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Formannskapets innstilling til Bystyret 10.12.2020 ble vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til Bystyret 

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti og Bymiljølistas forslag 
til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021: 

 

Barnehagen er en del av utdanningsløpet. Grytidlig og tidlig innsats gir innsparing på sikt og kan gi oss 
tilbake det mangedoblede av innsatsen. Vi ønsker en god fellesskole hvor alle skal kunne utvikle evnene 
sine på en best mulig måte, uavhengig av foresattes ressurser. Fellesskolen er navet i lokalsamfunnet. 
Barnehagen og skolen virker sosialt utjamnende og gjør at vi kan løfte alle barn gjennom en felles 
referanseramme. Den samlede oppvekstpolitikken, med tidlig innsats rettet mot familier og barn, vil være 
avgjørende for å oppnå vårt mål om like muligheter til alle.  
 
I kommunedirektørens forslag er barnevernet foreslått styrket med 10 millioner kroner. Det anerkjennes at 
barnevernet har behov for tid til omstilling, men det foreslås å brukes 5,0 millioner kroner av foreslått styrking 
til tidlig innsats og årsverk.  
 
Vi ønsker å omfordele disse midlene til andre forebyggende tiltak for barn og unge. Slik følger partiene opp 
strategier om tidlig innsats, ved å flytte midlene lenger opp i «forebyggingstrappa».  
 
Vi legger inn penger for å forhindre årsverksreduksjoner i barnehager og skoler, og vi ønsker å videreføre 
styrkinger i de levekårsutsatte delene av kommunen.  
Vi anerkjenner at situasjonen er krevende i skoler og barnehager grunnet covid-19. Det er behov for midler til 
vikarer og andre Covid-19-relatrerte tiltak i seksjonen. 10 millioner kroner av statlig ekstrabevilgning 
øremerkes tiltak utover ordinær drift. Disse midlene brukes ikke til å opprettholde ordinær drift, og kommer i 
tillegg til ordinær styrking av rammen.  
 
Vi ønsker ikke å avvikle ordningen med Ny-Vigra. Kommunedirektøren har ikke foreslått avvikling i 2021, 
men fra 2022. Vi varsler nå at vi ønsker å videreføre dette tilbudet også etter 2021, og ber 
kommunedirektøren om å gå i dialog med eier for å se på muligheten for å redusere vår andel i tiltaket.  
 
Samarbeidspartiene foreslår at Torsnes barnehage videreføres og at det jobbes med videre med muligheten 
for å opprette et tilrettelagt tilbud ved virksomheten.  
 
Økonomi  
Rammen til Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 12,5 millioner. For 2021 anbefaler bystyret 
oppvekstutvalget å bruke styrkingen som følger:  
 

 Årsverk i skole 10,2 millioner  

 Vikarpott i barnehage 1,5 millioner  

 Skolehager 0,3 millioner  

 Torsnes barnehage 0,3 millioner  

 Voksenopplæring 0,2 millioner  

 Tidlig innsats 4,0 millioner  

 Svøm Fredrikstad 1,0 millioner  
 
Det omfordeles 5,0 millioner innenfor rammen. 

Verbalforslag og bestillinger  
 Kommunedirektøren bes utrede muligheten for etablering av kommunal vikarpool for skolene. Dette 

med målsetning for forbedret kvalitet, økt forutsigbarhet i skolene og mer bærekraftig 
økonomistyring.  

 Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med fylkeskommunen om midler avsatt til 
kompetanseheving/voksenopplæring i forbindelse med covid-19. 

 Krevende barnevernstjenester og andre spesialiserte velferdstjenester er nærliggende områder for 
interkommunalt samarbeid. Bystyret har tidligere vedtatt at kommunedirektøren skal søke samarbeid 
med vår nabokommune, Sarpsborg. Dette arbeidet er ikke avsluttet, men det er naturlig å vurdere 
flere kommuner. Kommunedirektøren sonderer muligheten for samarbeid med kommuner i tidligere 
Østfold, og melder tilbake til politisk myndighet om resultatet av dette.   
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En god oppvekst  

Seksjon for utdanning og oppvekst ivaretar de oppgavene som skal styrke og trygge barn og deres familier 

gjennom oppveksten. Fokusområder som at alle skal oppleve trygghet, mestre hverdagen, ha god helse og 

oppleve tilhørighet er i tråd med flere av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel. De ressurser og 

egenskaper barn får med seg gjennom de første leveårene har avgjørende betydning for muligheter, valg og 

mestringsstrategier videre i livet. En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå, den varer i generasjoner.  

 

Et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er: «Alle har en oppvekst der de opplever mestring, 

tilhørighet og trivsel». Folkehelse og livsmestring er viktige tverrfaglige temaer i oppveksttjenestene og skal 

bidra til å gi barn og unge kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å 

ta ansvarlige livsvalg.  

 

Gode universelle primær-arenaer som helsestasjon, skole og barnehage er viktige virkemidler for å redusere 

forskjeller i levekår og folkehelse. Sammen med foreldrene har disse primærarenaene en svært viktig rolle i 

barns liv. For å bidra til utjevning av forskjeller så tidlig som mulig er tidlig innsats et satsingsområde. Gode 

forebyggende tverrfaglige tiltak er en viktig strategi for hele oppvekstområdet. Dette er hovedårsaken til 

etatsorganiseringen av hjelpetjenestene som ble iverksatt fra 2020, hvor fokuset ligger på å finne en felles 

og riktig løsning for barnet på tvers av tjenesteområder. Barnet står i fokus, i tråd med den langsiktige 

strategien for å nå målene i samfunnsplanen.  

 

Seksjonen arbeider målrettet for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og 

ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som 

bidragsyter i fellesskapet. Barnehager og skoler er viktige arenaer for dette. Barn- og familietjenesten skal 

bistå der det er behov for ekstra hjelp og oppfølging så tidlig som mulig.  

 

Trender og utvikling 

Fredrikstad kommune opplever et stadig økende behov for ekstra innsats overfor enkelte barn med særskilte 

hjelpebehov både av pedagogiske og medisinske/helsemessige årsaker. Dette gir press på ressurser i alle 

etatene i seksjonen. Økende antall barn som har behov for tiltak i barnehage og skole samsvarer i stor grad 

med økningen man ser innenfor barnevernstjenesten. Brukerutviklingen tilsier imidlertid flere meldinger som 

resulterer i et økt antall undersøkelser og flere omfattende tiltak for hjemmeboende barn. Barnevernet har 

også en økning i ettervernstiltak for ungdom, og har ansvar for økonomisk bistand i form av livsopphold, 

bolig og lignende så lenge ungdommen er under utdanning.  

 

Statlige føringer 

Fra nasjonalt hold er det tatt tydelige grep for at vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle 

barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. 

Det krever inkluderende fellesskap, tidlig innsats og et godt tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og unge i 

barnehage og skole.   

Fra høsten 2020 tar alle grunnskoler i bruk læreplanverket etter Fagfornyelsen; LK20. Læreplanverket består 

av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Læreplanen LK20 skal gjøre barn og unge i 

bedre stand til å møte og finne løsninger på dagens og framtidens utfordringer. Elevene skal utvikle relevant 

kompetanse, gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet, i en tid preget av 

større kompleksitet, stort mangfold og rask endring. Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer 

seg. Revideringen innebærer en endring i innholdet i fagene og med nye kompetansemål som blant annet 

skal gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse.  

 
Det er et mål at barn og familier som sliter skal få den støtten de trenger før utfordringer i hverdagen vokser 

til alvorlige problemer. Barnevernsreformen trår i kraft i 2022. Det innebærer at refusjonsordningen avvikles 

som følge av reformen, og kommunene får fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene 

kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet når reformen trer i kraft. Videre får kommunene ansvar 

for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. 

Både i et menneskelig og økonomisk perspektiv er det viktig å vri tjenestene fra behandling til forebygging. 

Det er viktig at barn og familier som trenger bistand får rett hjelp til rett tid, og at det er helhet og 

sammenheng i tjenestetilbudet. Dette arbeidet vil ha et særlig fokus i etat for barne- og familietjenester. 
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Kvalitet og kompetanse 

Fredrikstad kommune er i sluttfasen av rullering av Kommunedelplan for oppvekst (oppvekstplanen). 

Seksjonens tre etater skal utarbeide temaplaner for kvalitet i tjenestene som skal konkretisere strategier og 

tiltak i Oppvekstplanen. Temaplanene for kvalitet vil være et viktig verktøy for etatenes utførelse av 

tjenestene og operasjonalisere mål i ny oppvekstplan. Tverretatlig samarbeid skal sikrer helhet og 

sammenheng i arbeidet med utforming av temaplanen. 

Fredrikstad kommune deltar i regional kompetanseutvikling med til sammen 14 barnehager fra høsten 2020. 

Utviklingsområder er knyttet til temaene IKT, språk og ledelse. Barnehagene og Høgskolen i Østfold har 

inngått et forpliktende partnerskap og har fast veilednings- og møtepunkter. Barnehageeiere er tett koblet 

opp til arbeidet i gruppene og har god dialog med Høgskolen i Østfold. 

Revidering av Kompetanseplan for barnehage bygger og viderefører de sentrale fagområdene som språk, 

ledelse, pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, IKT og tidlig innsats. Revidert kompetanseplan vil være i 

tråd med nasjonale kompetansestrategier, kommunes satsning og framtidens kompetansebehov. 

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og 

støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og 

sosial utvikling. For å oppnå dette er det satt i gang et stort arbeid med en helhetlig plan for arbeid med 

skolemiljøet i Fredrikstadskolen.  

 

Digitalisering i skolen fortsetter de neste årene. Høsten 2020 hadde alle elever fra 5.-10 trinn sin egen 

digitale enhet. Fra høsten 2021 er målet at dette skal gjelde alle elever i Fredrikstadskolen. 

 

Foreldrekompasset er et universelt forebyggende foreldrestøtteprogram, som følger hele oppvekstforløpet 

fra barnet ligger i magen og ut 10.trinn. Ved fullskala implementering vil programmet gjennomføres i alle våre 

helsestasjoner, barnehager og skoler. Gjennom Foreldrekompasset ligger det en mulighet for å skape en 

bedre sammenheng mellom den generelle støtten foreldre mottar på primærarenaene, og den mer 

spissende støtten hjelpetjenestene gir. Denne sammenhengen skal bedres gjennom implementering av 

programmets teorigrunnlag og kjernebegreper "trygge, tydelig og støttende foreldre". Dette vil gi seksjonen 

et felles språk for generelle foreldreferdigheter, som igjen vil gi økt kvalitet gjennom en større grad av 

sammenheng for både foreldre og ansatte.  

Etat tjenester til barn og familier vil på bakgrunn av satsningsområdene i Oppvekstplanen ha størst fokus på 

å skape helhet og sammenheng i tjenestene etaten tilbyr. Felles kompetanseheving på tvers av 

virksomhetsområdene vil ha fokus i planperioden. Tidlig innsats og det forebyggende arbeidet vil ha stort 

fokus både felles og i enkelttjenestene  

Drømmefritid er et paraplyprosjekt med mål om å skape en fritid med aktivitet, tilhørighet og mestring for alle 

barn og unge i kommunen. Prosjektet er finansiert av Program for folkehelsearbeid i kommunene, vil gå fra 

2018-2022, og har som utgangspunkt den nasjonale fritidserklæringen som stadfester alle barns rett til å 

kunne delta i minst en fritidsaktivitet. Hovedmålet med prosjektet er å finne måter å jobbe på i kommunen 

som setter oss bedre i stand til å løse komplekse utfordringer (wicked problems/samfunnsfloker) som for 

eksempel barnefattigdom. Sekundærmålet er å skape fritidsarenaer med aktivitet, tilhørighet og mestring for 

alle barn i kommunen.  

Idrett-kultur-skole-tilbudet er gratis fritidsaktiviteter som tilbys på Cicignon, Nøkleby og Trara skole etter 

skoletid, på skolens arena. Tilbudet er for elever fra 5. til 7. klasse, omfatter idretts- og kulturaktiviteter samt 

svømming. Tilbudet organiseres i samarbeid mellom skolene, Fredrikstad idrettsråd, lag og foreninger, 

kulturskolen og administrasjonen. Dette tilbudet har tidligere vært finansiert av ulike eksterne tilskudd, men 

er fra 2019 en del av kommunal drift.  

Fredrikstad kommune fortsetter å videreutviklet satsningen på forebygging av radikalisering og ekstremisme. 

Seksjonen samarbeider med Seksjon helse og velferd gjennom kommunedirektørens koordineringsgruppe 

mot radikalisering, og har jevnlig samarbeid med politiets radikaliseringskontakter om enkeltsaker og 

utvikling av tiltak og systemer. Det er vedtatt en handlingsplan for universelt holdningsforebyggende arbeid 

mot radikalisering og ekstremisme, og det er gjort en ekstra innsats rettet mot demokrati- og 

medborgerskapsarbeid med barn og unge som målgruppe. 
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Strukturelle muligheter 

Kommunedirektøren er bedt om å legge fram en strategi for å øke andelen kommunale barnehager i 

Fredrikstad. Strategier for å øke andel kommunale barnehager følges opp ved rullering av barnehage- og 

skolebruksplanen. Denne planen vil for barnehager erstattes av Temaplan for barnehagebygg. Det forventes 

at temaplanen behandles politisk tidlig i 2021. Formålet med temaplanen er å sikre riktig dimensjonert 

barnehagekapasitet i kommunen, og ses samtidig i sammenheng med verbalvedtak om å øke kommunale 

andelen av barnehager.  

Fredrikstad kommune har en ressurskrevende skolestruktur, noe som blant annet er beskrevet i 

kostnadsreduksjonsprogrammet fra 2018. Mange små skoler gir høyere utgifter per elev i grunnskolen 

jamført med KOSTRA-tall. Tallene for grunnskole 2019 viser en teoretisk innsparingsmulighet i Fredrikstad 

på flere millioner kroner sammenlignet med noen av de andre kommunene i ASSS-samarbeidet. 

Hovedårsaken til differansen mellom kommunene skyldes ulik skolestruktur. Fredrikstad kommune har en 

skolestruktur som gjør det vanskeligere å drive kostnadseffektivt sammenlignet med en struktur med færre 

og større skoler. Dette har også betydning for kvalitet og fleksibilitet i skoledriften. Endret skolestruktur er 

således et svært viktig moment for å kunne effektivisere og optimalisere ressursbruken i grunnskole i et mer 

langsiktig perspektiv. Arbeidet med Temaplan for skolebygg har startet og det er foretatt en 

tilstandsvurdering av skolebyggene. Arbeid med prosess vedrørende skolebygg og skolestruktur er planlagt 

å intensiveres i 2021 i samarbeid med ekstern bistand.  

 

Omstilling og muligheter 

Kommunen er i stort behov av omstilling for å få en bærekraftig utvikling. Kommunedirektøren har derfor 
startet et omstillingsarbeid som er kalt #bærekraft2025. Seksjon for utdanning og oppvekst deltar med to 
prosjekter inn i dette arbeidet. Det ene handler om å analysere barnevernstjenesten og det andre om et 
dypdykk i flyktningarbeidet (sammen med Seksjon for helse og velferd).  
 
Seksjon for utdanning og oppvekst har startet en satsing med å vri tjenestene til mer fokus på forebygging 
og tidlig innsats. Etablering av ny Etat tjenester til barn og familier, samt virksomheten Fredrikstadhjelpa 0-16 
er konkrete tiltak for å sikre bedre tverrfaglig helhet og sammenheng. Fokus skal vris til å sette inn tiltak 
lavere i tiltakstrappen og bidra til at barn og unge opplever mestring, læring og sosial trygghet – og bli i stand 
til å mestre og være en bidragsyter i voksenlivet.  
 
Gode og trygge oppvekstmiljøer handler om mange ting. Skole og barnehage er selvsagt en viktig del av et 
barns liv, sammen med foreldrene. Gode og trygge oppvekstmiljøer handler også om gode fritidsmuligheter, 
utvikling av ferdigheter og vennskap utenfor barnehage og skole. God samhandling og samarbeid med 
spesielt Seksjon for kultur, miljø og byutvikling og Seksjon for helse og velferd er vesentlig for at vi som 
lokalsamfunn kan utvikle gode oppvekstmiljøer som kan bidra til å utjevne sosiale helse- og 
levekårsforskjeller.  
 
Det er behov for å samordne tjenester og tilbud, med sikte på å skape bærekraftige løsninger med god 
voksenkontakt. Blant annet vil samarbeidet mellom oppvekstseksjonen og Seksjon for Kultur, miljø og 
byutvikling være område der vi tenker en større helhet rundt både de ulike arenaene for barn og unge.   
Prosjekter og samhandlinger for mer helhet og sammenheng i tjenester og tiltak som involverer 
oppveksttjenestene og seksjon for helse og velferd er i startgropen. Det er mål om bedre og mer helhetlige 
tverrfaglige tjenester for barn, unge og familier som trenger noe ekstra gjennom dette arbeidet. 
 
De økonomiske rammebetingelsen for 2021 er stramme og medfører nøye prioritering av ressurser og 
innsats, samt gjennomføring av flere innsparingstiltak. Pågående Korona-pandemi medfører også 
omprioritering av oppgaver og forskyvning av fokus og innsats som vil medføre at måloppnåelse vil kunne ta 
lenger tid. For å sikre en best mulig drift av oppvekst-tjenestene vil det foretas kritisk gjennomgang av 
tjenester ved å se på områder vi kan ha effektiviseringspotensialet. #bærekraft-prosjekter er en del av dette 
arbeidet, og arbeidet starter i barnevernstjenesten og i flyktningetjenesten.  
 
Det er likevel viktig å ha fokus på og jobbe målrettet for å få til endringer som vil medføre mer bærekraftig og 
målrettet innsats for barn og unge. Seksjonen vil ha full oppmerksomhet på å vri ressursene til mer 
forebygging, tidlig innsats og helhetlig tverrfaglig samarbeid i 2021 og videre. 
 
 
Marianne Bekker 

Direktør for utdanning og oppvekst 
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Den totale andelen barn i barnehage er lavere enn landsgjennomsnittet. De siste tre år viser statistikken fra 

SSB en nedgang i barnetall, men andelen barn i barnehage har de siste tre år vært stabil på cirka 89 prosent 

av kommunens innbyggere som er 1-5 år og går i barnehage. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage 

har økt til 79,9 prosent. Kommunen har 1 105 minoritetsspråklige barn i alder 1-5 år, ifølge statistikken fra 

SSB i 2019.  

 

Elevtallet for skoleåret 19/20 var 9139 (GSI 01.10.2019). Telling 1. august 2020 viser en mulig nedgang i 

elevtallet til 9095. Det offisielle tallet for 20/21 publiseres 18.12.20. Det rapporteres om stadig økende 

kompetanse hos lærerne, som igjen betyr at det er færre ufaglærte som gir undervisning (GSI). 

Spesialundervisning skal i så stor grad som mulig være inkluderende. Det er nå færre som får 

undervisningstimer alene og flere som får i større grupper (GSI). 

 

Brukerutviklingen hos barnevernet tilsier flere meldinger som resulterer i flere undersøkelser og flere 
omfattende tiltak for hjemmeboende barn. Barn under omsorg koster per i dag mer primært grunnet mindre 
refusjon fra staten. Barnevern har økning i ettervernstiltak for ungdom mellom 18-23 år. Barnevern har 
ansvar for økonomisk bistand i form av livsopphold, bolig og lignende så lenge ungdommen er under 
utdanning. Saksbehandlere i barnevernet i Fredrikstad har i snitt 20 saker per saksbehandler. Nasjonalt 
anbefales inntil 15 saker per saksbehandler som arbeider med undersøkelser og/eller oppfølging av 
hjelpetiltak i barnevernet. Et høyt trykk på tjenestene i barnevernet gjør at det er krevende å prioritere 
tilstrekkelig med ressurser til å vri innsatsen i mer forebyggende retning. 
 
Befolkningsutvikling 

Fruktbarhet og nettoflytting er de to faktorene som har størst betydning for antall barn i kommunen. Begge 

disse faktorene knyttes til stor usikkerhet, derfor er det også vanskelig å anslå en eksakt forventet 

befolkningsutvikling.  

Fra 2021 til 2024 er det forventet en befolkningsvekst i aldersgruppen 0-5 år på 0,3 prosent, en nedgang i 

aldersgruppen 6-12 år på 2,0 prosent, og en økning i aldersgruppen 13-15 år på 0,7 prosent.  

 

Forventet befolkningsendring 0-15 år med utgangspunkt i 2020 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0-5 år 0 -29 -36 -14 15 80 138 193 245 295 353 413 470 

6-12 år 0 -15 -116 -136 -128 -166 -146 -136 -112 -92 -56 -15 59 

13-15 år 0 -59 32 22 21 -57 -96 -91 -104 -73 -65 -58 -83 

 

I prognosen for 2020-2032 er befolkningsveksten nedjustert, sammenlignet med tidligere prognoser. Dette 

begrunnes med at fruktbarheten (målt ved samlet fruktbarhetstall – antall barn en kvinne får i gjennomsnitt, i 

løpet av sin fruktbare alder) har gått ned, og kan synes å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Samtidig er det 

færre kvinner totalt sett i fruktbar alder. Dette påvirker antall barn, og våre forventninger om barnetall 

fremover. I tillegg ser vi at innvandringen til Norge har gått noe ned de senere år, etter en periode med sterk 

vekst. Dette vil få betydning for befolkningsveksten på sikt.  
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Det som har betydd mest de siste årene for befolkningsveksten i Fredrikstad har vært de innenlandske 

flyttebevegelsene. Det har over lang tid flyttet flere inn enn ut av Fredrikstad, og vi har dermed hatt en positiv 

nettoflytting. For første kvartal 2020 opplevde vi en nedgang i folketallet i Fredrikstad.  

Selv om befolkningsveksten er nedjustert fra tidligere prognoser viser tallene en kraftig økning for 

barnehagebarnene. Fra 2020 til 2032 øker det med om lag 300 små (0-2 år) og 160 store barn (3-5 år). Hvis 

vi antar at alle de barna begynner i en barnehage vil dette tilsvare en utgiftsøkning på anslagsvis 75 millioner 

kroner utover prisvekst fram til 2032 – eller et snitt på 6 millioner kroner utover prisvekst per år. For å 

imøtekomme økningen på en bærekraftig måte er det behov for driftseffektive enheter, samt en 

rammstyrkning som følger brukerveksten. 

Seksjonen er avhengig av å finne utviklingstiltak for å ha en reell innsparing grunnet spesielt økningen av 

antall barn i barnehagealder. Å se på barnehagestruktur vil og kan være både et kortsiktig og langsiktig tiltak. 

For helheten i seksjonen vil det økonomisk sett være lurt å vurdere strukturen på alle primærarenaene, da 

både hjelpetjenestene og administrasjonene kan jobbe mer effektivt ved stordriftsfordelene av større og 

færre lokaler.  

Det er behov for å sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig skolekapasitet etterhvert som Fredrikstad får flere 

innbyggere og elever i grunnskolealder. I ny arealplan vedtatt juni 2020 innføres nye rekkefølge-

bestemmelser om skolekapasitet. Dette innebærer at utbyggere ikke kan regne med igangsettelsestillatelse 

før det er dokumentert ledig skoleplass i områder utenfor definert byområde. Det er ikke en forutsetning 

innenfor byområdet.  

Kapasitetsutnyttelsen er ulik i skoler og barnehager innenfor ulike geografiske områder internt i kommunen. 

Det er i dag manglende skolekapasitet i de fleste skolekretser i tettsteder og byområdet. Skoleutbyggingen 

bør støtte opp om målsettingen om at 60 % av boligbyggingen skal skje i byområdet. Dagens skolestruktur 

henger i stor grad sammen med den tidligere kommuneinndelingen, før sammenslåing i 1994. 

Skolestrukturen ble utviklet innenfor tidligere kommuner som nå utgjør Fredrikstad kommune. Mange av 

skolene ble etablert for mer enn 50 år siden, med det bosettingsmønsteret som områdene hadde da. Med 

dagens bosettingsmønster og planer for videre utvikling av Fredrikstad kommune som følger av bl.a. vedtatt 

arealplan, er det helt nødvendig å se på eksiterende skolestruktur og å gjøre endringer i denne. Mange små 

skoler gir også utfordringer knyttet til krav til læreres undervisningskompetanse og kapasitet i skoleledelsen 

på hver skole. I tillegg er utfordringene økende når det gjelder å ha bygningsmessige fasiliteter tilpasset det 

mangfoldet av elever som skal inkluderes i skolene, samt å ha en bygningsmasse som gir gode muligheter 

for opplæring i henhold til krav i lovverk og forskrifter, herunder også læreplanen. For å kunne møte den 

forventede befolkningsveksten må skolekapasiteten i enkelte områder bygges ut. Det er et generelt etterslep 

i utvidelse av skolekapasitet sett i forhold til befolkningsvekst de seneste årene. I forbindelse med Temaplan 

skolebygg 2021-2031, vil fremtidig skolestruktur og anbefalinger bli beskrevet. I utredningsarbeidet av 

eksterne konsulenter vil Østsiden ha prioritet, jamfør at det i dette området er mange skoler med et stort 

behov for vedlikehold og utbygging.  
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Kobling til kommuneplanen 
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SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Alle opplever trygghet, mestrer 
hverdagen og har flere aktive 

leveår med god helse og trivsel 

 

• Prioritere forebygging, helsefremming og reduksjon av 
sosial ulikhet i helse og levekår.  

• Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer.  
• Legge til rette for at folk tar sunne valg.  
• Gi alle innbyggere mulighet til å delta i kulturaktiviteter 

og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.  
• Utvikle likeverdige, trygge og effektive helse- og 

velferdstjenester.  

 Forebygge skader, vold og ulykker i hjem, skole, fritid  
og i trafikken. 

Alle har en oppvekst der de 
opplever mestring, tilhørighet 

og inkludering 

 • Sikre at barn og unge utvikler ferdigheter for å møte 
morgendagens samfunn.  

• Styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og 
god oppvekst.  

• Sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene.  
• Gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige 

utfordringer. 

Alle bor godt i rause og aktive 
lokalsamfunn 

  
 

• Legge til rette for trygghet og deltakelse i sosiale 
fellesskap. 

 
 

 

Å skape i Fredrikstad 

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Bedrifter ønsker å etablere seg 
i Fredrikstad og Nedre Glomma 

 

 Aktivt søke etablering av statlige arbeidsplasser. 

En kommune, et forsknings- og 
utviklingsmiljø og et næringsliv 

som sammen stimulerer til 
nyskaping, innovasjon og 

entreprenørskap 

 

  
• Utnytte samskapingspotensialet i utviklingen av 

«smart kommune».  
• Fokus på det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.  
• Stimulere til digitalisering av produkter og tjenester.  
• Styrke samhandlingen mellom kommunen, lokalt 

næringsliv, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås. 
 

Næringslivet og offentlig sektor 
har tilgang til relevant 

kompetanse for morgendagens 
utfordringer 

 
• Styrke samarbeidet mellom det offentlige og 

næringslivet for å etablere flere lærlingplasser.  
• Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og 

ta høyere utdanning.  
• Styrke kunnskapen om, og formidlingen av, hva som 

finnes av  kompetansemiljøer i Nedre Glomma. 

 

Å leve i Fredrikstad 
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Å møte framtiden i Fredrikstad 

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Fredrikstad er en grønn by, 
hvor ansvarlig produksjon og 

forbruk prioriteres 

 

 Redusere utslippene som oppstår andre steder som 
en konsekvens av vårt forbruk.  

 Forbruk dekkes gjennom lavest mulig bruk av 
ressurser. 
 

Fredrikstad er en kompakt by 
der klimavennlig transport, og 

nye og eksisterende bygg 
bidrar til å løse 

klimautfordringene 

 • Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne trenger i 
hverdagen ligger i gang- og sykkelavstand.  

• Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.  
• Basere utbygging på sirkulær tankegang1), 

miljøvennlige materialer og energiløsninger og lave 
klimagassutslipp.  
 

1) Sirkulær tankegang innebærer å redusere råvarebruk, avfallsmengder, utslipp og energiforbruk til et minimum. Dette kan innebære 

alt fra biogassproduksjon til redesign av brukte klær. 

De fleste barn, og alle fra skolealder, har to hovedarenaer i oppveksten; familien og barnehage/skole. 

Seksjonen forsterker arbeidet med å mestre foreldrerollen, og dette er et stort satsingsområde de neste 

årene. Foreldre er de viktigste støttespillere for sine barn. Barnehage og skole er to viktige primærarenaer i 

et barns liv, og mye tid tilbringes her. Det er derfor særskilt viktig i et barns oppvekst at disse 

primærarenaene er gode.  

Et av hovedmålene som Kommuneplanens samfunnsdel omtaler er: «Alle har en oppvekst der de opplever 

mestring, tilhørighet og trivsel». De ressurser og egenskaper barn og unge får med seg gjennom de første 

leveårene, spesielt tillit, mestring og ferdigheter, har avgjørende betydning for muligheter, valg og 

mestringsstrategier gjennom livet. 

Barnehage er en viktig leke- og læringsarena. Å kunne tilby nok barnehageplasser, av god kvalitet, er et 

tiltak for å nå mål om å utvikle kommunens sosiale bærekraft. Barnehager med god kvalitet kan bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller, fremme inkludering og dempe utenforskap på sikt. Barn som går i barnehager har 

statistisk sett større sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Fokusområder for barnehagene er 

språklig, emosjonell og sosial stimulering slik at barna kan utvikle lærelyst og oppleve mestring og 

inkludering. 

Barnehagens samfunnsmandat er i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barnas behov for 

omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bidra til barns 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Lovendring som trår 

i kraft fra 01.01.2021 setter strengere krav til oppfølging av barnehagens psykososiale miljø, med barnas 

opplevelse i sentrum. Lovendringen sier at barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læringen til barna.  

Barnehagen har et tydelig og stort ansvar for at alle barn utvikler digital kompetanse, slik at de kan fungere 

godt i kunnskapssamfunnet. IKT- planen for kommunale barnehager i Fredrikstad skal bidra til å sikre en 

jevnere fordeling av muligheter og ressurser, slik at alle barn i kommunale barnehager har likt utgangspunkt 

for utvikling og for å nå sitt potensiale. 

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet er å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplan for barnehager. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i 

barnehagen. Barnehagen skal være et sted med rom som innbyr til lek og utforsking. Et sted der 

barnehageansatte er åpne og lydhøre for barnas interesser og bidrar med det lille ekstra som viser veien 

videre når det kan være vanskelig, som gir plass, rom og tid til lek.  

Befolkningsprognoser som barnetallsvekst og bosettingsmønster for barnefamilier, hvilke muligheter som 

finnes ved eksisterende barnehagebygg og areal i fremtidige utbyggingsområder ligger til grunn for 

seksjonens prioriteringer. 
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Skolens oppdrag er todelt, den skal både danne og utdanne. Skolen skal bidra til å vekke elevenes 

nysgjerrighet og lærelyst, gi elevene opplevelser av mestring og motivere de unge til livslang læring. For å 

lykkes i utdanning, arbeid og som aktive deltakere i samfunnet må elevene mestre mange fagfelt, og de må 

trenes i å samarbeide med andre, å være kreative og å tenke kritisk. Hvilke kompetanser som vil være 

sentrale videre i det 21. århundre, er et forsknings- og utredningsfelt som har fått økt oppmerksomhet i de 

senere årene.  

Skolen og samfunnet står i et gjensidig forhold til hverandre, og skolen har et bredt samfunnsmandat. I 

opplæringslovens formålsparagraf står det blant annet at opplæringen i skole skal åpne dører mot verden og 

fremtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. For å nå dette målet må elevene utvikle 

kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan delta i arbeid og i fellesskap i samfunnet. Elevene 

skal lære seg å tenke kritisk, og opplæringen skal fremme demokrati og en vitenskapelig tenkemåte. 

Samtidig er skolen med på å forme fremtiden ved å utdanne elever som skal bidra som fremtidige yrkes-

utøvere og samfunnsborgere. World Economic Forum henviste i 2016 til et anslag om at 65 prosent av barna 

som begynner på skolen i dag vil komme til å arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes. Det betyr 

at kunnskap og evne til omstilling blir stadig viktigere, både for arbeidslivet som helhet og for den enkelte. En 

kompetanse som i økende grad vil etterspørres, er arbeidstakernes evne til å bruke sin kunnskap og erfaring 

i nye og ukjente sammenhenger. Kompetansebegrepet i fagfornyelsen er derfor definert på følgende måte:   

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer 

og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 

forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. (LK20, overordnet del, punkt 2.2.)  

Allerede i 2017 startet arbeidet med fornyelsen av læreplanene som skal gjøre dem mer relevante for 

fremtiden, og fra høsten 2020 har nye læreplaner for 1.-9. trinn blitt innført. Den fornyede læreplanen for 10. 

trinn trer i kraft først høsten 2021. Målet med fornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og 

evne til å bruke kompetanser i nye og ukjente sammenhenger. Verdigrunnlaget har blitt løftet fram i 

fagplanene, og elevene skal jobbe tverrfaglig blant annet med demokrati og medborgerskap, bærekraftig 

utvikling, og folkehelse og livsmestring. Elevene skal få hjelp til å utvikle kreativitet og relevante 

problemløsningsstrategier, og til å se fagene og fagområdene i en større sammenheng.  

I den nye overordnede delen blir verdigrunnlaget for opplæringen utdypet. Her blir også prinsipper for læring, 

utvikling og danning beskrevet, i tillegg til prinsipper for skolens praksis. For at det nye læreplanverket skal 

kunne utgjøre de ønskede endringene for elevene i opplæringen, kreves det en omstilling og nytenkning 

både i skolene og av kommunen som skoleeier. I Fredrikstad har skolene og skoleeier forberedt seg på 

denne endringen de siste par årene. Gjennom fagsamlinger og skolebaserte utviklingsprosjekter har skolene 

reflektert over de pedagogiske endringene som skal gjøres, øvd på nye undervisningsformer og 

vurderingspraksis, og planlagt nytt skoleår i tråd med føringene nytt læreplanverk. Arbeidet med 

fagfornyelsen vil ikke være ferdig på det tidspunktet nytt læreplanverk formelt er innført, men vil utgjøre et 

kontinuerlig utviklingsprosjekt for skolene i årene som kommer. Fokuset fremover når det gjelder den nye 

læreplanen, vil være å forankre og implementere denne på en konkret måte i skolene. Dette arbeidet står 

skolene i stor grad selv for, men det følges opp fra skoleeiers side.  

Et annet område som vil få fokus i planperioden, er innføringen av ny opplæringslov. Opplæringslovsutvalget 

har foretatt en fullstendig gjennomgang av gjeldende lovverket på opplæringsområdet, og ferdigstilte sitt 

arbeid i desember 2019. Når det nye loven blir vedtatt vil denne legge noen nye rammer for opplæringen, 

som får betydning både for skolene og kommunen som skoleeier. Et tydelig fokus på de endringene som 

vedtas i den nye loven vil være nødvendig for å sikre regelverksetterlevelsen i årene fremover.  

Et trygt og godt læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig for alle elevers utvikling, men 

spesielt for elever som strever faglig og/eller sosialt. Elever med sosiale utfordringer må oppleve at dette 

raskt tas tak i og at tiltak iverksettes. Alle elever skal oppleve at skolen har forventninger til dem og at 

lærerne har tro på at eleven kan nå målene for opplæringen. Krav og forventninger må være realistiske, men 

elevene må samtidig ha nok utfordringer, slik at de blir motivert til å øke sin kunnskap og kompetanse. 

Lærernes kjennskap til den enkelte elev, og evne til å bruke denne kjennskapen i en tilrettelagt opplæring, er 

viktig.  

Arbeidet med elevenes skolemiljø må pågå kontinuerlig ved skolene, og har et vedvarende fokus. En 

generell forebygging innebærer å påvirke læringsmiljøet i positiv retning, ved å opparbeide gode relasjoner 

mellom elevene, gjennom tydelige rutiner og positive normer. Den viktigste enkeltfaktoren for å skape et trygt 
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og godt skolemiljø er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn når de ser krenkelser, og som arbeider 

systematisk og langsiktig med forbedringer. Samtlige skoler i Fredrikstad har skriftlige planer for forebygging, 

undersøkelser og håndtering av krenkelser som mobbing og liknende. Flere av skolene har i tillegg 

implementert ulike opplegg eller programmer som har fokus på elevenes skolemiljø. Arbeidet følges opp i 

prosesser og skolebesøk mellom kommune- og virksomhetsnivå.  

Fredrikstadskolen arbeider aktivt og målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og 

lærelyst - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Lærelyst legger grunnlaget for livslang 

læring, og opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt. Målet er at 

Fredrikstadskolen skal være et sted der elevene trives godt og lærer mye! 

Etat tjenester til barn og familier skal trygge at barn, unge og deres familier skal få den bistanden de har 

behov for utenom det de mottar av tjenester gjennom primærarenaene barnehage og skole. Helsevern for 

barn og unge skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre 

og barn og ungdom 0 - 20 år, helsestasjon for ungdom til og med fylte 24 år. Tjenesten er et viktig tiltak i 

kommunene for å bidra til å sikre barn og ungdom et godt oppvekstmiljø. 

Helsevern for barn og unge gir tjenester til gravide, barselfamilier, sped– og småbarnsfamilier, 

barneskolebarn, ungdomsskolebarn og deres foreldre. I tillegg har tjenesten ansvaret for helsetjenesten i de 

videregående skolene og helsestasjon for ungdom.  

Det forebyggende og helsefremmende arbeidet tjenesten gir, er en unik mulighet til å påvirke folkehelsen i 

positiv retning. Dette er en primærarena som møter oppimot 100 prosent av barnebefolkningen og deres 

foreldre, og nærmere 90 prosent av alle gravide i kommunen. 

PP- tjenesten prøver å balansere aktiviteten mellom å bruke ressursene på forebyggende arbeid og 

lovpålagte sakyndighetsarbeidet. Ved å prioritere å gi god veiledning og kompetanseheving kan det 

allmennpedagogiske tilbudet bli bedre, og ivareta flere barn og unge innenfor det ordinære barnehage/ 

opplæringstilbudet. Det er et balansepunkt mellom å jobbe tilstrekkelig forebyggende og behandle henviste 

saker innen tidsfristen på tre måneder. Dette dilemmaet håndteres daglig i virksomheten. 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 

og utvikling, får nærhjelp og omsorg på rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge 

oppvekstkår. Barnevernet satsning for 2021 er økt fokus på og økt bruk av familiens nettverk, ved bruk av 

familieråd og/eller nettverksmøter. 

Fredrikstadhjelpa 0-16 sin tverrfaglig samhandling er en viktig arbeidsmetode for å få til gode universelle 

arenaer. For at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst, trives og oppleve mestring, er de viktigste 

arenaene barnehage/skole og hjemmet. Våre forebyggende tjenester skal primært støtte oppunder tiltak på 

helsestasjon, i barnehagene og i skolene. Tiltak der barnet er – er en satsing og et viktig grep for å få dette 

enda bedre til. Foreldrene er barnas viktigste ressurs. Kan vi klare å gi foreldrene støtte og verktøy til å 

håndtere ulike utforinger i foreldrerollen, etter hvert som barnet vokser, vil det øke barnas forutsetninger for å 

ha det godt nå – og i fremtiden. 
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Klimabudsjett 

Seksjon UO har få konkrete tiltak i klimabudsjettet. Vårt ansvar dreier seg i større grad om å påvirke og 

inspirere den oppvoksende generasjon til å ta smarte valg for et godt klima og miljø i fremtiden. De må få 

kunnskap og innsikt i verdens klimaproblemer og bli bevisst på hva hver og en kan bidra med for å være en 

miljøbevisst samfunnsborger. Naturlige temaer for barn i barnehage- og skolealder er matsvinn, plast i havet, 

søppelsortering, gjenvinning, design og redesign og så videre. Klima, miljø og bærekraft er 

gjennomgangstema for de tre nye tverrfaglige temaene i LK20. 

 

Både kommunale og private barnehager deltar på den nasjonale miljødagen 5. juni hvert år. De kommunale 

barnehagene har også satset på omlegging til klimavennlig mat i egen matservering med en kjøttfri mandag i 

uken. Under gult nivå ved covid-19 så er det innført matpakker i de kommunale barnehagene som reduserer 

barnehagenes samlede matsvinn. Flere barnehager er miljøfyrtårnsertifiserte. 

 

I skoleetaten jobbes det med å miljøfyrtårnsertifisering av skolene. En ekstra innsats har nå blitt gjort og flere 

skoler har startet arbeidet og blitt sertifisert i 2020. Flere kommer etter i 2021.  
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Målekortet på seksjonsnivå er under utvikling og inneholder for tiden kun et minimum av data innenfor 

økonomi, sykefravær og avvik. 

Måltall 2020 

Indikator Resultat per annet tertial 2020  Måltall 2020 Måltall 2021 

Budsjettavvik (netto) hittil i år -0,6% 0,0% 0,0% 

Sykefravær hittil i år 7,2% 7,0% 7,0% 

Avvik tjenestekvalitet, antall hittil i år 219 200 300 

Forbedringsforslag, antall hittil i år 4 20 20 

 

En helhetlig oversikt over seksjonens mål, med måleindikatorer for etater og virksomheter, presenteres som 

et målekort i Fredrikstad-kompasset.  

Målekort med perspektiver 
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Økonomi 

 

Nasjonale rammeforutsetninger 

Oppvekstsektoren er i betydelig grad styrt av nasjonale kriterier og normer. Fra statlig hold har det de siste 

årene blitt gitt tydelige signaler til kommunene om å styrke og forbedre innsatsen til barn og unge.  

 

Dette innebefatter blant annet bemanningsnormer i både skole og barnehage, moderasjonsordninger til 

lavinntektsfamilier og barn med særskilte behov, gratis kjernetid, nye rammeplaner, nytt læreplanverk 

(fagfornyelsen i skolen) og krav til undervisningskompetanse for lærere, som medfører økte kostnader og 

reduserte inntekter. Dette er vedtak og føringer som kommer innbyggerne til gode, men det er utfordrende at 

tiltakene ikke er fullfinansiert fra statlig hold. Midler fra den kommunale økonomiske rammen må 

omdisponeres for å kunne iverksette og opprettholde tilbud og normer vi er forpliktet til. 

 

Bemanningsnorm i barnehager ble innført fra 1. august 2018. Dette ga helårseffekt i 2019, som videre gir 

utslag i utbetaling til private barnehager for 2021 og framover. Samlet øker utbetalingen med om lag 15 

millioner kroner, utover prisjustert ramme.  

 

Norm om lærertetthet, som regulerer forholdstallet mellom lærere og elever i grunnskolen, trådte i kraft fra 1. 

august 2018. Lærernormen er forskriftsfestet, og regulerer et forholdstall mellom antall elever per lærer på 

hvert hovedtrinn. Normen ble finansiert gjennom et øremerket tilskudd på Kunnskapsdepartementets 

budsjett i 2018 og 2019. I 2020 ble det øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene 

og gitt en særskilt fordeling i inntektssystemet. Det skal gjøres en gradvis overgang over to år fra særskilt 

fordeling til fordeling etter kostnadsnøkkel. I 2021 vil halvparten av midlene til økt lærertetthet fordeles etter 

kostnadsnøkkel for grunnskole, mens de resterende fortsatt blir gitt en særskilt fordeling, og i 2022 vil 

midlene i sin helhet fordeles etter kostnadsnøkkelen. Det er forventet at en full fordeling etter kostnadsnøkkel 

vil være mer fordelaktig for Fredrikstad kommune, kontra særskilt fordeling.  

 

Antall barn i SFO synker. I 2020 innførte regjeringen moderasjonsordning for lavinntektsfamilier og gratis 

SFO for elever på 5. –7. trinn med særskilte behov. I forslag til statsbudsjett for 2021 skal også 3. og 4. 

trinnselever innlemmes i moderasjonsordningen på nasjonalt nivå. Fredrikstad kommune har allerede innført 

moderasjonsordning for lavinntektsfamilier for hele småtrinnet 1. –4., som en del av arbeidet med utjamning 

av sosiale levekår. Ny nasjonal rammeplan for SFO skal innføres i 2021. Eventuelle økonomiske 

konsekvenser av denne er så langt ikke utredet.  

 

 

Tall i tusen kroner         

(I 2021-kroner)1) 2021 2022 2023 2024 

Vedtatt ramme 2020 1 798 965 1 798 965 1 798 965 1 798 965 

Netto endringer i vedtatt økonomiplan 2020-2023 785 568 927 927 

     
Rammeendringer     
Endret deflator 2020 -30 502 -30 642 -30 656 -30 656 

Familieveileder (tildelingskontoret) – overføring til HOV -645 -645 -645 -645 

Arealendringer – overføring til TD -464 -548 -548 -548 

Rammestyrking barnevern 10 000 10 000 10 000 10 000 

Forebyggende arbeid barn og unge 300 300 300 300 

     
Endringer som følge av forslag til statsbudsjett     
Justering statlige/private skole – økt elevtall  -2 885 -2 885 -2 885 -2 885 

Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver -112 -112 -112 -112 

Moderasjonsordninger SFO 1 730 1 730 1 730 1 730 

Regulering av barnehagemiljø 74 74 74 74 

Pensjon i private barnehager -5 339 -5 339 -5 339 -5 339 

Skjermingsordning pensjon i private barnehager 2 060 2 060 2 060 2 060 

Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet opp til 25 år 365 365 365 365 
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SFO 3. og 4. trinn 380 380 380 380 

Stine Sofies barnehagepakke 39 39 39 39 

Endring helsestasjoner  382 382 382 382 

Økt lærertetthet  4 050 4 050 4 050 4 050 

     

Politiske endringer høsten 2020     

Styrking 12 500 15 000 15 000 15 000 

Covid-19 10 000    

Netto ramme 1 801 683 1 793 742 1 794 088 1 794 088 

Noter: 1) Alle tall er i 2021-kroner, det vil si at budsjettall for 2020 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent. 

2) Endret deflator er ikke en reell rammereduksjon, men skyldes lavere lønns- og prisvekst enn forutsatt i vedtatt  

     budsjett for 2020. 

 

Det gjøres en rammeoverføring til Seksjon for helse og velferd. Dette er til en 80 prosent stilling som tidligere 

er internfakturert mellom seksjonene, men som nå justeres direkte i rammen. Videre gjøres 

rammeoverføringer til Seksjon for teknisk drift grunnet drift av utvidede skolelokaler, overdragelse av 

barnehage fra Røde Kors og drift av nye Rolvsøy barnehage.  

 

Utviklingen i barnevernet har gitt økte kostnader og budsjettet har ikke tatt høyde for dette. Økning har 

medført økonomiske overskridelser de siste årene. Seksjonen er styrket med 10 millioner kroner for å kunne 

håndtere et høyere utgiftsnivå for barnevernet de siste årene. 

 

Seksjonens budsjettramme er endret med føringene i forslag til statsbudsjett: 

 Justering statlige/private skoler – økt elevtall. Seksjonen blir trukket 2,9 millioner kroner som følge av 

barn som går over fra offentlig til privat skole i kommunen. Dette skyldes hovedsakelig at Wang Ung har 

utvidet med en ny klasse.  

 Ny gjennomføringsløsning for eksamener og prøver.  

 Moderasjonsordninger SFO. Det tildeles statlige midler for nasjonal moderasjonsordning i SFO for 1. og 

2. klassinger, samt midler til gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. 

 Regulering av barnehagemiljø. Helårseffekt av styrkning som følge av flere myndighetsoppgaver ved 

innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 Pensjon i private barnehager. Pensjonspåslaget i tilskuddssatsen til private barnehager endres fra 13 

prosent til 11 prosent for barnehager i kjeder. For enkeltstående barnehager er pensjonspåslaget 13 

prosent i 2021 og 12 prosent i 2022. Denne endringen ble reversert etter budsjettavtalen på stortinget. 

Disse endringene vil innarbeides i forbindelse med første budsjettrevisjon. 

 Skjermingsordning private barnehager. I forbindelse med reduksjon av pensjonspåslaget for private 

barnehager. Denne endringen ble reversert etter budsjettavtalen på stortinget. Disse endringene vil 

innarbeides i forbindelse med første budsjettrevisjon. 

 Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet. Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til 

kommunene, slik at retten til ettervern i barnevernet kan utvides fra 23 til 25 år fra 1. januar 2021. 

Utvidelsen vil gjøre det mulig for unge å få hjelp fra barnevernet lenger inn i voksenlivet. For 

barnevernstjenesten utgjør dette en rammestyrkning på 365 000 kroner. 

 SFO 3. og 4. trinn. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner for å utvide 

den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3.-4. trinn fra 

høsten 2021. Utvidelsen bidrar til at lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert 

foreldrebetaling på alle trinn i SFO. Regjeringen foreslår også å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis 

SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner. For skoleetaten innebærer dette en rammestyrkning på 

380 000 kroner. 

 Stine Sofies barnehagepakke. Midlene skal gå til et kursopplegg utarbeidet i samarbeid mellom Private 

barnehagers landsforbund (PBL) og Stine Sofies Stiftelse. Målet er at de ansatte i barnehagene skal bli 

bedre i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den 

kunnskapen.  

 Endring helsestasjoner. Regjeringen foreslår å omdisponere 35 millioner kroner av tilskuddet til 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn 

og unge. Digitalisering og økt digital tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal 

prioriteres. For Helsevern for barn og unge utgjør dette en rammestyrkning på 382 000 kroner i 

planperioden.  



21 Vedtatt Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 

 Økt lærertetthet. Staten opprettholder en total bevilgning på omtrent 1,3 milliarder til lærernorm. 

Tildelingskriteriene er justert i 2021 kontra 2020, slik at 50 prosent nå blir tildelt etter delkostnadsnøkkel 

for grunnskole og de resterende 50 prosent etter særskilt fordeling. Skoleetaten får videreført fjorårets 

bevilgning, og får i tillegg en sum på 4,05 millioner i særskilt fordeling. 

 

Seksjonen er styrket med totalt 22,5 millioner kroner i 2021 ved politisk behandling. Styrkingen brukes i 

hovedsak til å finansiere økt brukerbehov og unngå et utvalg av foreslåtte innsparingstiltak. Deler av midlene 

er tiltenkt ekstrakostnader som følge av Covid-19. Etter behandling i oppvekstutvalget gjenstår 5 millioner av 

disse midlene ufordelt. Dette er tiltenkt benyttet for å kompensere etatene underveis i året for økte 

utgifter/reduserte inntekter grunnet koronapandemien f.eks. ved bortfall av egenandeler grunnet karantene / 

nedstengning, eller ekstrakostnader som direkte følge av pålagte smitteverntiltak. Oppvekstutvalget har 

fordelt 5 millioner kroner av koronamidlene i budsjettbehandlingen i desember. Øvrige midlene forslås fordelt 

i forbindelse med tertialrapportene.  

 
Bruttotall 

Tall i tusen kroner 
(I 2021-kroner)1) 

Justert budsjett 20202) Budsjett 2021 

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Barnehage 714 105 80 079 634 026 709 583 78 531 631 052 

Skoleetaten 1 065 581 146 771 918 811 1 054 954 151 014 903 940 

Barnevernet 254 767 101 461 153 305 240 959 87 560 153 399 

Øvrige hjelpetjenester og stab 122 925 12 531 110 393 125 919 12 627 113 292 

Sum 2 157 378 340 843 1 816 535 2 131 415 329 732 1 801 683 

Noter: 1) Alle tall er i 2021-kroner, det vil si at budsjettall for 2020 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder kompensasjon for tapt foreldrebetaling av stengte barnehager  

    og SFO (mars og april 202). 

 
Større refusjoner og tilskudd budsjettert i 2021 
Innenfor skoleetaten er det refusjoner for fosterhjemsbarn i andre kommuner bosatt i Fredrikstad (19 

millioner kroner), norsktilskudd/persontilskudd fra IMDI (11 millioner kroner) og tilskudd for vikarmidler til 

lærere i videreutdanning fra Udir (12 millioner kroner) som er de største postene av budsjetterte 

refusjoner/tilskudd. I tillegg mottar etaten betydelige beløp knyttet til blant annet integreringstilskudd, tilskudd 

for bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker, refusjoner for 

avlastning av elever med særskilte behov, studenter i praksis og skoleskyss, samt tilskudd til nye læreplaner 

og læremidler knyttet til fagfornyelsen.  

 

Barnehageetaten mottar refusjon fra andre kommuner for barn med barnehageplass i private barnehager i 

Fredrikstad, som er bosatt i en annen kommune. Tilsvarende mottar kommunen refusjonskrav for andre 

kommuner for barn i Fredrikstad. Barnehagene får også refusjon fra Høgskolen i Østfold i forbindelse med 

studenter.  

 

Etat tjenester til barn og familier mottar integrerings- og særskilttilskudd for enslige mindreårige flyktninger 

(36 millioner kroner), tilskudd til kommunalt barnevern, refusjon over kommunal egenandel for tiltak i 

barnevernet, refusjoner fra Hvaler kommune for kjøp av tjenester av PP-Tjenesten, samt jordmor-refusjoner.  
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Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 
Tall i tusen kroner 2021 2022 2023 2024 

Økte tilskudd til private barnehager grunnet bemanningsnorm 14 900 14 900 14 900 14 900 

Økning i moderasjonsordringer utover prisvekst barnehage 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utvidelse av Rolvsøy barnehage 1 500 1 200 200 0 

Økt brukerbehov §19a og §19g – barnehagebarn 4 000 3 600 3 200 2 800 

Økte kostnader til spes.und. for elever i fosterhjem andre komm. 4 000 4 000 4 000 4 000 

FRIS – lavere inntekter/tilskudd  3 400 3 400 3 400 3 400 

FRIS – økte stillinger pga. flere grunnskoleklasser 2 400 2 400 2 400 2 400 

Nedgang budsjett SFO egenandeler 300 300 300 300 

Utgifter knyttet til leirskole 1 000 1 000 1 000 1 000 

Økte utgifter knyttet til digitalisering i skolen 2 900 2 900 2 900 2 900 

Nødvendig ressursøkning pga. utfordr helse, medisin, atferd i skolen 
2 300 2 300 2 300 2 300 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp  39 700 39 000 43 600 37 000 

 
Tilskudd til private barnehager for 2021 er foreløpig beregnet til 389,7 millioner kroner. Totalt øker posten 

med 15 millioner kroner utover prisjustert ramme. Dette skyldes helårseffekt av bemanningsnorm i 

barnehage. 

 

Kostnadsreduksjonsprogrammet fra 2018 pekte på tiltak som kunne gjennomføres for å møte de 

økonomiske utfordringene i kommunen, blant annet økte tilskudd til private barnehager. De største 

innsparingstiltakene var knyttet til større gruppestørrelser i skolen (lavere lærertetthet). Tiltakene knyttet til 

færre lærerårsverk ble ikke gjennomførbare når det ble innført en nasjonal lærertetthetsnorm i august 2018.  

 

Omfanget av moderasjonsordninger i barnehage har steget jevnt de senere årene. Dette har medført 

reduserte inntekter for foreldrebetalinger. Fra 2015 til 2019 har utgifter til moderasjonsordninger hatt en 

gjennomsnittlig årlig økning på 20 prosent og det forventes en videre vekst utover prisvekst. Økt 

arbeidsledighet og andre effekter etter koronapandemien kan gi en ytterligere økning. 

 

Rolvsøy barnehage flytter til nytt bygg fra august 2021, i første omgang åpnes fem av totalt seks avdelinger. 

Dette gir en kapasitetsøkning fra dagens 62 til totalt 90 barn. Endringen i driftskostnader avhenger av 

hvordan barnetallet i andre barnehager påvirkes. På kort sikt forventes økte utgifter i form av økt antall barn. 

På sikt forventes en nedjustering av barnetall i andre omkringliggende barnehager. Det forventes 

innsparinger i form av stordriftsfordeler og lavere kostnader per barn, som gir total effekt positiv mot slutten 

av planperioden.  

 

Pedagogisk fagteam for barnehage har de senere årene opplevd et økende omfang av vedtak etter 

barnehagelovens paragraf 19a og 19g. Det er en økning av barn som har diagnose autisme, barn med 

utagerende atferd og barn med ulike utforinger som er under barnevernet. Dette er barn som krever mye 

ressurser. Summene i tabellen er synkende, da de omfatter planlagte effektiviseringstiltak for å redusere 

antallet små vedtak. 

 

I henhold til planstrategien utarbeides temaplan barnehagebygg 2021–2031. Formålet med planen er å lage 

et beslutningsgrunnlag for sikre riktig dimensjonert barnehagekapasitet i kommunen, Temaplanen inneholder 

en handlingsdel med barnehageetatens prioriteringer for kommende fireårsperiode.  

 

Forventet boligbygging og befolkningsvekst må møtes med konkrete planer for å sikre barnehagekapasitet. I 

et økonomisk perspektiv vil planen legger opp til avvikling av leieavtaler og opprettelse av større enheter 

som kan driftes mer effektivt. Større enheter gir muligheter for et større fagmiljø, som bidrar til å øke 

kvaliteten på pedagogisk innhold i barnehagen. Konkrete innsparinger og investeringsbehov vil avhenge av 

prioriteringer og tiltak som vedtas i planen. 

 

Kommunen har hatt en betydelig økning av utgifter fra 2017 og fram til 2020, knyttet til spesialundervisning 

for fosterhjemsplasserte elever som er hjemmehørende i Fredrikstad, men bosatt i andre kommuner. 

Budsjettet økes derfor med 4 millioner kroner, opp til totalt 19 millioner kroner i 2021 for skoleetaten.  
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Fortsatt nedgang i antall flyktninger i Fredrikstad resulterer i lavere inntekter/tilskudd (gjesteelever, 

norsktilskudd og integreringstilskudd) til Fredrikstad internasjonale skole (FRIS). Det er usikkerhet knyttet til 

bosettingstallene for de nærmeste årene, blant annet relatert til koronasituasjonen, noe som igjen resulterer i 

usikkerhet på inntektssiden. Fra 2020 til 2021 estimeres det en ytterligere nedgang i norsktilskudd på 2 

millioner kroner. Det er en skjevhet i tildelingsmodellen, som gir tilskudd for opplæring i norsk- og 

samfunnskunnskap i tre år, mens innvandrere har rett til opplæring i fem år. Det er i dag få deltakere som 

venter på å begynne på norskkurs, og med begrenset grenseaktivitet kommer det få personer som skal ha 

norskopplæring. I tråd med færre egne innbyggere på norskkurs har FRIS også en større nedgang i 

deltakere på norskkurs betalt av andre kommuner. Basert på tall fra 2020 har det vært nødvendig å 

nedjustere budsjettet knyttet til dette med 0,7 millioner kroner i 2021. Det er budsjettert 0,2 millioner kroner 

mindre i integreringstilskudd på FRIS i 2021 enn hva det var i 2020. 

 

Samtidig oppleves det en jevn økning i antall søkere til grunnskole, hvor deltakerne har rettigheter etter 

opplæringsloven i et tilbud som må dekkes av kommunal ramme. Dette gjør det utfordrende å nedjustere 

driften på FRIS totalt sett. På grunn av pågangen av deltakere til grunnskoleopplæring har FRIS opprettet tre 

nye klasser fra høsten 2020, og har et økt behov for pedagoghjemler for å kunne dekke undervisningen. 

 

Budsjettet for egenandeler SFO er redusert med 0,3 millioner kroner, som følge av en nedadgående trend 

for antall barn som benytter skolefritidsordningen. Statistikk over utsendte fakturaer ved begynnelsen av nytt 

skoleår viser en årlig nedgang på cirka 2,5 prosent i snitt fra 2017. Svingninger gjennom året ved at de 

eldste barna ofte slutter i løpet av vårsemesteret før det deretter kommer en oppsving med nye 1. 

trinnselever på høsten, gjør det utfordrende å tilpasse bemanning til antall barn.  

 

Leirskole har over flere år vært for lavt budsjettert i forhold til reelle utgifter. I tillegg vil det fra 2021 ikke 

lenger være rom for private tilskudd til leirskoleturer fra FAU eller andre organisasjoner i skolenes nærmiljø. 

Samlet er det nødvendig å økte budsjettet med rundt 1 million kroner til leirskole.   

 

For å drifte et økende antall digitale enheter, som følger av kompetansekrav i læreplanen, må skoleetaten 

omprioritere midler på cirka 0,4 millioner kroner i budsjettet. Den vedtatte digitaliseringsstrategien tilsier at 

seksjonen vil få en økt utgift til lisenser på omkring 1,2 millioner kroner. I tillegg medfører 

digitaliseringsstrategien krav om PC og datautstyr for undervisningspersonell. Seksjonen estimerer en 

økning på omkring 0,5 millioner kroner i forbindelse med dette. I tillegg service- og driftsutgifter til 

digitaliseringsvirksomheten i kommunen, som følge av flere enheter, med 0,8 millioner kroner. Totalt må 

skoleetaten gjøre omprioriteringer i budsjettet tilsvarende 2,9 millioner kroner knyttet til digitalisering.  

 

Som nevnt innledningsvis opplever skoleetaten stadig et økende antall barn med utfordringer av 

helsemessig, atferdsmessig eller pedagogisk art. Det kan være akutte sykdomstilfeller, traumatiserte barn 

eller barn som strever med psykisk helse og skolevegring. Felles for disse er at de krever ekstra ressurser i 

eller utenfor klasserommet. Styrking til disse elevene beløper seg til omkring 2,3 millioner kroner. 

 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Tall i tusen kroner 2021 2022 2023 2024 Konsekvenser/kommentarer  

Avslutte tilbud med en 
åpen barnehage 
 

-700 -700 -700 -700 Dette gjelder kun barnehagen i distrikt øst. 
Tilbudet har ikke vært i drift det siste halve 
året. 
 

Redusert refusjonssats for 
spesialpedagoger til 
private barnehager 
 

- 700 - 700 - 700 - 700 Helårseffekt, innført fra høsten 2020 

Ny Rolvsøy barnehage - - - -200 Stordriftsfordeler av ny barnehage gir positiv 
nettoeffekt mot slutten av planperioden.  
 

Utvide «nye» Torsnes 
barnehage / Nabbetorp-
området med en paviljong 

- -250 -500 -500 Fra barnehageåret 2022/2023. Grunnarbeid 
for paviljong er gjort fra tidligere. Avhenger av 
investering i paviljong eller annen rimelig 
løsning. Paviljongen kan fungere som 
tilrettelagt avdeling og også som base for 
framtidig mulig barnehagebuss. Tilrettelagt 
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Tall i tusen kroner 2021 2022 2023 2024 Konsekvenser/kommentarer  
avdeling på østsiden vil redusere behovet for 
skyss av brukere. 
 

Redusert bruk av eksterne 
tiltak for barnehagebarn 

-100 -100 -100 -100 Diverse eksterne tilbud utgår. Herunder 5-
årstrimmen og tilhørende støtte til Fredrikstad 
turnforening. 
 

Likeverdig 
spesialundervisning for 
elever 

-400 -400 -400 -400 Innebærer tydeligere forventninger til 
organisering av spesialundervisning i 
privatskoler som samsvarer med det som 
settes for elever i Fredrikstadskolen. 
 

Tilskudd i forbindelse med 
fagfornyelsen 

-2 500 - - - Tilskudd øremerket til innkjøp av analoge og 
digitale læremidler til innføring av nytt 
læreplanverk overført fra 2020.  
 

Tilskudd til nye læreplaner 
og digital undervisning 

-2 000 - - - Estimat på forespeilet statstilskudd i 2021 
knyttet til nye læreplaner og digital 
undervisning. 
 

Tilskudd digitale 
læremidler 

-1 500 -1 500 - - Tilskudd i forbindelse med et fireårig prosjekt 
hos Udir for å stimulere kommunene til 
innkjøp av digitale læremidler av høy kvalitet. 
 

Økt budsjett 
integreringstilskudd skole 

-900 -700 -600 -500 Nettoeffekten av budsjettert endring 
integreringstilskudd og funkhemtilskudd. Det 
er estimert 20 % årlig reduksjon utover i 
planperioden. 
 

Innsparing analoge 
læremidler 

-700 -700 -700 -700 Med flere digitale læremidler estimerer vi 
reduserte utgifter knyttet til analoge 
læremidler.  
 

Refusjon studenter i 
praksis HiØ, ikke 
budsjettert tidligere år 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Vi har cirka 15 praksisskoler i Fredrikstad som 
tar imot lærerstudenter. Skolene mottar 
økonomisk kompensasjon for 
praksisopplæring ihht. øvingslæreravtalen fra 
Høgskolen i Østfold. 
 

Redusert ufordelt pott 
skoleetaten 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Konsekvensen av å redusere denne er at 
skoleetaten i mindre grad kan styrke/støtte i 
akutte/spesielle tilfeller, hvilket i størst grad vil 
ramme de mest sårbare barna som har det 
vanskelig med å passe inn i skolehverdagen, 
samt legge større press på ansatte. 
 

Innsparing drift, 
ostehøvelprinsipp 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Konsekvensen av å redusere allerede små 
driftsbudsjetter er at det gir svært lite rom for 
fleksibilitet. Ved uforutsette hendelser vil det 
bli merkostnader utover 
budsjettforutsetningene. 
 

Effektivisering og gevinst-
realisering knyttet til 
program #bærekraft25 

-2 000 -4 000 -4 000 -4 000 Effektiviseringsgevinsten knyttes til 
#bærekraft25, og omstillingsarbeid for å vri 
innsatsen til forebyggende arbeid for barn, 
unge og familier. Det er usikkerhet knyttet til 
tallene.  

Sum tiltak  -15 000 -12 550 -11 200 -11 300  

 
 

Tiltak som reverserer politiske vedtak 

 

Iverksette tiltak vedr 
skolestruktur som kan 
gjennomføre uten store 
investeringer 

-1 600 -3 700 -3 700 -3 700 Tiltaket er estimert med delårseffekt i 2021 

(oppstart skoleår 21/22) og helårseffekt fra år 

2022. Kommunen skal i gang med å se på 

hele skolestrukturen. Det foreslås likevel 

allerede fra neste skoleår å gjøre endringer 

som kan gjennomføres uten store 
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Tall i tusen kroner 2021 2022 2023 2024 Konsekvenser/kommentarer  
investeringskostnader. Kommunedirektøren 

kommer tilbake med konkretisering av tiltaket i 

budsjettrevideringen til våren. 
 

Sum tiltak  -1 600 -3 700 -3 700 -3 700  

 
Tiltak som vil forhindre omstilling av tjenestene 

 

Redusering i fellesutgifter/ 
seksjonen staber 

-500 -1 000 -1 000 -1 000 Vil medføre at reduksjon i ressurser til 
endring/omstilling, lederstøtte til og oppfølging 
av virksomhetene, myndighetsoppgaver, 
oppfølging av politiske vedtak og statlige 
høringer. Det vil medføre en reduksjon i 
seksjonens fellesutgifter og sentrale poster. 

Sum tiltak  -500 -1 000 -1 000 -1 000  

 
Sum totalt i anslåtte beløp -17 100 -17 250 -15 900 -16 000 

  

 
 

#bærekraft25 

En langsiktig satsing innenfor barnevern gjennom program #bærekraft25 er i gang. Det arbeides med å 

undersøke tjenesteproduksjon for en ressursreduserende drift for barnevernet. Satsingen gjør at vi kan 

komme tidlig i gang i 2021 for å begynne arbeidet på flere områder. Det er forventninger til noe effekt av 

arbeidet allerede i 2021.  

 

Det er også igangsatt et prosjekt innen flyktningetjenesten, sammen med Seksjon for helse og velferd. Målet 

her er å redusere kostnadsnivået i samsvar med reduksjoner i tilskuddordninger.  

 

Ut over dette vil vi har fokus på å identifisere nødvendige grep i forhold til budsjettreduserende tiltak på ulike 

områder som barnehage og skolestruktur, stordriftsfordeler, spesialundervisning, spesialpedagogiskhjelp og 

mer målrettet forebyggende arbeid. Tverrfaglig arbeid innad i seksjonen og sammen med andre seksjoner er 

også et område det skal jobbes mer med i årene framover.  

 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden 
 

Dersom Fredrikstad kommune skal justere nivået på styrking til levekårsutsatte soner tilbake til nivået vi 

hadde i skoleåret 19/20 fra og med oppstart skoleår 21/22 vil det koste 5,5 millioner kroner utover 

omprioriteringer og aktiviteter/tiltak som nå er innarbeidet innenfor rammen. Styrkningen vil forfordeles til 

skoler i levekårsutsatte soner. Uten dette blir ressursfordelingen til skolene i ulike levekårssoner jevnere i 

Fredrikstad. Dette kan få konsekvenser for sosial utjevning og skape til dels store utfordringer i arbeids- og 

skolehverdagen til lærere og elever på flere virksomheter i levekårsutsatte soner. Langtidseffektene av dette 

er lite samfunnsøkonomiske. Det vil i hovedsak vil gå ut over de mer sårbare barna og viktige ressurser 

knyttet til tidlig innsats i læringsapparatet rundt disse. 
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For barnevernet er følgende innsparingstiltak beskrevet i «Utviklingsprosjekt Fredrikstad 2030»  

Tall i tusen kroner 2021 

Flere gruppetiltak i barnevernet 600 

Bruke statens tiltak i barnevernet 4 500 

Sum innsparingstiltak 5 100 

 

Innsparingstiltakene er fulgt opp med tilsvarende rammereduksjoner og har derfor ikke kunne dekke inn økte 

utgifter til fosterhjem og omfattende hjelpetiltak til hjemmeboende barn og ettervern. 
 

Nye/endrede egenbetalinger og gebyrer 
 

Egenbetaling og kostpenger i SFO økes med lønns- og prisvekst. 

 

Ordning for redusert foreldrebetaling justeres i henhold til nasjonale føringer gitt i statsbudsjettet for 2021. 

Dette innebærer en moderasjonsordning som tilbyr reduksjon i foreldrebetalingen for 1.–4.trinnselever, slik at 

den per barn utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.  
 

Søskenmoderasjon for 1.–4.trinnselever og gratis SFO for 5.–7.klassinger med særskilte behov videreføres 

på lik linje med fjoråret. 

 

Satsene for ekstra oppholdsdager i ferier, samt ved at barn blir hentet for sent i skolefritidsordningen, 

videreføres på samme nivå som i 2020.   
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Nye/endrede investeringer (framdrift): 

 
Formålsbygg til oppveksttjenestene 
  

 Prosjekt for Gudeberg og nytt bygg for Råkollen skole venter på videre behandling av 

detaljreguleringsplan. Oppstart bygging er dermed usikkert. Prosjektet omfatter ombygging av 

lærerarbeidsplasser på Gudeberg skole om til klasserom, samt erstatte brakkene som i dag står på 

skolegården. Gudeberg skole skal også få et nytt musikkrom, auditorium og nye lokaler til 

administrasjon, personalrom og lærerarbeidsplasser i det nye bygget. Prisjustert P85 er på 225,6 

millioner kroner. 

 Ombygging Ambjørnrød skole består i å oppgradere ventilasjon samt innvendig rehabilitering i tre 

undervisningsbygg. Universell utforming og brannkrav skal tilfredsstilles. Prisjustert P85 er på 52,7 

millioner kroner. (uendret)  

 Fredrikstadmarka barnehage-Veum og har et prisjustert P85/P50 på 18,4 millioner kroner.  Prosjekt 

omfatter rehabilitering og ombygging av blant annet nytt ventilasjonsanlegg, bytte av kledning og 

vinduer, stellerom, garderober, kontorarbeidsplasser og nytt utvendig vognskur. Planlagt oppstart i 

oktober for igangsettelse.  

 Det er behov for å erstatte dagens svartbygg på Rød skole Kråkerøy med et nytt bygg som skal 

dekke behov for utvidelse til en to parallell skole, med tilstøtende arealer som garderober, 

grupperom og arealutvidelse av SFO base. I tillegg kommer utvidelse av kontorarbeidsplasser og 

personalgarderobe. Prisjustert usikkert anslag er 74,1 millioner kroner. Prosjektet skyves utover i 

perioden da tomten må reguleres og det skal utredes muligheter for en flerbrukshall. 

 Lunde skole har et oppdatert usikkert anslag på 255,7 millioner kroner. Skolen skal utvides til å ha 

plass til to paralleller på alle syv klassetrinn og en stor aktivitetshall. Rehabilitering og tilpasninger for 

skolens spesialrom og fasiliteter for ansatte. Forventet start av bygg- og anleggsarbeid november 

2021.  

 Møllehjulet, ved Kvernhuset er en forsterket avdeling som tilbyr skoleplass for elever med ulike 

behov for tilrettelagt skoletilbud. Antallet plasser skal oppjusteres og krever derfor ombygging. 

Prisjustert usikkert anslag er 10,8 millioner kroner. Prosjektet utsettes til plan for alternativ 

opplæringsarenaer i Fredrikstad kommune er ferdig. 

 Samlebevilgningen «Oppvekst rehabilitering og nybygg» innbefatter prosjektoppstart for utbygging 

og rehabilitering av Borge skole, Torp skole og Begby skole i perioden. Disse prosjektene forskyves 

til temaplan for skolebygg og rapport om anbefalte forslag til skolestruktur for Fredrikstad kommune 

foreligger.  

 Temaplan for barnehagebygg er ikke politisk behandlet og nye investeringer kan komme! 

 
 

IKT for barnehage og skole 

Barnehage 

Implementering av IKT- plan i kommunale barnehager fordrer et behov for oppgradering av utstyr og 

kompetanseheving. Høsten 2020 igangsettes kompetansehevingsprogrammet Kompetansepluss i 

samarbeid med AOF. Kompetanseplussprogrammet er et av tiltakene i kompetansereformen «Lære hele 

livet», og en tilskuddsordning for fagopplæring i grunnleggende ferdigheter. Kompetansehevingsprogrammet 

utløser et investeringsbehov for PC til deltakerne. 

 

Kartlegging av IKT- utstyr som er tilgjengelig i kommunale barnehager viser et behov for oppgradering av 

iPader Det antas mest hensiktsmessig, med tanke på brukervennlighet og tilgjengelighet, av investeringer i 

IKT-utstyr til bruk sammen med barna at iPad prioriteres. Økte investeringsbehov vil synliggjøres i IKT- 

planens implementeringsfase, og må innarbeides i budsjett og økonomiplaner. 

Skole 

Det er foretatt en justering av investeringsbudsjettet til IKT i skolen. Her er 5 millioner omperiodisert fra 2020 

til 2021. I følge vedtatt digitaliseringsstrategi i skolen, var det for 2021 planlagt innkjøp av digitale enheter for 

alle 1.-4.trinnselever i Fredrikstad. Planen forutsatte en budsjettøkning på 4 millioner i 2021, noe som ikke 

ble etterkommet. Da det i tillegg har kommet signaler om drastiske nedskjæringer i investeringsbudsjettet fra 
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2022, vil ikke digitaliseringen av småtrinnet kunne gjennomføres som planlagt fra høsten 2021. Det må 

vurderes om fremdriften i ikt-strategien vedtatt i oppvekstutvalget i august 2019 må justeres. Konsekvenser 

dette vil få for digitaliseringen av Fredrikstadskolen må synliggjøres i statusrapportene. Foreslåtte 

investeringsmidler (15 millioner kroner) for 2021, vil bli brukt på digitale enheter til elevene, trådløst nettverk 

og digitale tavler til klasserommene.  

 
 

Interne prosesser 

Arbeidet med interne prosesser skal ha fokus på forbedringsforslag, risikovurderinger, automatiserte 

prosesser, digitalt førstevalg, gevinstrealisering og læring. Innovasjonsstrategien peker på fem 

hovedområder for innovasjon som hver for seg og sammen utvikler tjenestene og bedrer tjenesteytingen. De 

fem hovedområdene er SMIDIG organisasjon, SAMSKAPENDE kommune, SMART kommune, GRØNT 

skifte og HELSE i alt. 

Vi må kunne snu oss raskt ved behov, skape løsninger sammen med mange aktører innenfor og utenfor 

egen organisasjon, digitalisere det som kan digitaliseres, gå foran som godt eksempel i det grønne skiftet og 

legge til rette for sunne valg. 

 

Medarbeidere og organisasjon 

Arbeidsgiverstrategi  

Tydelig ledelse  

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. 

Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk 

samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den 

videre utviklingen av barnehagene. De siste årene er det flere virksomhetsledere som har tatt 

styrerutdanning. I 2020 er det en virksomhetsleder som deltar på styrerutdanning. 

Det gjennomføres virksomhetsledermøter to ganger i måneden og tema ledelse er fast på agendaen i tillegg 

til barnehageetatens satsningsområder. Alle tema som berører barnehagene/ barnehageområdet blir drøftet 

på ledernivå. 

Barnehageetaten gjennomfører fagsamlinger med alle virksomhetslederne to ganger i året. Innholdet på 

disse samlingene er det en arbeidsgruppe som består av tre virksomhetsledere, to spesialkonsulenter fra 

barnehageetaten og etatssjef barnehage som legger. Arbeidsgruppen møtes jevnlig for å diskutere og legge 

frem forslag på innhold på ledermøter og fagsamlinger/ledersamlinger. Samlingene går over to dager. Den 

siste ledersamlingen som ble gjennomført i 2020 hadde som tittel; Ledelse i vanskelige tider. 

Som en del av lederkorpset i Fredrikstad kommune er barnehagene opptatt av å vise vei og oppnå resultater 

i samarbeid og i samspill med andre ledere i kommunen. 

Alle skoleledere i Fredrikstadskolen har gjennomført minst 30 studiepoeng lederutdanning og en del har 

også lederutdanning på masternivå. Fredrikstad kommune har gjennom mange år prioritert deltakelse også 

for inspektører på rektorutdanningen innenfor den nasjonale ordningen «Kompetanse for kvalitet».  

I tillegg til kommunale føringer for virksomhetene, har skolesektoren også sterke nasjonale krav og føringer. 

Skolens samfunnsoppdrag innebærer både danning og utdanning. Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan 

ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Rektorutdanning og andre 

videreutdanningstiltak for skoleledere har bidratt til å styrke inspektør og rektor som lederteam og gjennom 

det få en mer tydelig skoleledelse. 

Virksomhetsledermøtene brukes aktivt i lederutvikling, primært for rektorene og noen ganger sammen med 

inspektørene. Prosessarbeid og lærende møter er en viktig arbeidsform i møtene, eventuelt kombinert med 

forberedelse og faglig oppdatering i forkant. Etatsjef skole vektlegger strategisk bruk av prosesser rundt 
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tema der erfaringsdeling er viktig. Kompetanseheving om ulike faglige og ledelses-relaterte tema, rutiner, 

regelverk etc. står også sentralt i ledermøtene. I tillegg til virksomhetsleder-møter, deltar alle skolelederne i 

distrikts-nettverk. Nettverksmøtene brukes til tema som meldes inn fra skolelederne og utviklingsområder 

initiert av etatsjef skole. Spesialkonsulentene følger opp sine respektive nettverk og deltar på 

nettverksmøtene.   

Etatsjef skole gjennomfører ledersamtaler med etatens 31 virksomhetsledere hvert år. I tillegg gjennomfører 

spesialkonsulentene i etaten skolebesøk med tema knyttet til hhv utvikling av skolen som pedagogisk 

virksomhet og forvaltning, regelverksforståelse/etterlevelse. Skolebesøkene inngår som tiltak i KVALIF; 

«Plan for kvalitetsvurdering og oppfølging av skolene i Fredrikstad kommune».   

Felles ledersamlinger i Fredrikstad kommune er viktige arenaer for rektorer og inspektører for lederutvikling 

på tvers av seksjoner og fagfelt. Disse samlingene gir også lederstøtte for å implementere etiske prinsipper, 

MERK-verdier, effektive ledergrupper mv. 

Etat for tjenester for barn og familier har i tillegg til kommunale føringer for våre virksomheter også sterke 

nasjonale krav og føringer. Etaten har ulike lovverket som legger premisser for hvordan våre tjenester skal 

utføre ulike kjerneoppgaver. Fredrikstadhjelpa 0-16 er lavterskeltilbudet i kommunen som har sterke 

kommunale føringer for hvordan tjenesten skal arbeidet forebyggende og med tidlig innsats som sine 

kjerneoppgaver. Hjelpe- og støttetjenestene skal sikre helhet og sammenheng i tilbudet til barn og unge i 

Fredrikstad Kommune.  

Etatsledermøtene brukes aktivt i lederutvikling, for våre virksomhetsleder. Etaten har utvidete ledermøter 

som omfatter avdelingsledere, fagledere og teamledere. Prosessarbeid og lærende møter er en viktig 

arbeidsform i møtene, med forberedelse og faglig oppdatering i forkant. Etatsjef for tjenester til barn og 

familier vektlegger strategisk bruk av prosesser rundt ulike tema og fagutvikling. Kompetanseheving om ulike 

faglige og ledelses-relaterte tema. I tillegg til etatsleder-møter, deltar virksomhetsledere i støtte- og 

hjelpetjenestene i ulike distrikts-nettverk. Det skal gjennomføres faglige etatssamlinger for alle våre ansatte 

to ganger i året, dette for å sikre kunnskapsdeling gjennom felles faglige- og utviklingsområder. 

 

Riktig kompetanse  

Kompetansestrategi for barnehage skal revideres i 2021. Revideringen gjøres med utgangspunkt i nasjonale 

føringer gitt i «Kompetanse for fremtidens barnehage». Samlet mål i strategien er å sikre alle barn et 

barnehagetilbud av høy kvalitet.  

Flere barnehager (14) utvikler sin pedagogiske praksis gjennom deltakelse i ReKomp. Fokusområder i 

deltakelse på barnehagebasert kompetanseutvikling er inkluderende barnehagemiljø og IKT i barnehagen. 

14 kommunale barnehager deltar på kompetanseutviklingsprogrammet «Kompetansepluss» barnehageåret 

2020/21. Programmet er et samarbeid mellom barnehageetaten og AOF. Dette gir kompetanseutvikling for 

fagarbeidere og assistenter i barnehagen i fagområder IKT og les/skriv.  

Veiledning av nyutdannede nytilsatte barnehagelærere bidrar til bedre overgang mellom yrke og utdanning. 

Nyutdannede barnehagelærere kommer også med kunnskap som kan bidra til nytenking i etablerte 

profesjonsfelleskap, og veiledning kan bidra til økt kompetanseutvikling ved bevisstgjøring av den 

nyutdannedes kompetanse. Fredrikstad kommune tilbyr veiledning av nyutdannede nytilsatte 

barnehagelærere, og veiledningsordningen driftes ved bruk av interne veiledere. Veiledningsordningen 

administreres fra barnehageetaten og samarbeider med UH sektoren/HiØ. 

Lovendring som trår i kraft fra 01.01.2021 setter strengere krav til oppfølging av barnehagens psykososiale 

miljø. §41 barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestengning, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn i barnehagen 

utsettes for slike krenkelser. 

Med bakgrunn av dette vil det være behov for kompetanseheving innenfor dette temaet i barnehagene. To 

kommunale barnehager deltar på videreutdanningen «Barnehagemiljø og krenkelser» i regi av 

Fylkesmannen i Oslo og Viken/ INN (Høyskolen i Innlandet) som følge av lovendring. 

Kompetansekrav for skolesektoren er detaljert beskrevet i opplæringsloven med forskrift. Fra 2025 skjerpes 

kravene til undervisningskompetanse ytterligere. Gjennom den nasjonale ordningen «Kompetanse for 
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kvalitet» får ca. 70 lærere videreutdanning skoleåret 2012021. Prioritering til videreutdanning skjer med 

bakgrunn i kompetansekartlegging og vurdering av virksomhetens og kommunens behov. Antallet lærere på 

videreutdanning forventes å videreføres på omtrent samme nivå også de neste årene.  

«Plan for Kompetanseutvikling i Fredrikstadskolen» blir utarbeidet med bakgrunn i nasjonale føringer gitt i 

«Kompetanse for kvalitet». Planen vedtas politisk og beskriver kompetanseutvikling for lærere og 

skoleledere. Utdanning av lærerspesialister er et relativt nytt tiltak, som nå også Fredrikstad kommune har 

valgt å prioritere. I planen inngår også ulike etterutdanningstiltak, delvis finansiert med statlige midler.  

Etterutdanningstiltak for ansatte i SFO og andre yrkesgrupper i skolen tilrettelegges i egen virksomhet, som 

felles plandager og i egne etterutdanningstilbud tilrettelagt fra skoleetaten.  

Læring på arbeidsplassen er en viktig del av etterutdanningen for alle yrkesgrupper i skoleetaten. Dette kan 

foregå som uformell kollegaveiledning, som del av forberedelse/oppfølging etter plandager og som planlagte 

og strukturert veiledning. Læring på arbeidsplassen har et uutnyttet potensiale og kan brukes mer strategisk 

og systematisk.  

Rekruttering av nye ledere, lærere og andre ansatte handler mye om å ha robuste, lærende organisasjoner. 

For lederne betyr i tillegg støtteapparatet på kommunalt nivå; i skoleetaten og i andre etater/seksjoner mye 

for å rekruttere og beholde ledere. Behovet for spisskompetanse i støtteapparatet synes å være økende. Det 

stiller samtidig krav om å videreutvikle og forsterke tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Etat for tjenester til barn og familier er det ulike nasjonale og kommunale satsninger på kompetanseheving 

I Meld.St.6 (2019-220) Tett på tidlig innsats vil regjeringen i denne stortingsmeldingen legge til rette for at 

kompetansen kommer tett på barna og elevene. Regjeringen vil blant annet styrke det tverrfaglige 

samarbeidet og setter i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i 

barnehager, skoler og PP-tjenesten. PP-tjenesten skal være tettere på skoler og barnehager. Det er 

forventninger om at PP-tjenesten skal være mer tilstede i barnehager og skoler. Det forventes videre at PP-

tjenesten skal jobbe mer forebyggende og med tidlig innsats. PP-tjenesten skal arbeide systematisk for det 

helhetlige arbeidet for inkludering i barnehager og skoler, og være en del av «laget» rundt barna på alle 

nivåer. Videre skal kvaliteten på sakkyndighetsarbeidet heves. Dette krever både kompetanse, ressurser og 

andre måter å jobbe på.  

I tillegg foreligger det et forslag til ny Opplæringslov. Det gir også føringer for PPT sitt arbeid framover, og vil 

spesielt kreve nytenkning sammen med skolene. PPT skal blant annet samarbeide med skolene og hjelpe til 

med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling og tilrettelegging av opplæringen for alle elevene, ikke 

bare de med særskilte behov 

Helsevern for barn og unge (HVBU) påbegynte arbeid med kompetanseplan i samarbeid med HR-

avdelingen i 2019. På grunn av korona-situasjonen 2020 er det blitt forsinkelser og utsettelser. Målet er å ha 

utarbeidet kompetanseplan i løpet av 2021. Her kartlegger HVBU målgruppen, hva HVBU har av 

kompetanse og hva trenger HVBU av kompetanse for å imøtekomme framtidens krav/behov.  

Barnevernreformen og ny barnevernlov vil trå i kraft fra 2022. Det medfører flere oppgaver til kommunen, 

både på det forebyggende plan og på fosterhjemsområdet. Ettervern blir forlenget til inntil 25 år, noe som 

medfører økte kostnader.  

Det vil bli krav om master for alle som utfører kjerneoppgavene i barnevernet. Dette kravet vil også gjelde for 

de som allerede er saksbehandlere. Det vil medføre økte lønnsutgifter, utgifter til gjennomføring av 

utdanning for eksisterende ansatte, samt vikarutgifter for de ansatte som gjennomfører videreutdanning. 

Dette medfører et nødvendig kompetanseløft i ett komplisert og utfordrende arbeidsfelt.  

Fredrikstadhjelpa 0-16 er inne i en organisasjonsutvikling hvor både struktur, kompetanseheving og 

arbeidsmetodikk utprøves, evalueres og justeres. Dette er et langsiktig arbeid som krever mye av både 

ledelse og ansatte.  

Rekruttering av nye ledere, helsesykepleiere, rådgivere og andre ansatte handler mye om å ha robuste, 

lærende organisasjoner. Behovet for spisskompetanse i virksomhetene og i støttetjenestene synes å være 

økende. Det stiller krav om å videreutvikle og forsterke tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 
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Verdiskapende samspill 

Virksomhetsledermøtene og HMS-gruppene er viktige drøftingsarenaer for å utvikle kompetanse med 

henhold til å analysere resultater fra 10-faktor og dele erfaringer om hvordan undersøkelsen kan følges opp i 

egen virksomhet. 

I etat for tjenester barn og familier samarbeider virksomhetsledergruppen med sine HMS grupper med tanke 

på oppfølging av medarbeiderundersøkelse og 10-faktor. I møter benyttes kommunens verktøy, og legger 

plan for hvordan man skal jobbe med dette i de ulike virksomhetene. Ved behov etterspør 

virksomhetslederne støtte fra HR avdelingen, med særskilt kompetanse på temaer i undersøkelsene.  

 

Helsefremmende arbeidsplasser 

Virksomhetene har oppmerksomhet på sykefravær, med god oppfølging av sykemeldte og ansatte med høyt 

fravær. Bistand fra HR i krevende saker oppleves som en viktig lederstøtte. Fokus på nærvær og tiltak som 

fremmer et godt arbeidsmiljø har fortsatt høy prioritet. 

I etat for tjenester til barn og familie har virksomhetene fokus på IA-arbeid, både i ledermøter og HMS-møter. 

Virksomhetene har fokus på arbeidsmiljø, og etterspør bistand fra HR i situasjoner hvor det vurderes 

nødvendig.  

 

Likestilling og diskriminering 

Resultatene fra tilleggsundersøkelsen til 10-faktor er blitt presentert i virksomhetene for å gi oppmerksomhet 

til et prioritert område. Med henvisning til usikkerheten som ligger i validitet/reliabilitet i gjennomført 

undersøkelsen, vil tiltak bli utformet med bakgrunn i de tema som undersøkelsen tar opp, mer enn selve 

resultatene. 
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Vedlegg  
 

1. Tabell investeringer 

2. Nøkkeltall og tjenesteprofiler fra ASSS-samarbeidet 
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