2021
Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Vibeke Aaser Grønli
Virksomhetsleder grunnskole

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Vedlegg:
1. Kommunedirektørens forslag til Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Åsskolen
2. Oppsummering av høringsuttalelser
3. Høringsbrev
4. Forslag til forskrift sendt på høring
5. Gjeldene IKT-reglement
6. Gjeldene forskrift om ordensreglement
7. Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Høringsinnspillene
HOK-sak 1/15 Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås- skolen
HOK-sak 16/16 IKT-reglement for elever i Ås-kommune - Vedlegg til "Kommunal
forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen
HOK-sak 26/18 Revidering av Kommunal forskrift om reglement for orden og
oppførsel i Ås-skolen
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Kommunaldirektør
Virksomhetsleder
Rektorer i grunnskolen

Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunedirektøren foreslår å forene kommunens ordensreglement og IKTreglement til ny "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen".
Elevenes rettigheter og plikter, samt forventet oppførsel og sanksjoner fra begge
reglementene, er videreført og oppdatert i ny forskrift.
Det fremmes også forslag om en endring Forskrift om skolefritidsordningen i Ås
kommune. Kommunedirektøren foreslår å legge inn en delegering i forskriften,
som gir skolene myndighet til å lage egne ordensregler for SFO.
Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen har vært på høring hos
høringsinstansene. Det kom inn 6 høringsuttalelser, der ingen stiller seg negative
til sammenslåing til én ny forskrift. Høringsuttalelsene handler i hovedsak om
klarspråk, formuleringer og uklarheter, og presiseringer av skolenes
gjennomføring og praksis ved bruk av sanksjoner. I innstillingen ligger
kommunedirektørens forslag til forskrift, som er bearbeidet etter
tilbakemeldinger i høringsuttalelsene.
Fakta i saken:
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf.
opplæringsloven § 9 A-10. Et ordensreglement kan bidra til å få et mer
velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha
det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene
brytes. Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med
opplæringen i Norge. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt
læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer (Udir-8-2014).
Skoleeier har ansvar for fastsetting av ordensregler. Det kan gjøres ved at
skoleeier:
1. delegerer myndigheten til den enkelte skole, som kan fastsette sitt eget
ordensreglement
2. vedtar en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene
i kommunen
3. fastsetter fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegerer til
den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold
Ås kommune har valgt både punkt 1 og punkt 2. Forskrift om ordensreglement
ble vedtatt i HOK-sak 1/15 den 21.01.2015, og ble revidert i HOK-sak 26/18 den
22.08.2018. Forskrift om IKT-reglement ble vedtatt i HOK-sak 16/16 den
30.03.2016.
Digitale verktøy blir en stadig større del av elevenes og de ansattes
skolehverdag, og grensene mellom skolens faktiske rom og det digitale rom kan
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oppleves mer utydelige. Dette har blitt enda mer iøynefallende i pandemien, med
hjemmeskole og dens utfordringer og muligheter i det digitale rom.
Kommunedirektøren mener at felles forskrift for ordensregler og IKT vil kunne
bidra til å skape enda større grad av felles holdninger og lik praksis, samt lik
behandling av elever i Ås med hensyn til vurderingen av orden og oppførsel.
Forskriften gjelder for alle grunnskolene i Ås kommune når skolene har ansvar
for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler og undervisningsformer,
og på skoleveien. I tillegg til forskriften, er den enkelte skole gitt myndighet til å
gi tilpassede og utfyllende ordensregler for egen skole, som beskrevet i punkt 1
over.
SFO
SFO er ikke en del av skoletiden, og vil derfor ikke omfattes av forskriften, som
er hjemlet i opplæringsloven § 9A-10. Om skolene skal vedta egne ordensregler
for SFO, slik Utdanningsdirektoratet anbefaler, må ordensregler for SFO hjemles i
opplæringsloven § 13-7 og Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune,
ikke i § 9A-10. Ulik lovhjemmel er derfor grunnen til at det må være to
forskjellige ordensreglement for skole og SFO. Kommunedirektøren foreslår
derfor å endre § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, slik at
skolene gis myndighet til å utarbeide egne ordensregler for SFO.
Kommunedirektørens forslag til tillegg i
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune:
Tabell 1
Gjeldende § 1 Virkeområde
Forslag til ny § 1 Virkeområde
Forskriften gjelder alle skolefritidsordninger
som eies og drives av Ås kommune.
Forhold som er regulert i opplæringsloven med
forskrifter er ikke tatt med i forskriften. Dette
gjelder blant annet elvene sitt skolemiljø, jf.
opplæringsloven kapittel 9A, kravet om
politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og
forskrift til opplæringsloven kapittel 15, og
regler for taushetsplikt, jf. opplæringsloven §
15-1 og forvaltningsloven §§ 13-13f.

Forskriften gjelder alle skolefritidsordninger som
eies og drives av Ås kommune.
Forhold som er regulert i opplæringsloven med
forskrifter er ikke tatt med i forskriften. Dette
gjelder blant annet opplæringslovens kapittel 9A
Elevene sitt skolemiljø, opplæringsloven § 10-9
Politiattest og forbod mot tilsetjing og forskrift til
opplæringsloven kapittel 15 Krav om politiattest,
samt regler for taushetsplikt, jf. opplæringsloven
§ 15-1 og forvaltningsloven § 13.
Den enkelte barneskole gis myndighet til å gi
ordensregler for egen SFO. Hjemmel for
ordensreglement for SFO er opplæringsloven §
13-7 og denne forskriften.

Prosess og høring
Kommunal forskrift er overordnet skolenes ordensregler. Sammenslåing og
forslag til endringer i forskriften ble diskutert og bearbeidet i rektorgruppen, før
høringsbrev ble sendt ut. Høringsbrev og forslag til forskrift som da forelå er
vedlagt saksfremlegget.
Parallelt med behandlingen av kommunes forskrift om ordensregler og IKTregler, jobber skolene med oppdatering av ordensregler for egen skole. Skolenes
ordensregler skal være ferdige til kommende skoleår. Alle skolene skal ha egne
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ordensregler, og i oppdateringen av disse må skolen vurdere hvilke regler om
IKT som bør inn i skolens ordensregler.
Høringsinstanser er skolenes samarbeidsutvalg (SU), FAU og de ansatte gjennom
Utdanningsforbundet og Fagforbundet, i tillegg til at høringen har vært åpen for
alle. Det kom inn 6 høringsuttalelser. Disse var fra Rustad skole ved ledelsen og
SFO, Rustad FAU, Nordby FAU og SU, Brønnerud skole lærere og medlemmer av
Utdanningsforbundet, Brønnerud SU og Nordbytun FAU. Vedlagt saksfremlegget
er en oppsummering av høringsuttalelsene med kommunedirektørens
kommentar.
Endringer
Ingen av høringsuttalelsene var negative til sammenslåing til én forskrift.
Etter tilbakemeldinger fra høringsinstansene foreslår kommunedirektøren
endringer i alle paragrafene, med unntak av § 7. De største endringene er i §§ 5
og 8 om sanksjoner og saksbehandling ved bruk av sanksjoner.
Høringsuttalelsene tilsier at det var behov for å klargjøre sanksjonen
"inndragelse av gjenstander", noen av sanksjonene er omformulert og
sanksjonen "anmerkning" er tatt ut. Elever på ungdomstrinnet får karakterer i
orden og atferd. Dersom en regel brytes, for eksempel dersom en elev ikke har
med nødvendig utstyr på skolen, kan dette føre til en anmerkning. Det er ikke en
straff eller en sanksjon, men en del av skolens underveisvurdering i karakteren
orden.
Inndragelse av gjenstander er delt i 2 punkter, der det ene omhandler farlige
gjenstander som foresatte må hente, og det andre er elevens private
gjenstander som skal gis tilbake til eleven senest ved slutten av samme
skoledag.
Endringene i saksbehandling i § 8 handler først og fremst om når foresatte skal
varsles om en sanksjon, eller om foresatte skal varsles. For sanksjonen "muntlig
tilsnakk" gis skolen anledning til å utøve faglig skjønn i lys av barnets beste, i
vurderingen om foresatte skal varsles. De andre sanksjonene er delt mellom at
foresatte skal varsles før eller etter sanksjonen er iverksatt.
Saksbehandling ved bortvisning er presisert, for å tydeliggjøre når rektor kan
fatte vedtak om bortvisning.
Vurdering:
Kommunedirektøren vurderer at sammenslåing av ordensreglement og IKTreglement til én felles forskrift, vil kunne bidra til at elever og ansatte i Ås-skolen
ser på IKT som en naturlig og integrert del av skolehverdagen.
Ordensreglementet handler om å behandle hverandre med toleranse og respekt.
Kommunedirektøren vurderer at forskriften kan bidra til å skape enda økende
grad av felles holdninger, lik praksis, og lik behandling av elever i Ås.
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Ved at skolene har egne ordensregler, vurderer kommunedirektøren at det vil
kunne bidra til at elevene føler større eierskap til innholdet, og at eventuelle
vanskelige formuleringer kan utdypes og konkretiseres, slik at innholdet blir
lettfattelig for alle elever.
Kommunedirektøren ønsker å følge Utdanningsdirektoratets anbefaling om at alle
SFO’ene utarbeider egne ordensregler. Kommunedirektørens innstilling vil gi
skolene delegert myndighet til dette.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Alternativer:
"Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås" og
"Kommunalt reglement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i
Ås- skolen" beholdes som to forskjellige forskrifter.
Skolene gis ikke delegert myndighet til å utarbeide egne ordensregler for SFO.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren mener forskriften er et viktig ledd i arbeidet med å skape et
godt læringsmiljø. Videre mener kommunedirektøren at den kan bidra til at
elever, lærere og foreldre får en felles forståelse av hva som er ønsket oppførsel
og god orden i skolehverdagen, samt gi lærerne holdepunkter for hvordan
reglene kan benyttes, og hvordan de bør praktiseres i skolehverdagen.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-16/21
Etablering av ressursbarnehager
Saksbehandler:
Jeanette Schou
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:

21/01146-1
Møtedato

16/21
46/21

26.05.2021
02.06.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra
august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt
utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov.

Ås, 03.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskap
Kommunestyret
Saksbehandler sender vedtaket til:
Kommunale styrere
Enhetsleder Pedagogisk psykologisk tjeneste
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Saksutredning:
Sammendrag:
I helhetligplan for barn og unge er et av målene «kommunens tjenester rettet
mot barn og unge er samordnet og helhetlig på tvers av virksomheter». For å
imøtekomme målet er en av strategiene at kommunen skal sikre at tilbud og
tjenester trekker i samme retning, hvor ulike kompetanser på tvers av tjenester
kompletterer hverandre og virker sammen. Kommunedirektøren ønsker som et
ledd i strategien, å etablere Frydenhaug og Nordby barnehager som
ressursbarnehager.
Ressursbarnehager er barnehager som er ekstra tilrettelagt for barn med særlige
behov. Dette innebærer at bemanningen skal være styrket med høyere
personaltetthet som innehar tverrfaglig kompetanse. Å samle tverrfaglig
kompetanse i ressursbarnehager vil bidra til at kommunen kan tilby et godt,
stabilt og koordinert tilbud tidlig i livsløpet for å innfri retten til spesialpedagogisk
hjelp og tilrettelegging. Barna vil profitere på faste ansatte med særlig
kompetanse som raskt kan komme i gang med god og riktig støtte.
Ressursbarnehagene skal ha tilrettelagte bygg med plass til hjelpemidler.
For å kunne etablere ressursbarnehager i kommunen, anbefaler
kommunedirektøren å styrke Frydenhaug og Nordby barnehager med en
grunnressurspakke. Grunnressurspakken finansieres innenfor Virksomhet
barnehage. Grunnressurspakken skal sikre nødvendig personaltetthet med
tverrfaglig kompetanse, samt driftsmidler til ressursbarnehagene.

Fakta i saken:
De kommunale barnehagene i Ås skal være rustet til å møte nye krav og
utfordringer. Dette krever kontinuerlig utvikling og fornyelse av «Virksomhet
barnehage» sin organisering av ressurser og kompetanse. Barns rett til
spesialpedagogisk hjelp fremkommer av barnehageloven § 37 og 31. Kvaliteten
og effekten av den spesialpedagogiske innsatsen i kommunen avhenger av at
personalet er sammensatt og innehar bred kompetanse for å imøtekomme krav,
forventninger og behov.
Rapporten «Inkluderende fellesskap for barn unge» fastslår at dagens tilbud og
system tilknyttet det spesialpedagogiske tilbudet for barn i barnehager har store
utfordringer. Rapporten påpeker at det er for mange uten tilstrekkelig
kompetanse som gir pedagogisk hjelp i barnehagene.
Noen momenter som rapporten fremhever, er:
 50 % av alle barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging
får dette av ufaglærte.
 Det tar for lang tid før tilretteleggingstiltak kommer på plass.
 Ca. 15-25 % av alle barn har så store utfordringer at de trenger
tilrettelegging i barnehage. Dette er langt flere enn de som per i dag
mottar hjelp i form av spesialpedagogisk hjelp
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I 2020 kom Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende
felleskap i barnehage, skole og SFO» . Bærende prinsipper i meldingen er tidlig
innsats, inkludering og et godt tilpasset pedagogisk tilbud. Meldingen peker på
viktigheten av høy kvalitet i det pedagogiske tilbudet, kompetanseheving på flere
nivåer, samt at kommunen må sikre et system for å fange og følge opp barn
med særskilte behov.
Noen momenter i meldingen:
 Skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning til 50 %
barnehagelærere
 Presisere og stramme inn i barnehageloven at ansatte som gir
spesialpedagogisk hjelp, skal ha formell pedagogisk eller
spesialpedagogisk kompetanse
 Vurdere hvordan barnehager kan få tilstrekkelig tilgang til
spesialpedagogisk kompetanse
Barns rettigheter til et styrket barnehagetilbud
I de aller fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok for å
imøtekomme barns individuelle behov. For barn med vedvarende behov utover
det ordinære barnehagetilbudet har kommunen ansvar for å vurdere barnets
behov jmf barnehageloven § 34 sakkyndig vurdering. Barn under
opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har
rett til slik hjelp jmf § 31 barnehageloven. For å ivareta barns rettigheter vil det i
noen tilfeller være nødvendig med et styrket barnehagetilbud. Retten til
spesialpedagogisk hjelp blir i dag ivaretatt ved at spesialpedagoger fra det
ambulerende spesialpedagogiske teamet, blir tilført som ressurs til barnet i
barnehagen etter vedtak jmf § 35 barnehageloven. Assistenter benyttes også til
dette arbeidet. Ved bruk av assistenter tilføres barnehagene lønnsmidler
tilsvarende vedtaket.
Barn med særlige behov kan i tillegg ha rett og behov for særskilt tilrettelegging
av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen jmf. § 37 barnehageloven.
Det er ikke krav til sakkyndig vurdering, men det skal kunne fremlegges
dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne, samt hvilke særskilte tilrettelegginger
barnet har for å kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet. Dette kan innebære
både fysiske tilrettelegginger, men også ekstra personalressurser. For å ivareta
rettigheten får barnehagen tilført ekstra ressurser som de selv koordinerer i
henhold til vedtak jmf § 37 barnehageloven.
Omstilling tilknyttet den spesialpedagogiske innsatsen i Ås kommune
Kommunen har over en periode jobbet med omstilling tilknyttet den
spesialpedagogiske innsatsen. Målet med omstillingen har vært å etablere et
helhetlig system innenfor en felles kultur og forståelse for spesialpedagogisk
innsats i et inkluderende felleskap. Det har gjennom omstillingsarbeidet
utkrystalliserte seg to hovedstrategier i organiseringen av tilbudet til barn med
særlige behov. Den ene strategien omhandler nødvendigheten av at
kompetansen og ressursene følger barnet. Den andre strategien handler om at
kompetansen og ressursene samles i et par barnehager i kommunen.
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Arbeidet tilknyttet første hovedstrategi startet i august 2020 hvor
spesialpedagoger fra PPS ble underlagt «Virksomhet barnehage» og samlet i et
spesialpedagogisk team. Teamet jobber ambulerende og reiser rundt til
barnehagene hvor barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går. For å kunne
videreutvikle den spesialpedagogiske innsatsen i samsvar med nasjonale føringer
og rapporter, ønsker kommunedirektøren å igangsette den andre strategien som
omhandler at kompetansen og ressursene samles i et par barnehager i Ås
kommune ved å etablere Frydenhaug barnehage i sør og Nordby barnehage i
nord som ressursbarnehager.
Ressursbarnehager i Ås kommune
Kommunedirektøren anbefaler at en ressursbarnehage skal være en barnehage
hvor bemanning, kompetanse, utstyr, leke og oppholdsareal, er tilpasset barn
med særlige behov. Med dette skal ressursbarnehagene kunne gi et godt,
effektivt og helhetlig tilbud til barn med særlige behov. Dette fordrer god
samhandling og koordinering av hele tjenesteapparatet rundt barna. En
ressursbarnehage vil kunne bygge opp en spesialkompetanse som kan
samarbeide med flere ulike aktører og tjenester. Dette innebærer at
ressursbarnehagene må inneha:
1. Styrket bemanning
2. Organisering av barnegrupper hvor grunnbemanning skal vurderes i lys av
barnegruppens samlede behov
3. Fysisk tilpassede bygg for barn med ulike behov
Forskjellen mellom en ordinær barnehage og en ressursbarnehage er i hovedsak
kompetansen til personalet og personaltettheten.
1.Styrket bemanning
Ressursbarnehagen trenger styrket bemanning. Dette innebærer økt
personaltetthet med kompetanse på spesialpedagogisk innsats og tilrettelegging.
Utover grunnbemanning jmf § 26 barnehageloven og pedagognormen jmf. § 1
forskrift om pedagogisk bemanning er det behov for å øke personaltettheten med
spesialpedagog og fagarbeidere hvorav en skal ha helsefaglig kompetanse.
Spesialpedagogen skal ha et særlig ansvar for å innfri retten til et
spesialpedagogisk tilbud i barnehagen ved å utøve spesialpedagogisk hjelp og
veilede personalet. Fagarbeiderne i ressursbarnehagen skal bistå arbeidet med
tilretteleggingene til barn med nedsatt funksjonshemning. Styrer i
ressursbarnehagen skal ha vedtaksmyndighet.
2.Organisering av barnegrupper
Ressursbarnehage er ikke en spesialbarnehage. Ressursbarnehagen skal ha en
sammensetning hvor barn uten særlige behov er i flertall og hvor inkludering og
deltagelse i felleskapet skal være en selvfølge. Barnegruppene kan i likhet med
alle andre barnehager settes sammen på flere ulike måter og med ulik størrelse.
3.Fysisk tilpassede bygg
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Det er et behov for tilpassede arealer i ressursbarnehager. Barn med spesielle
behov har ofte et økt behov for ro og steder å trekke seg bort, i tillegg kan
enkelte barn trenge plass til flere og store hjelpemidler.
Nordby barnehage er fysiske tilrettelagt for barn med særlige behov og har flere
lagringsrom for hjelpemidler, samt ekstra grupperom. Dette gjelder ikke
Frydenhaug barnehage. Frydenhaug barnehage er en fem avdelings barnehage
med en kapasitet på 94 plasser. For at Frydenhaug barnehage skal kunne ivareta
behovet for tilpassede arealer vil kapasiteten reduseres. Det kan være behov for
noen byggmessige utbedringer i Frydenhaug. Dette vil kommunedirektøren
eventuelt komme tilbake til når det er gjort erfaringer med drift av
ressursbarnehagen. Eventuelle utbedringer vil da bli bearbeidet inn i
kommunedirektørens forslag til handlingsprogram.
Vurdering:
Barnehagene i Ås drives effektivt. Grunnbemanningen utnyttes maksimalt og for
å kunne innfri retten til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging kreves det
kompetanse og ressurser. Erfaringer fra første strategi hvor kompetansen følger
med barnet gjennom ambulerende spesialpedagoger, har både fordeler og
ulemper. Utfordringen er at spesialpedagogene kommer til ulike tider i ulike
barnehager som gjør at enkelte barnehager får besøk på uhensiktsmessige
tidspunkter. I tillegg erfares det at barnehagene oppfatter tiden barnet har med
spesialpedagog som en tid hvor de selv kan trekke seg bort fra barnet og frigjøre
tid til annet forefallende arbeid. Når ansatte og spesialpedagoger ikke får
prioritert tid sammen om samarbeidet om den spesialpedagogiske hjelpen, blir
den spesialpedagogiske hjelpen løsrevet fra den daglige virksomheten i
barnehagen. Når spesialpedagogene er ambulerende kan det være vansker med
«å koble seg på» de daglige gjennomføringene av tiltak, og å få til god dialog om
barnet når spesialpedagogen ikke er til stede i alle situasjoner. I tillegg brukes
det mye tid til forflytting mellom barnehager som kunne vært brukt direkte i
arbeidet med barn. I dag brukes det totalt ca 30% årsverk til forflytting. Endring
av innsatsen og rammebetingelsene i retning av strategi to vil kunne bidra til en
mer rasjonell praksis for å sikre et godt og helhetlig tilbud til barn med særlige
behov.
Strategi 2 som innebærer at kompetansen og ressursene ledes til visse
barnehager i kommunen (Ressursbarnehager), vil kunne tilrettelegge for et mer
forutsigbart og helhetlig tilbud til barn med særlige behov. I ressursbarnehager
vil man kunne etablere stabil kompetanse på arbeid med barn med rett til
spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging, samt utnytte personalressursene
mer effektivt og hensiktsmessig. Barn med særlige behov vil kunne inkluderes i
større grad på avdeling, da kompetansen samt personaltettheten vil være
tilgjengelig hele dagen. Barna vil profittere på at ressursbarnehagene har faste
ansatte med særlig kompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.
Ressursbarnehagen vil få større forutsigbarhet tilknyttet hvilke ressurser de har
over tid, og tilbudet kan dermed bygges opp sammen med kompetansen i
personalet. Tilbudet vil raskere kunne være i tråd med barnets vedtak, og
tilpasses barnets behov. Over tid vil kommunen spare inn ressurser, ved at flere
barn med behov for et styrket tilbud er samlet på ett sted.
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Ved å satse på ressursbarnehager vil kommunen kunne bygge opp et
profesjonelt fagmiljø med spesialpedagoger. Et slikt fagmiljø er et viktig
perspektiv med tanke på rekruttering av nye ansatte.
Kommunen vil i større grad kunne anbefale foreldre til barn med særlige behov
om å velge seg til ressursbarnehagene hvor barnehagetilbudet er styrket og
tilrettelagt for deres barn. Dette vil redusere kostnadene til fysisk tilrettelegging i
andre barnehager jmf. barnehagelovens § 37. I tillegg vil ressursbarnehagene ha
større tilgang på spesialpedagogisk materiell og utstyr.
I Frydenhaug barnehage ser kommunedirektøren at det er behov for å avsette en
avdeling for å tilrettelegge arealet. Dette vil redusere barnehagekapasiteten i
sentrum med ca 9 barn under 3 år.
Økonomiske konsekvenser:
Barnehagene har i dag et budsjett basert på antall avdelinger. De har
lønnsmidler til grunnbemanning i henhold til antall barn i barnehagen.
Grunnbemanningen skal kun omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og
direkte arbeidet med barna i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp og
tilrettelegging vil alltid innebære en styrking utover grunnbemanningen.
Frydenhaug barnehage har i en lengre periode hatt flere barn med rett til
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. For å kunne ivareta retten til
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har det vært nødvendig å tilføre midler
til Frydenhaug barnehage.
Nordby barnehagen åpnet i august 2020 tre avdelinger, og økte med en fjerde i
februar 2021. Fra august 2021 har de flere barn som trenger et styrket
barnehagetilbud. Dette innebærer at fra august 2021 er det et behov for å
etablere både Frydenhaug og Nordby barnehage som ressursbarnehager.
På bakgrunn av styrkingsbehovet i Frydenhaug barnehage har
kommunedirektøren kommet frem til en felles «grunnressurspakke» som kan
sikre intensjonene ved en etablering av ressursbarnehager i kommunen.
Grunnressurspakken innebærer at ressursbarnehage disponerer følgende
«grunnressurspakke»:
o
o
o
o

Spesialpedagog inkl. sosiale utgifter:
Fagarbeider x 2 inkl. sosiale utgifter:
Driftsmidler tilsv. én avd:
Total «grunnressurspakke»:

kr ca 700 000,kr ca 570 000,- x 2
kr
60 000,kr ca 1 850 000,-

«Grunnressurspakken» finansieres innenfor «Virksomhet barnehager».
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Alternativer:
Opprettholde dagens praksis
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Konklusjon med begrunnelse:
I lys av tidlig innsats og behov for omstilling av det tilrettelagte og
spesialpedagogiske tilbudet i kommunen, anbefaler kommunedirektøren å løse
nye krav og forventninger ved at kompetansen og ressursene følger barnet og
ledes til visse barnehager i Ås kommune. Kommunedirektøren anbefaler at
Frydenhaug og Nordby barnehage etableres som ressursbarnehager fra august
2021. Etablering av ressursbarnehager vil skape bedre helhet og utnyttelse av
det totale tilbudet til barn med særlige behov.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
01.08.2021
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HOK-17/21
Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved
barnehageopptak
Saksbehandler:
Jeanette Schou
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:
17/21
47/21

21/01150-1
Møtedato
26.05.2021
02.06.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. For å gi økt fleksibilitet i barnehageopptaket gjennom året skal bemanningen i
en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Ås nord økes med en pedagog.
2. Pedagogstillingene skal komme i tillegg til det antall pedagoger barnehagene
skal ha etter pedagognormen, ved oppstart av nytt barnehageår (august).
3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08.22.
4. Nødvendige midler for å dekke stillingene innarbeides i HP 2022-25.
5. Kommunens dekningsgrad på 95% vurderes i forbindelse med ny
barnehagebehovsplan 2022.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
Aktuelle lovparagrafer
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Saksbehandler sender vedtaket til:
Barnehagemyndighet
Kommunale styrere
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Saksutredning:
Sammendrag:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har bedt kommunedirektøren legge frem en
sak med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikt å sikre fleksibilitet
som trengs for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass
gjennom året.
Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 16 Rett til plass i
barnehage. Kommunen har ansvar for å oppfylle denne retten, samt legge til
rette for en samordnet opptaksprosess i henhold til gjeldende vedtekter og
retningslinjer. Det gjennomføres ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og
supplerende opptak (løpende opptak) på ledige plasser til de barna som til
enhver tid står på ventelisten.
Kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, og handlingsrom til å
øke fleksibilitet utover dagens opptaksprosess er snever. Dersom kommunen
skal ha økt fleksibilitet ved løpende opptak mener kommunedirektøren at det bør
legges opp til en nøktern løsning med en økning av pedagogtettheten i to av
kommunens barnehager. Dette vil kunne øke fleksibiliteten med 6 barn under 3
år eller 12 barn over 3 år.
Fakta i saken:
I HOK-møtet 3.3. ble følgende vedtatt i sak 5/21:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak
med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten
vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass
gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det
gjøres vurderinger av organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også
om 95% dekningsgrad fortsatt er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til
barnehageplasser øker.
I denne saken gis en vurdering av to alternativer med økt pedagogtetthet som vil
gi økt fleksibilitet ved løpende opptak. Ved kommunestyrets behandling av «Plan
for barnehageutbygging i Ås kommune 2012-2016» ble det vedtatt en
dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden har så langt vært tilstrekkelig. Neste
barnehagebehovsplan legges fram høsten 2022, og det anbefales at det i den
forbindelse gis en ny vurdering av om 95 % dekningsgrad fortsatt er
tilstrekkelig.
Lovverk og barnehagekapasitet
Barnehageopptaket styres av barns rett til barnehageplass, regler rundt
opptaksprosess, opptakskriterier, barnehagekapasitet og bemanningsnorm. (For
mer utfyllende informasjon om lovverk rundt opptak, se vedlegg).
Kommunens barnehagekapasitet danner en ytre ramme for virksomheten. Antall
barnehageplasser i en barnehage bestemmes av barnas alder og barnehagens
godkjente netto leke- og oppholdsarealer. Barnehageplasser deles inn i to
hovedkategorier; barn under 3 år og barn over 3 år. En plass til barn under 3 år
tilsvarer 2 plasser over 3 år når det gjelder krav til antall pedagoger/ansatte. En
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plass for barn under 3 år krever 1/3 mer areal sammenliknet med barn over 3
år. Det blir færre plasser i en barnehage dersom det tas inn flere barn under 3
år, og det blir flere plasser dersom det tas inn barn over 3 år.
Faktiske forhold pr. 15.12.20 i de kommunale barnehagene:
Barnehage
Årsverk Årsverk Årsverk
Godkjent Antall
styrer
pedago fagleke- og
barn under
ger
arbeidere oppholds 3 år
areal
Frydenhaug
1,00
5,00
10,4
431
15
Tunveien
0,60
4,00
5,6
449
9
Sagalund
0,40
4,00
4
165
12
Søråsteigen
0,71
9,00
11,5
442,7
29
Rustadskogen
0,29
4,00
4
170
12
Solbergtunet
1,00
14,00
18
1044
46
Nordby
1,00
6,00
11
867
20
Vinterbro
1,00
9,00
12
427
31

Antall
barn over
3 år

Beregnet
kapasitet
*

40
38
24
65
24
92
38
59

94
94
38
94
38
180
180
94

*jmf kapasitetsberegninger i Barnehagebehovsplan 2021-2023

Bakgrunn for dagens organisering
Det har i flere år vært overkapasitet på barnehageplasser i Ås kommune, i og
med at den faktiske befolkningsveksten har vært lavere enn anslått i tidligere
befolkningsframskrivinger. I tillegg til overkapasitet var pedagogtettheten høyere
enn minstekravet, og som da ga kommunen mulighet til å ta inn flere barn. Altså
var barnehagedriften organisert slik at det løpende opptaket var mer fleksibelt.
Effektiv drift forutsetter god kapasitetsutnyttelse. For å opprettholde effektiv drift
har kommunen valgt å midlertidig stenge noen avdelinger i de kommunale
barnehagene. Innsparingskrav i 2019 og 2020 medførte at det ikke lenger var
mulig å opprettholde den samme pedagogtettheten.
Organisering for økt fleksibilitet
Framtidig planlagt boligutbygging i Ås og nyere befolkningsframskrivinger tilsier
at kommunen må forvente en gradvis økning av barn i alderen 1-5 år. Det er
imidlertid usikkert når veksten faktisk kommer siden det vil avhenge av når de
planlagte boligprosjektene realiseres og hvem som faktisk flytter inn i boligene.
I de kommunale barnehagene er bemanningen per dags dato tilpasset maks
antall barn i henhold til pedagog- og bemanningsnormen. Det er både krav til
antall pedagoger pr barn og antall ansatte totalt. Krav til antall ansatte er
begrensende faktor for antall barn en nytilsetting gir (se vedlegg). Kravene i
normene gir liten fleksibilitet med hensyn til opptak av barn. Dagens
organisering er svært kostnadseffektiv, men lite fleksibel med tanke på at
kommunen i tiden fremover må være forberedt på å håndtere et økende antall
barn med behov for barnehageplass. Kommunedirektøren ser at følgende
alternativer med økt pedagogtetthet vil gi økt fleksibilitet ved løpende opptak:
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Alternativ 1:
Øke pedagogtettheten i barnehagene ved å erstatte en fagarbeider- eller
assistentstilling med en pedagog.
Flere pedagoger gir barnehagene mulighet til å ta inn flere barn uten rett til plass
ved supplerende opptak. Én pedagogstilling mer enn normen vil gi en barnehage
mulighet til å øke antall barn med 7 under 3 år og 14 over 3 år. For å ivareta
kravet til grunnbemanning vil det i tillegg være behov for å øke med 17 %
fagarbeider/assistent stiling pr. barn over 3 år eller 34 % fagarbeider/assistent
pr. barn under 3 år.
Alternativ 2:
Øke pedagogtettheten ved å tilføre en ekstra pedagog utover grunnbemanningen
i barnehagene.
Dette gir barnehagen et handlingsrom til å øke antall barn med 3 under 3 år og 6
over 3 år. Det vil ikke være behov for å tilføre fagarbeider/assistent.
Vurdering:
Overkapasitet har vært en utfordring de senere årene. Effektiviseringstiltak og
tilpassing av barnetall har ført til stengte avdelinger, nedbemanning og en
nedjustert pedagognorm som nå ligger på minimumskravet. Dette på bekostning
av fleksibilitet i barnehageopptaket.
Vurdering av alternativer for økt fleksibilitet ved barnehageopptaket må sees i
sammenheng med barnehagenes bemanning og arealkapasitet. Alternativ 1 og 2
tar begge utgangspunkt i økt pedagog bemanning. Det er mer krevende å
tilpasse antall ansatte til pedagognormen enn bemanningsnormen, i takt med
løpende endring i etterspørsel av plasser, dersom målet er økt fleksibilitet av
opptak gjennom året. Pedagognormen utløser krav om hele stillinger, mens
bemanningsnormen kan tilpasses med ulike stillingsprosenter. Det er også
enklere å rekruttere fagarbeidere/assistenter. Justering av antall ansatte etter
bemanningsnormen, i takt med endringer i behov, gir også mindre økonomiske
utslag.
Uansett valg av løsning er det en forutsetning at barnehagen har nok godkjent
leke- og oppholdsarealer for å kunne øke antall barn.
Alternativ 1 - vurdering
Alternativ 1 vil gi større fleksibilitet ved opptak enn dagens praksis. Alternativet
vil i liten grad gå med ledige plasser og kan justere antall
fagarbeidere/assistenter etter behov gjennom barnehageåret. Dette alternativet
vil utfordre kommunens arbeid med heltidskultur da økning pr. barn utløser
prosentvise fagarbeider/assistent stillinger. Lønnsressurser per barn vil bli høyere
som konsekvens av høyere pedagognorm.
Alternativ 2 – vurdering
Alternativ 2 vil gi større fleksibilitet ved opptak enn dagens praksis, men kan føre
til at barnehagene går med ledige plasser. Ledige plasser er lite kostnadseffektivt
og vil føre til høyere driftsutgifter for barnehagene. For å utnytte eventuell ledig
pedagogisk ressurs, kan det vurderes om ekstra pedagog kan brukes til arbeid
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med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp eller tilretteleggingstiltak,
eventuelt til vikar ved fravær.
Helhetlig vurdering
Dersom kommunen skal ha økt fleksibilitet ved løpende opptak mener
kommunedirektøren at det bør legges opp til en nøktern løsning ved at det
tilføres en ekstra pedagog i én barnehage i Ås sentrum og én i Ås nord.
Pedagogstillingen er da i tillegg til kravet om pedagogisk bemanning ved oppstart
av barnehageåret (august) og erstatter ikke en fagarbeider/assistentstilling.
Dette vil gi et handlingsrom til å ta inn 6 barn under 3 år og 12 barn over 3 år i
et løpende opptak utenom hoved- og suppleringsopptaket.
Økonomiske konsekvenser:
Lønnsressurser er de største kostnadsdriverne i barnehage. Pedagog- og
bemanningstetthet styrer driftsutgifter per barn. Sammensetning av
barnegrupper og løpende opptak gjennom året styrer ressursbehovet.
Det tas utgangpunkt i snittlønn inkl. sosiale kostnader for:
 Pedagog
kr 750 000, fagarbeider/assistent
kr 540 000,Gjennomsnittlig foreldrebetaling gir årlig 22 000 kr i inntekt pr. barn.
De totale kostnadene er vanskelig å estimere da det avhenger av antall barn som
ønsker barnehageplass i supplerende (løpende) opptak. I tillegg er andelen og
variasjonen mellom små og store barn i barnehagene en utslagsgivende faktor.
Småbarnsplasser (1-2 år) er mer ressurskrevende enn storbarnsplasser (3-5 år).
Omgjøring av antall barn til antall plasser, gjøres ved at én heltidsplass for små
barn gjøres om til to store heltidsplasser.
Alternativ 1 – økonomiske konsekvenser
Øke pedagogtettheten ved å erstatte en fagarbeider/assistent med en pedagog



Helårseffekt økte lønnskostnader: 750 000 kr – 540 000 kr = 210 000
I tillegg vil det komme økte variable lønnsutgifter avhengig av antall barn
som blir tilbudt barnehageplass tilsvarende:
 per barn over 3 år som utløser 17 % fagarbeider/assistent og gir
helårseffekt på 92 000 kr i økte lønnskostnader
 per barn under 3 år som utløser 34 % fagarbeider/assistent og gir
helårseffekt på 183 000 kr i økte lønnskostnader

Netto endring i ressursbehov fremkommer ved en fast sum på 210 000 + en
variabel sum på 92 000 / 183 000, minus 22 000 i snittinntekt pr barn.
Tabellen under viser et eksempel på utregninger på faste utgifter i blått og
variable utgifter i grønt. I eksempelet er det tatt utgangspunkt i maksimal
utnyttelse der en pedagog er erstattet med en fagarbeider/assistent. Totalt for
alle kommunale barnehager i Ås tilsvarer dette et økt handlingsrom på 84 barn
over 3 år eller 42 barn under 3 år.
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Barnehage

Frydenhaug
Tunveien
Søråsteigen
Solbergtunet
Nordby
Vinterbro
Totalt

Fast økning
av
lønnsmidler

Økte
lønns
utgifter
ved full
utnyttelse
av barn
over 3 år

Økte
inntekter
ved full
utnyttelse
av barn
over 3 år

Nettokostnad
Av variabel
av barn over
3 år

Økte
lønns
utgifter
ved full
utnyttelse
av barn
under 3 år

Økte
inntekter
ved full
utnyttelse
av barn
under 3
år

Nettokostnad
Av variabel
av barn
under 3 år

154 000
154 000
154 000
154 000
154 000
154 000

1 127 000
1 127 000
1 127 000
1 127 000
1 127 000
1 127 000

924 000

6 762 000

210 000
210 000
210 000
210 000
210 000
210 000

Totalt 14
barn pr.
barnehage
1 288 000
1 288 000
1 288 000
1 288 000
1 288 000
1 288 000

308 000
308 000
308 000
308 000
308 000
308 000

980 000
980 000
980 000
980 000
980 000
980 000

Totalt 7
barn pr.
barnehage
1 281 000
1 281 000
1 281 000
1 281 000
1 281 000
1 281 000

1 260 000

7 728 000

1 848 000

5 880 000

7 686 000

Det er lite sannsynlig at det i alle barnehager vil være behov for full
kapasitetsutnyttelse av stillingserstatningen.
Alternativ 2 – økonomiske konsekvenser
Øke pedagogtettheten ved å tilføre en ekstra pedagog utover grunnbemanningen
i barnehagene
Dette vil innebære en økning av lønnsutgifter på 750 000 kr pr. barnehage.
Denne utgiften vil bli redusert med 22 000 kr pr barn man tar inn.
Tabellen under viser et eksempel på utregninger på faste utgifter i blått og
variable utgifter i grønt. I eksempelet er det tatt utgangspunkt i maksimal
utnyttelse av ekstra pedagog. Totalt for alle kommunale barnehager i Ås tilsvarer
dette et økt handlingsrom på 36 barn over 3 år eller 18 barn under 3 år.
Barnehage

Frydenhaug
Tunveien
Søråsteigen
Solbergtunet
Nordby
Vinterbro
totalt

Fast økning
av
lønnsmidler
750 000
750 000
750 000
750 000
750 000
750 000
4 500 000

Økte inntekter ved full utnyttelse
av barn over 3 år
Totalt 6 barn pr. barnehage
132 000
132 000
132 000
132 000
132 000
132 000
132 000
792 000
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Alternativ 2 vil medføre at barnehagene vil gå med ledig kapasitet i deler av året.
Å gå med ledig kapasitet gjennom en høyere voksentetthet vil ha påvirkning på
det totale kostnadsbilde på barnehageområdet. Dette vil øke kommunens
ressursbruk som barnehageeier, også opp mot tilskudd til de private
barnehagene da kostnadene per kommunal plass vil øke. Alternativet vil gi
barnehagene økt handlingsrom ved fravær og til å kunne jobbe tidligere inn
dersom barnehagen har barn som trenger ekstra oppfølging.
Konklusjon med begrunnelse:
Høyere pedagogtetthet vil gi den enkelte barnehage større handlingsrom ved
opptak av flere barn, men vil føre til en mindre kostnadseffektiv drift. I lys av
kommunens økonomiske situasjon vil det være lite kostnadseffektivt å øke
fleksibilitet i alle kommunale barnehager i Ås. Samtidig ser kommunedirektøren
det som viktig å være proaktiv til planleggingen av en økning i etterspørsel av
barnehageplasser.
For å øke handlingsrommet i supplerende opptak og samtidig holde kostnadene
nede, anbefaler kommunedirektøren en nøktern løsning ved at pedagogtettheten
økes i én barnehage i Ås sentrum og én barnehage i Ås nord med en pedagog
hver. Dette vil øke fleksibiliteten med totalt 6 barn under 3 år og 12 barn over 3
år i de kommunale barnehagene til det løpende opptaket.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart, med oppstart av ordningen 01.08.2022
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HOK-18/21
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune
Saksbehandler:
Vibeke Aaser Grønli
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:

21/01437-1
Møtedato
26.05.2021
02.06.2021

18/21
48/21

Kommunedirektørens innstilling:
1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på
skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og
ungdomsskoler:
Barneskoler
Gruppe Elevtall
B1
0-100
B2
101-160
B3
161-250
B4
251-360
B5
361-500
Ungdomsskoler
Gruppe Elevtall
U3
271-360
U4
361-540

årsverk
årsverk
årsverk
årsverk

Merkantil
0,6 årsverk
0,9 årsverk
1 årsverk
1 årsverk
1 årsverk

Rektor Ass.rektor/inspektør
1 årsverk
2 årsverk
1 årsverk
2,5 årsverk

Merkantil
1 årsverk
1 årsverk

1
1
1
1
1

Rektor
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk

Ass.rektor/inspektør
0,5
1
1,5
2

2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20
til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn
fastholdes.
3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i
henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas
hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.
4. Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 1-parallell skole,
og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser
til ledelse og administrasjon.

Ås, 11.04.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef for teknikk, samfunn
og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
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Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rektorer i grunnskolen
Saksutredning:
Sammendrag:
Skolenes budsjettrammer fordeles gjennom en egen ressursfordelingsmodell,
også omtalt som skolemodellen. Ett av grunnprinsippene i denne skolemodellen
er at skolenes budsjettrammer skal fordeles på en slik måte at den enkelte skole
gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og organisering – de
styrer innenfor fastsatte rammer.
Dagens skolemodell er moden for justeringer. Fordelingsnøklene er ikke lenger
optimale grunnet endrede forutsetninger, derunder nye lovkrav og økte
forskjeller i skolestørrelser.
Det er nødvendig å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis
handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov.
Fakta i saken:
Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås
kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 20222024, verbaldel punkt 4:
Budsjettmodell for skolene - Rådmannen bes legge fram en sak om
ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et bedre og helhetlig grunnlag
til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i opplæringsloven §1310. Saken
skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen på hver enkelt skole, og vise
oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke undervisning), elevtildeling
(ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs (ressurser til tilpasset opplæring,
spesialundervisning og særskilt norskopplæring til minoritetsspråklige) og
toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet over til elever som er mer
ressurskrevende).
Ressursfordelingsmodell omtales heretter som skolemodell. Vedtaket svares ut i
to deler. Første del gir en beskrivelse av dagens skolemodell for grunnskolene
som ligger til grunn for inneværende års rammer. Andre del gir en beskrivelse av
foreslåtte justeringer i skolemodellen i forbindelse med neste års rammer for å
bedre ivareta nye krav og endringer.
Del 1 Dagens skolemodell
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Dagens skolemodell er rammebasert, og innebærer at det beregnes en ramme
for skolene i Ås totalt sett med utgangspunkt i opprinnelig budsjett foregående
år, justert med lønnsvekst og elevtallsvekst. Av rammen fordeles først et
grunnbeløp. Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt fordeles per elev ut ifra
følgende nøkler:
Gruppe 1:
Brønnerud og Kroer
skole
Grunnbeløp/
grunnpakke

Skal dekke
kostnader til ledelse
og administrasjon.

Elevsats*

Får sats per elev fra
første elev

Gruppe 2:
Nordby, Rustad,
Sjøskogen, Solberg
og Åsgård
Skal dekke ledelse
og administrasjon +
140 første elever
tilsvarende 20
elever pr trinn.
Får sats per elev fra
elev nr 141

Gruppe 3:
Nordbytun og Ås
ungdomsskole
Skal dekke ledelse
og administrasjon +
60 første elever
tilsvarende 20
elever pr trinn
Får sats per elev fra
elev nr 61

* Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for elevsatser for barneskoler og
ungdomsskoler. Ungdomsskolene får 47 % mer per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte
(flere lektorer enn i barneskolen).

Hver høst konsekvensjusteres skolenes budsjetter i forhold til elevtallsendring
ved oppstart av nytt skoleår. Elevsats og elevtallsendring legges da til grunn for
justering av budsjettene. Nettobeløp av justeringene er innarbeidet i
virksomhetsleders budsjett og ligger utenom skolenes opprinnelige ramme til
fordeling.
Dette skal rammen romme:







Dette ligger utenfor rammen:

Tidlig innsats
Spesialundervisning
Særskilt norskopplæring til
minoritetsspråklige
Tilpasset opplæring/tilrettelegging
Lærernorm
Andre driftsutgifter









Rustadtunet
Velkomstklasser ved Brønnerud og
Ås ungdomsskole
100 % midler til barn med behov
for 1-1. Se eget vedlegg med
rutine for fordeling.
Gjesteelever og FBU
Sentrale
kurs/kompetansehevingstiltak
Annen morsmålsopplæring
Ekstraressurser/styrkingstiltak
bevilget av kommunestyret

Del 2 Nye tiltak og justeringer i skolemodellen
Justeringer som foreslås foretatt i forbindelse med kommende års budsjett
omhandler i all hovedsak en spesifisering av hva som skal ligge i
grunnbeløpet/grunnpakken, samt en større differensiering av hvordan
budsjettrammen tildeles basert på skolestørrelse.
Tiltak 1 (nytt tiltak): Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon
bevilges basert på skolestørrelse. Per i dag er ikke dette spesifisert eller
differensiert i forhold til skolestørrelse.

Barneskoler
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Gruppe
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Elevtall
0-100
101-160
161-250
251-360
361-500
501-600
601-800

Ungdomsskoler
Gruppe
Elevtall
U1
0-180
U2
181-270
U3
271-360
U4
361-540

1
1
1
1
1
1
1

Rektor Ass.rektor/inspektør
årsverk
årsverk
0,5 årsverk
årsverk
1 årsverk
årsverk
1,5 årsverk
årsverk
2 årsverk
årsverk
2,5 årsverk
årsverk
3 årsverk

Merkantil
0,6 årsverk
0,9 årsverk
1 årsverk
1 årsverk
1 årsverk
1,5 årsverk
1,5 årsverk

1
1
1
1

Rektor Ass.rektor/inspektør
årsverk
1 årsverk
årsverk
1,5 årsverk
årsverk
2 årsverk
årsverk
2,5 årsverk

Merkantil
1 årsverk
1 årsverk
1 årsverk
1 årsverk

Tiltak 2 (justering): Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp
justeres fra 20 til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn
fastholdes.
Tiltak 3 (justering): Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene
oppdateres i henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene.
Forklaring: Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for
elevsatser for barneskoler og ungdomsskoler. Ungdomsskolene får i 47 % mer
per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte (flere lektorer enn i barneskolen).
1.-4. trinn har høyere lærertetthet enn 8.-10. trinn. Nøkler for elevsats
oppdateres derfor slik at ressurstildeling per elev bedre tar høyde for de
ovennevnte endringer.
Tiltak 4 (nytt tiltak): Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en
1-parallell skole, og får derfor å ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall.
Handlefrihet til å disponere midlene etter skolens egne behov opprettholdes.
Vurdering:
Fordeler dagens modell:
 Forutsigbare budsjettrammer til skolene
 Skolene gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og
organisering
 Krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom året
Ulemper dagens modell:
 Lærernorm imøtekommes ikke godt nok
 Ressursfordelingsnøkler er ikke lenger optimale grunnet økte forskjeller i
skolestørrelse og nyere lovkrav som ikke lenger tilføres som øremerkede
tilskudd utenom rammen
 Grunnbeløp som skal dekke ledelse og administrasjon er ikke spesifisert
 Elevsats for barneskole og ungdomsskole er basert på undervisningstimer
og ulikt lønnsnivå per årsverk grunnet høyere lektortetthet i
ungdomsskolen. Dette er ikke tilfelle lenger da lærerutdanningen nå har
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blitt en 5 årig masterutdanning, og følgelig rekrutteres nå flere lektorer inn
i barneskolen. I tillegg er gruppestørrelse for 1.-4. trinn mer
ressurskrevende enn tidligere.
Slik modellen fordeler midler mellom skolene i dag kommer de mellomstore
skolene dårlig ut. Disse sliter med å holde budsjettene, sett i forhold til
ungdomsskolene. Med de skisserte tiltakene tilstrebes det å minske forskjeller i
handlingsrom. For Kroer skole, som eneste skole med under 100 elever, legges
det til grunn egne kriterier for fastsettelse av budsjett for større forutsigbarhet.
Det foreslås å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis
handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov. Tiltakene medfører kun
endringer i beregningsnøkler, og utgjør ikke prinsipielle endringer i selve
modellen for hvordan skolene får fordelt midler. Endringene vil heller ikke ha
innvirkning på den enkelte skoles mulighet til å disponere ressursene etter egne
behov og forutsetninger. Kommunedirektøren understreker viktigheten av at
skolene fortsatt gis dette handlingsrommet, da skolene står ovenfor ulike
utfordringer og har ulike muligheter og begrensninger med tanke på organisering
av undervisning.
Skolemodellen krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom
året. Dersom det skal gjøres store prinsipielle endringer i skolemodellen, kan det
medføre økte ressurser til administrasjon og følgelig mindre ressurser fordelt ut
til skolene.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen for tjenesteområdets totalramme.
Konklusjon med begrunnelse:
Dagens modell er moden for justeringer. Kommunedirektøren mener de
foreslåtte tiltakene vil bidra til økt forutsigbarhet samtidig som skolene fortsatt
gis handlingsrom til å forvalte ressursene ut ifra egne behov. Prinsippet om at
skolene skal ha rammestyring fastholdes.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-19/21
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
Saksbehandler:
Alexander Krohg Plur
Saksgang
1 Eldrerådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:
4/21
19/21
49/21

21/01501-1
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
02.06.2021

Kommunedirektørens innstilling:

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår.
2. Følgende legges til grunn for videre arbeid:
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med
dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen
31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022.
b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres
gjeldende fra 01.01.2022.
3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond.
4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for
ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske
betingelser reguleres i ny avtale.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Gjeldende avtale Ås seniorsenter
2. Utgått avtale Nordby eldresenter
3. Brev fra Ås seniorsenter
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Nordby eldresenter
Ås seniorsenter
Saksutredning:
Fakta i saken:
Samarbeidet med foreningene Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er en viktig
del av Ås kommunes arbeid for den eldre delen av innbyggerne. Begge
foreningene har hatt avtaler med kommunen som for Nordby eldresenter sitt
vedkommende er utgått, og for Ås seniorsenter må revideres, ettersom den ikke
samsvarer med dagens situasjon. Avtalene bør reforhandles i løpet av andre
halvår i 2021. Som følge av dette bør avtalen med Nordby eldresenter forlenges
ut 2021, og avtalen med Ås seniorsenter sies opp (ett års oppsigelsesfrist).
Ås kommune har ansatt daglig leder i 50% stilling for Ås seniorsenter. Senteret
har blitt fakturert for lønnsutgiftene. På grunn av pandemien har det vært
minimal aktivitet i senteret, og foreningen er tilbudt en reduksjon av fakturaen
på 50%. Foreningen bestrider fakturaen og ønsker at summen blir ettergitt.
Det vises til at de senere års praksis ikke er i samsvar med den opprinnelige
avtalen, noe som gjør det ekstra viktig å finne frem til reviderte avtaler som
baserer seg på de oppgavene og mulighetene som dagens og fremtidens Ås har
behov for når det gjelder tilbud for eldre og seniorer.
Vurdering:
Ås er i utvikling som samskapende kommune. I den sammenheng er et godt
samarbeid med enkeltindivider, ulike grupperinger og organisasjoner/foreninger
viktig for å kunne gi gode levekår for de forskjellige aldersgrupperingene i
kommunen. Det er i denne sammenhengen viktig å inkludere medlemmene i
Nordby eldresenter og Ås seniorsenter i dette med nye avtaler tilpasset dagens
situasjon.
Økonomiske konsekvenser:
Det anbefales å innvilge fritak fra å betale den avkortede fakturaen for ledelse av
Ås seniorsenter i 2020 på kr 93.314,-. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond.
Daglig leder har for tiden arbeidsoppgaver for koronasenteret og lønnskostnader
for første halvår 2021 dekkes av koronasenteret.
Miljømessige konsekvenser:
Ingen miljømessige konsekvenser

Alternative forslag til vedtak:

A) Som innstillingen med endret pkt. c.
c. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte
lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med
betalingsfrist 01.07.2021.
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B) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder.
C) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med
betalingsfrist 01.07.2021.
Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune bør ha et godt tjenestetilbud for den eldre delen av innbyggerne i
Ås og det er viktig at et samarbeid med eldre- og seniorsentrene inngår i dette.
Det anbefales derfor å etablere gode og oppdaterte avtaler for et slikt samarbeid.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-20/21
Orientering om Barnevernsreformen
Saksbehandler:
Monica Berge-Tukh
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
3 Hovedutvalg for helse og sosial
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:

21/01540-1
Møtedato

5/21
20/21

26.05.2021
26.05.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering

Ås, 10.05.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Tove Kreppen Jørgensen
kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for helse og sosial
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalget for helse og sosial
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Vedlegg:
Ingen
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
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Saksutredning:
Sammendrag:
Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, har vært varslet over lang tid
og trer i kraft fra 01.01.2022. Hovedmålet med reformen er at barn og familier
skal få den hjelpen de trenger på et så tidlig tidspunkt som mulig. Reformen
regulerer først og fremst barnevernsområdet, men de langsiktige målene i
reformen nås gjennom å styrke tidlig innsats og forebygging i hele
oppvekstsektoren i kommunen. Økt tverrfaglig samhandling mellom de ulike
kommunale tjenestene og nivåene blir særlig viktig.
Barnevernsreformen gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet både
gjennom en oppgaveoverføring fra staten til kommunen og ved økt økonomisk
ansvar. Intensjonen med barnevernsreformen fra statens side er å gi
kommunene incentiver og muligheter til mer forebygging og mer samarbeid på
tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er
det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele
oppvekstsektoren.
Økt ansvar skal bidra til at forebygging får større oppmerksomhet i kommunene.
Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er
først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men må også ses på som
en investering som vil spare kommunen for belastninger senere. Endringene skal
samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp
innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Økt
økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.
Fakta i saken:
Barnevernsreformen trer i kraft 1.1. 2022, og gir kommunene et større ansvar
for barnevernet, både faglig og økonomisk. Et av målene med reformen er at
kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Tidlig
innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er en
investering i innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som
kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere. Dette stiller
krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det
samlede familiestøttende arbeidet i kommunen
I det følgende vil de endringene som direkte berører
kommunen/barneverntjenesten beskrives:
1. Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak
Det blir økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak,
spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.
2. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for fosterhjem
Refusjonsordningen avvikles, og kommunen får fullt finansieringsansvar for
ordinære fosterhjem. Det vil si at Bufetats betalingsansvar for det som
overstiger kommunens egenandel oppheves. Kommunene kompenseres gjennom
en økning i rammetilskuddet når reformen trer i kraft.
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3. Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av
fosterhjem
I dag tilbyr Bufetat gruppeveiledning til alle fosterhjem det første året etter at
barnet har flyttet inn i fosterhjemmet.
4. Lovfestet kommunal plikt til å alltid søke etter fosterhjem i barnets familie
og nære nettverk
Barnevernstjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av
verktøy og metoder for nettverksinvolvering. Bufetat har bistandsplikt og skal
bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det
ikke er mulig å finne fosterhjem i slekt og nettverk.
5. Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven
Som følge av barnevernsreformen blir det lovfestet at Bufetat kan tilby
fosterhjem til barn med særskilte behov – såkalte spesialiserte fosterhjem.
Spesialiserte fosterhjem skal i praksis være aktuelt som alternativ til institusjon.
Kommunene skal på samme måte som i dag betale en egenandel for
spesialiserte fosterhjem. Egenandelen blir høyere enn den er i dag, men
kommunen vet ikke hvor høy den blir
6. Krav om årlig tilstandsrapport om barnevernet til kommunestyret
Det innføres krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret.
Formålet er at den politiske ledelsen skal få god kunnskap om tilstanden i egen
barnevernstjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres.
7. Overføring av finansieringsansvar til kommunene
Kommunen får fullt finansieringsansvar for fosterhjem og ikke refundert det som
overstiger egenandelen.
8. Økte kostnader og egen drift av tiltak
Bufatet vil fortsette å tilby kommunene hjelpetiltaket MST (Multisystemisk
terapi), et omfattende atferdstiltak rettet mot ungdom som står i fare for å bli
plassert på atferdsinstitusjon. Tiltaket koster kommunen i dag kr. 17000,- i
egenandel per måned over seks måneder. Det er foreløpig uklart hvor mye
egenandelen vil øke fra 2022. Bufetat slutter å tilby PMTO, atferdstiltak for barn
3-12 år. Dette bygges ned gradvis, i takt med at kommunen øker sin egen
kompetanse.
9. Ny barnevernlov
I Prop 133 L 2020-2021; «Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om
endringer i barnevernloven», foreslås det endringer til nye barnevernlov. De
foreslåtte endringene gir loven en ny oppbygning, samt en del presiseringer og
endringer. I sammenheng med barnevernreformen er det viktig å merke seg at i
forslag til ny barnevernlov presiseres tidlig innsats og forebygging som en sentral
kommunal oppgave og at det skal inn i et system. I kapittel 15 fremkommer det
hva kommunen som helhet skal ha ansvaret for og hva barneverntjenesten skal
ha særlig ansvar for. Kommunens vil ha ansvaret for tidlig innsats og
forebygging i hele oppvekstsektoren. Barneverntjenesten skal fortsatt ha ansvar
for å gi hjelp, omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på grunn av barnets
omsorgssituasjon eller atferd.
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En oppvekstreform som berører mange tjenester i kommunen
Statsforvalter, Bufdir og nabokommunene har vært gode samarbeidspartnere i
prosessen så langt. Internt i Ås kommune har barnevernsreformen, med sitt
store fokus på forebyggende innstas, medført at forberedelsene har foregått og
foregår på hele barne- og ungefeltet, samt opp mot de kommunale tjenestene
som samhandler med foreldrene. Hovedgrepene som har blitt iverksatt er
følgende:
1. Omorganisering av barneverntjenesten
Barneverntjenesten er i dag organisert i team, herunder et eget
fosterhjemsteam. Videre er det opprettet et ressursteam som utfører alle tiltak
for barneverntjenesten. Barneverntjenesten jobber aktivt med å finne fosterhjem
i barnets nettverk.
2. Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Kommunen har søkt og fått midler til å utvikle og implementere
samhandlingsmodellen BTI, http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelleinnsater/BTI/. Her er fokuset på tidlig innsats overfor barn og unge i risiko, samt
bedre samhandling og koordinering av innsatsen til kommunen. Får
kompetanseheving gjennom R-Bup og KoRus som en del av prosjektet.
3. Tidlig innsats for barn i risiko (Tibir)
Kommunen har inngått et forpliktende samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter
for barne og unge, https://www.nubu.no/. I dette samarbeidet får kommunen
kompetanseheving innenfor Parent Management Training (PMTO), som er det
tiltak som har best effekt til å bistå forelder som strever med rammer og
grenser. Dette tiltaket kan også kjøpes fra staten.

Vurdering av saken

1. Økonomiske konsekvenser:
Ås kommune vil få økte økonomiske rammer via økt rammetilskudd. Midlene er
ikke øremerket, men vil inngå i kommunes øvrige ramme. Størrelsen på rammen
som overføres vil ta utgangspunkt i dagens måte å tildele midler på. Hvor mye
staten skal fordele ut til alle kommunene er ikke fastsatt.
I mai 2021 kommer kommuneproposisjon som vil gi nærmere føringer for de
økonomiske rammene kommunene vil få, både hva gjelder inntekter og utgifter
på barnevernområdet. De endelige økonomiske rammene vil ikke foreligge før
statsbudsjettet for 2022 legges frem.
Barnevernsreformen/oppvekstreformen vil ha en betydelig kostnadsside for Ås
kommune.
Barneverntjenesten
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Fra oktober 2021 økes bemanningsressursen pga oppegaveoverføring fra
staten, særlig på fosterhjem med to stillinger til en kostnad på 1,6
millioner pr år, inkl. sosiale utgifter
Øremerkede tilskuddsmidler til kommunalt barnevern fra Statsforvalteren
innlemmes i kommunens rammetilskudd. Pr nå et tilskudd på kr 3, 4
millioner pr år.
Bortfall av refusjon til ordinære fosterhjem. For 2020 utgjorde dette kr
860 000.
Egenandel på institusjonsplasser skal økes. I dag er egenandelen på ca
2 500 kr pr døgn, noe som utgjør ca kr 900 000 pr år. Hva som blir
egenandelen fra 2022 er usikkert, men de foreløpige føringene er at
egenandelen vil være en prosentsats av faktisk døgnpris, som kan variere
fra ca kr 8000 til kr 25 000. Ved en egenandel på eksempelvis 40 % vil da
kommunens utgifter utgjøre mellom kr 3 200 til kr 10 000 pr døgn.
I dag bor seks av Ås kommunes barn på institusjon. Dette koster Ås
kommune i 2021 ca kr 5, 4 millioner. Kostnaden for 2022 vil øke
betydelig.
Alle statlige spesialiserte hjelpetiltak, som blant annet MST, får økt
egenandel. I dag koster dette kr 18.000 pr md. Kostnad egenandel for
2022 er usikker.

I tillegg til økte kostnader på barnevern vil reformen påvirke andre forebyggende
kommunale tjenester som:
 Helse- og sosialfaglige ressurser i barnehage og skole
 Ressursene i Barne- og ungdomsteamet
 Kompetanseheving
En eventuell styrking på disse områdene må vurderes i forbindelse med HP 2022.

2. Alternativer:
Kommunen er pålagt å følge barnevernloven og de føringer lovverket gir,
herunder de oppgaver som medfølger.
Velger man å ikke legge inn de ressurser og kostnader som er synliggjort i
forbindelse med innføring av reformen innenfor barnevern og forebyggende
tjenester vil dette kunne gi konsekvenser ved at barn følges opp senere i forløpet
enn hva behovet tilsier.
Kommunen har tatt grep for å fange opp barna så tidlig som mulig (BTI) med
utgangspunkt i trykket man har i dag på dette område.
Det er en langt større kostnad for barnet og familien å få hjelp sent i en
krevende situasjon enn så tidlig som mulig.
Om antall bekymringsmeldinger øker, fordi det er for få ressurser til å fange opp
barna tidlig i et bekymringsfullt løp, vil kostnadene til barneverntjenesten øke
ytterligere.
3. Konklusjon med begrunnelse:
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Den nye barnevernsreformen trer i kraft 01.01.21. Reformen regulerer først og
fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele
oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i praksis en
oppvekstreform, hvor kommunen vil måtte tilrettelegge for tverrfaglig
samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer, samt styrke
kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.
Det finnes mye kunnskap om hvilke barn og unge som er i risikogruppene for
utenforskap. I møte med disse barn og unge er det all grunn til å være særlig
oppmerksom, ta uroen for de barna på alvor og handle deretter. Barn og unge i
risiko finner vi blant annet av barn i lavinntektsfamilier, i familier med
førstegenerasjons innvandrerforeldre, barn med foreldre som er rusavhengige eller
alvorlig psykisk syke, barn med egen sårbarhet som adferdsvansker, angst og
depresjoner, blant ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær og blant de
som dropper ut av videregående skole.
Uten at barna i disse familiene blir oppdaget og forebyggende tiltak og tidlig
innsats satt inn, øker sannsynligheten for at disse barna blir overrepresentert i
barnevernet, helseinstitusjonene, som stønadsmottakere og fengslene. Det er det
knyttet en høy kostnad til. For eksempel koster et omsorgstiltak i barnevernet 1,5
millioner kroner pr barn pr år med dagens nivå, etter 2021 vil denne summen øke.
Hjelpetiltak gitt av barnevernstjenesten koster i gjennomsnitt 106 000 pr barn pr
år. Et liggedøgn pr ungdom i ungdomspsykiatrien koster 20.000 kroner. I tillegg
kommer kostnaden ved at utenforskap ikke gir skatteinntekter til fellesskapet. De
mulige samfunnsøkonomiske besparelsene ved å unngå utenforskap blir med
andre ord store.
Forebyggende innsats krever langsiktig innstas og investering, effekten av
arbeidet vil ikke synes umiddelbart. Med høy sannsynlighet vil dermed utgiftene
barneverntjenesten har for å dekke kostnadene til de barna som mottar hjelp
stige i årene fremover, parallelt som kommunes utgifter til den forebyggende
innstas må økes for å forebygge at barn havner i alvorlige omsorgssituasjoner.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.1.2022
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HOK-21/21
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for helse og sosial
2 Hovedutvalg for næring og miljø
3 Hovedutvalg for teknikk og plan
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Administrasjonsutvalget
6 Arbeidsmiljøutvalget 2021
7 Formannskapet
8 Kommunestyret

Saksnr.:
6/21
15/21
34/21
21/21
9/21

21/01208-1
Møtedato
26.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
31.05.2021

37/21

02.06.2021

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet
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Ås kommune
HOK-22/21
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for helse og sosial
2 Hovedutvalg for næring og miljø
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
4 Hovedutvalg for teknikk og plan
5 Formannskapet
6 Kommunestyret
7 Administrasjonsutvalget

Saksnr.:
7/21
16/21
22/21
33/21
38/21

21/01208-2
Møtedato
26.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
02.06.2021

10/21

31.05.2021

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet
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