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BARN OG UNGE ER FREMTIDEN
 – DEN SKAPES NÅ!

 

 

 

 

 

  

Rådmannens kommentar 
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RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 
De oppgaver som Seksjon for utdanning og oppvekst ivaretar er av stor betydning for barn og unge i 
Fredrikstad, og for deres foreldre og familier. Et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er: 
«Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel». De ressurser og egenskaper 
barn får med seg gjennom de første leveårene, spesielt tillit, mestring og ferdigheter, har avgjørende 
betydning for muligheter, valg og mestringsstrategier gjennom livet. Hvordan Seksjon for utdanning og 
oppvekst evner å utføre sine oppgaver vil ha betydning for kommunens innbyggere i et titalls av år 
fremover.  
 
Gjeldende kommunedelplan oppvekst legger føringer seksjonens satsinger. Disse satsingsområdene 
er felles for seksjonens virksomheter og er avgjørende for tjenestekvaliteten: 

 Tidlig innsats 
 Språk  
 Overganger  
 Foreldresamarbeid  
 
De fleste barn, og alle fra seks års alder har to hovedarenaer i oppveksten; familien og barnehage/ 
skole. Foreldre er de viktigste støttespillere for sine barn. Seksjonens arbeid med å mestre foreldre-
rollen forsterkes, og er et stort satsingsområde de neste årene. Kommunen har fått tildelt nasjonale 
folkehelsemidler for å utvikle et foreldrestøttendeprogram fra svangerskapet og frem til fylte 24 år. 
Prosjektet favner bredt og omfattende, og skal være ferdig i 2021. 

Barnehagene er i dag en viktig læringsarena. Gode barnehager kan bidra til å redusere sosiale 
forskjeller. Fredrikstad kommune har full barnehagedekning per høsten 2018, og det jobbes godt med 
implementering av den nye rammeplanen både for kommunale og private barnehager. Det er et 
positivt samarbeid med private barnehager om kunnskapsdeling og kompetanseheving. Det er viktig 
for en kommune som har rundt 70 prosent av alle barnehagebarn i private barnehager. Kvalitets-
meldingen fra Regjeringen sier «Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme 
læring og danning og være tilgjengelig for alle barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, 
inkludering og deltagelse, og de skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at de har et 
godt grunnlag for å trives på skolen og lykkes i utdanningsløpet». 
 
Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og 
lærelyst - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for 
livslang læring. 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! Regjeringen 
sier: «Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og med-
virkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.» 
 
Ivaretagelse av de sårbare barna, de barna som har behov for ekstra oppfølging, er en viktig oppgave 
i vår seksjon. Noen virksomheter har dette som sin hovedoppgave, som for eksempel Barnevernet. 
Andre virksomheter jobber med alle barn og unge, som helsevern for barn og unge, barnehager og 
skoler. Våre «universelle» virksomheter utfører, i tillegg til sine kjerneoppgaver, mye godt fore-
byggende og ivaretagende arbeid. Dette er et arbeid som krever samhandling på tvers av tjenester, og 
krever involvering og veiledning av foreldre. Å få alle våre barn og unge til å oppleve trygghet, trivsel 
og mestring i våre barnehager og skoler er noe av det viktigste vi gjør.  
 
For å bli enda bedre på forebyggende arbeid pågår en mer enhetlig satsing i seksjonen. Det er 
igangsatt et arbeid med å samle flere av våre lavterskel, forebyggende tiltak under en paraply. Målet 
er at det skal jobbes tverrfaglig med barn og unge i primærarenaene (helsestasjon, barnehage og 
skole) og forhindre at det utvikler seg behov for støttetjenester.  
 
Fra statlig hold har det de siste årene kommet flere signaler og tiltak for å styrke og forbedre arbeidet 
mot barn og unge. Det nevnes: 
  

- Rammeplan for barnehage 
- Fagfornyelsen i skole 
- Satsing på tidlig innsats, overganger og forebyggende tiltak 
- Inntektsmoderasjon og gratis kjernetid innen barnehage 
- Pedagognorm for barnehagene 
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- Ny bemanningsnorm i barnehagene 
- Ny lærertetthetsnorm i skolen.  

 
Ovennevnte styrkinger og føringer fra sentrale myndigheter styrker opp om våre satsinger, mål og 
strategier som omtales i Kommuneplanens samfunnsdel og Folkehelseplanen.  
 
Satsninger  
Vi vet at jo tidligere utfordringer oppdages og vi kan iverksette forebyggende og støttende tiltak, desto 
mer øker sjansen for at det går bra. Kan vi også klare å gi foreldrene støtte og verktøy til å håndtere 
ulike utfordringer i foreldrerollen, bedrer det ytterligere barnas forutsetninger for å ha det godt nå – og i 
fremtiden. Våre hjelpetjenester er viktige bidragsytere for å bistå primærarenaene i dette arbeidet, 
med både kompetanse og tiltak.   
 
Et helhetlig og samhandlende fokus på barn og unge er viktig for å få til godt forebyggende arbeid 
som bidrar til at barn og unge har det trygt og godt på primærarenaene (barnehage/skole). 
Rådmannen legger fram sak for utvalget om å etablere ny virksomhet som samler seksjonens 
forebyggende lavterskeltilbud. Dette er en viktig del av å få til et bedra helhetlig og samordnet 
lavterskeltjeneste.  
 
Satsinger og føringer fra sentrale myndigheter bygger opp under våre satsinger, mål og strategier som 
omtales blant annet i Kommuneplanens samfunnsdel og Folkehelseplanen.  
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UTVIKLINGTREKK OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER 
 
Demografi 
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Nye befolkningsprognoser for Fredrikstad (april 2018) viser en samlet økning i befolkningen 0-19 år på 405 
personer i 2022 og 1 329 personer i 2030. Det er spesielt antall førskolebarna (0-5 år) som øker mest. 
Befolkningsøkningen vil medføre økt behov for tjenester innenfor alle av seksjonens tjenesteområder.  
 
Fredrikstad kommune vil få behov for flere nye barnehageplasser de nærmeste årene, spesielt i sentrum, 
Østsiden og Onsøy. Antar vi samme dekningsgrad om i dag så vil over 300 flere barn gå i barnehage i 2022 
enn i dag.  
 
Skolekapasiteten utfordres også i enkelte områder av byen. Det er spesielt skoler i sentrum, samt enkelte 
andre områder med store utbyggingsplaner, som vil få kapasitetsutfordringer. Det forventes rundt 100 flere 
skolebarn innen 2022. Det er ungdomstrinnet (cirka 180) som vil få en stor økning mens barnetrinnet får en 
liten nedgang, før det øker igjen. 
 
Barn med ekstra behov 
Det er flere barn i barnehage og skole med behov for ekstra ressurser uten at seksjonen får dekket dette. De 
siste årene har også utviklingen vært at behovene er mer omfattende og mer sammensatte enn tidligere. 
Flere har utfordringer knyttet til helse og medisinske behov. Dette gjelder barn som allerede er i Fredrikstad 
og nye barn som kommer til. Ofte er dette ressurskrevende elever som har rett til spesialundervisning/ 
tilpassede opplegg. I tillegg får vi flere barn som plasseres i fosterhjem i andre kommuner. Dette 
representerer et økt ressursbehov som er vanskelig å forutse når budsjettet legges. 
 
Barnevern 
Brukerutviklingen har stabilisert seg på et høyt nivå, men brukerne koster mer på grunn av behov for dyrere 
tiltak og mindre refusjon fra staten. «Avlasterdommen» har uttalt at avlastere er arbeidstakere og ikke 
oppdragstakere. Dette gir dem andre rettigheter og plikter vedrørende for eksempel arbeidstid og ferie. KS 
har inngått en generell særavtale om minstelønn per time for avlastere og besøkshjem. Ordningen gjelder 
også fosterhjem og koster inntil 7 millioner kroner årlig (hvorav 4,1 millioner kroner finansieres med 
overføring fra Seksjon for helse og velferd). 
 
Flyktninger 
Kommunens utgifter til bosetting og integrering av flyktninger dekkes i hovedsak av ulike statstilskudd. De 
økonomiske utfordringene som ikke dekkes gjennom de ulike tilskuddsordningene, må dekkes innenfor 
seksjonens økonomiske ramme. Fram til 2017 kom et større antall flyktninger til Fredrikstad kommune. 
Seksjon for utdanning og oppvekst oppjusterte driften av eksisterende tiltak eller iverksatte nye tiltak for 
flyktninger. Fra 2017 har det vært en nedgang i nybosettinger. Selv om det er noe usikkerhet knyttet til 
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bosettingstallene i de nærmeste årene, kan vi anta at de er på et lavere nivå enn før 2017. Det innebærer at 
kommunens inntekter reduseres. 
 
Kommunen mottar tilskudd i tre år til norsk og samfunnskunnskap for alle innvandrere med rett (i fem år), 
eller rett og plikt, til norskopplæring bosatt i kommunen. De store gruppene som ble bosatt før 2017 fases fra 
2019 ut når det gjelder tilskudd, og antallet det utbetales tilskudd for blir vesentlig redusert. Dette, sett i 
sammenheng med endringen i tilskuddsordningen gjeldende fra 1. januar 2018, innebærer en kraftig 
reduksjon i tilskuddet fra 2019 samtidig som man ikke opplever tilsvarende reduksjon i antall deltakere i 
norskopplæringen. Dette er en utfordring for hele introduksjonsordningen i kommunen. 
 
Med færre nybosettinger, vil seksjonen ha behov for å nedjustere aktiviteter og tiltak. Samtidig vil de store 
bosettingene fra tidligere år være i tjenesteapparatet vårt i mange år framover. En større andel av 
flyktningene kommunen bosetter, har utfordringer knyttet til, mangelfull skolebakgrunn, lite norskspråklige 
ferdigheter, funksjonshemminger og traumer sammenliknet med tidligere. Det innebærer behov for 
omfattende og langvarige tiltak i regi av seksjonen utover den tiden kommunen vil motta tilskudd. Innsatsen/ 
ressursbruken blir like stor, om ikke større, enn hva antallet flyktninger i tjenesteapparatet skulle tilsi. Dette 
vil være merkbart for hele seksjonen siden Utdanning og oppvekst har tiltak og aktiviteter overfor barn, unge 
og voksne og innenfor opplæring og helse. 

På inntektssiden har kommunen økt omfanget på tilskudd fra Staten (IMDI) til flyktninger med kjente 
diagnoser eller atferdsvansker. Dette tilskuddet gjelder ikke for familiegjenforente. Flere av disse har behov 
for ressurskrevende tiltak. Dette må kommunen dekke av integreringstilskuddet eller egne midler. 

Endringer i finansieringsordninger medfører noen utfordringer de nærmeste årene: 
 

 Opplæring etter introduksjonsloven på Fredrikstad internasjonale skole (FRIS): Fra 1. januar 2018 
endret staten tilskuddsordningen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tidligere fikk kommunen 
et per capita-tilskudd. Ikke alle flyktningene endte opp i et fullt opplæringsløp. Ressursene kunne 
således være med på å finansiere tjenestene som ligger under vurdering av opplæring eller tilpassede 
tiltak for de som er i opplæringen. Etter endringen får kommunen kun tilskudd for personer det er fattet 
vedtak om opplæring på. Det innebærer at de andre tjenestene må finansieres av egne midler. 
Endringen var mangelfullt varslet kommunen. Det vil ta noe tid til å omlegge driften slik at både 
brukernes behov og økonomiske rammer blir tatt tilstrekkelig hensyn til. 
 

 Bosetting og integrering av enslige mindreårige (Barneverntjenesten): I 2017 ble en ny finansierings-
ordning for enslige mindreårige (EM) innført med stykkprisfinansiering med høy (til og med fylte 16 år) 
og lav (til og med fylte 20 år) sats. I løpet av de nærmeste årene vil flere EM være over 17 år, noe som 
medfører lavere statstilskudd sats (fra 1,2 millioner kroner til 0,75 millioner kroner) samtidig som 
botilbudet er uendret. Dagens drift avhenger av en dekningsgrad på rundt 95 prosent av de tilgjengelige 
plassene (bofellesskap og fosterhjem) for å få dekket de kommunale utgiftene. Det er nedgang i antallet 
EM: Flere flytter ut som følge av alder eller familiegjenforening, enn det er nye som kommer til (nedgang 
i bosetting av EM). Nedgangen i bosatte EM vil medføre behov for reduksjon i antall bofelleskap de 
nærmeste årene.  

 
Statlige satsinger og føringer – ikke fullfinansiert.  
Fra statlig hold har det de siste årene kommet flere signaler og vedtak om tiltak for å styrke og forbedre 
arbeidet overfor barn og unge. Tidligere nevnte styrkinger og føringer fra sentrale myndigheter bygger opp 
under våre satsinger, mål og strategier som omtales blant annet i kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunedelplan for folkehelsen. Det er imidlertid økonomisk utfordrende når nye brukerrettigheter og 
pålegg fra staten ikke finansieres fullt ut.  
 
Når nye statlige tiltak inntreffer samtidig, og brukerutviklingen i tillegg gir økte kostnader blir det sterkt press 
på økonomien. Seksjonen er styrket med 47,9 (36,8 + 11,1) millioner kroner for å kunne ivareta statlige 
føringer og økning i brukerutviklingen fra 2018.  
 
Økonomiske analyser påpeker at oppvekstsektoren i all hovedsak driver effektivt. Analyserapporter som ble 
utarbeidet for kommunen i 2017/2018 påpeker at vi har mulighet for effektivisering innen skole. Det pekes på 
at Fredrikstad har relativt høy lærertetthet, noe som i stor grad henger sammen med antall skoler og 
klassestørrelse. De fleste av de tiltakene rapportene har foreslått for 2019 er allerede iverksatt i 2018. 
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Analysene viser også at vi har en skolestruktur som gjør det vanskeligere å drive kostnadseffektivt enn om vi 
hadde færre og større skoler. Innføring av ny lærertetthetsnorm binder årsverk på den enkelte skole og i det 
enkelte klasserom. Den nye lærernormen vanskeliggjør tiltak knyttet til lavere lærertetthet i det omfanget 
som analyserapportene anbefaler. Med utgangspunkt i gjennomførte analyser og innføring av ny lærernorm 
blir vurdering av endret skolestruktur viktig for å skape et økonomisk handlingsrom.   
 
Sats – private barnehager.  
I de to siste årene har utbetalingene til private barnehager i Fredrikstad økt mer enn lønns- og prisvekst. For 
en kommune som har rundt 70 prosent av alle barnehagebarn i private barnehager er det viktig, i tillegg til å 
ha en god utøvelse av barnehagemyndigheten, å drive de kommunale barnehagene kostnadseffektivt. 
Tilskuddssatsen påvirkes av kostnadsutviklingen, antall barn og fordelingen mellom store og små barn for de 
kommunale barnehagene to år tilbake. Utbetalingene øker også når barnetallet for de private barnehagene 
øker. Foreldre i Fredrikstad velger fritt hvilken privat barnehage de ønsker, både i og utenfor kommune-
grensen, og dette er dermed utenfor kommunens direkte påvirkning.   
 
Utenbysbarn – barnehage  
Etterspørsel etter barnehageplasser på tvers av kommunegrensene har endret seg i negativ retning for oss i 
de siste årene.  
 
Utvikling refusjonskrav til/fra andre kommuner for «utenbysbarn» 
 Tall i tusen kr Krav til andre kommuner Krav fra andre kommuner  
 År Vår-halvår Hele året Vår-halvåret Hele året  
 2015 4 990 10 297 3 861 7 212  
 2016 5 331 8 965 4 283 7 660  
 2017 4 651 7 253 5 153 8 896  
 2018 3 345 4 848 5 261 8 932  
Note:  2018-tall i kursiv er prognosetall. 

 
Inntektsmoderasjoner og gratis kjernetid 
Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i antall søknader om redusert foreldrebetaling (nasjonal inntekts-
moderasjon) og gratis kjernetid. Statens kompensasjon etter innføring av ordningen dekker ikke reelt 
inntektsbortfall. Skoleetaten opplever samme tendens i SFO; at flere søker om kommunens egen ordning 
(ikke nasjonal) for redusert foreldrebetaling for sine skolebarn.  
 
Utvikling i antall søknader om redusert foreldrebetaling for barn i barnehage 

År Totalt antall registrerte søknader 

2018 (pr 30.08) 803 
2017 922 
2016 766 
2015 507 
2014 182 

 
 
Lønns- og prisvekst 
Omtrent 90 prosent av seksjonen utgifter er lønn. I årlig deflatorjustering av rammen teller lønn knapt 2/3 slik 
at seksjonen årlig underfinansieres for sin lønnsvekst. 
 

Det vises for øvrig til vedleggene der utviklingstrekk og sammenligninger med andre kommuner synliggjøres. 
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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.  
 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 

 • Fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere 
lokalsamfunnenes ressurser.  

• Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, 
naturopplevelser og fritidstilbud.  

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

 

Å skape i Fredrikstad 

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

En kommune, et forsknings- og 
utviklingsmiljø og et næringsliv som 

sammen stimulerer til nyskaping, 
innovasjon og entreprenørskap 

 • 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.  

 

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 

  Styrke kunnskapen om, og hensynet til, 
naturmangfoldet.  

 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 

  
 

• Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.  

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. 

Å leve i Fredrikstad 
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Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. 
Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av 
eget liv. Barns utviklingsløp innen Seksjon for utdanning og oppvekst skal bidra til at barn og unge lærer å 
håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. 
 
Folkehelse og livsmestring er et viktig tverrfaglig tema i oppveksttjenestene som skal gi barn og unge 
kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 
Gjeldende Folkehelseplan påpeker at Seksjon for utdanning og oppvekst har viktig rolle i folkehelsearbeidet. 
«Hvilke prioriteringer, satsinger og strategier som gjøres i seksjonen vil påvirke folkehelse i Fredrikstad i 
betydelig grad. Aktuelle satsings-områder og fokusområdet som belyser dette er; tidlig innstas, språk, 
foreldresamarbeid, økt barnehagetilknytning for sårbare grupper, tverrfaglig samarbeid, egenmestring og 
utenforskap» (Folkehelseplanen s.28). 
 
Et av hovedmålene som Kommuneplanens samfunnsdel omtaler er: «Alle har en oppvekst der de opplever 
mestring, tilhørighet og trivsel». De ressurser og egenskaper man får med seg gjennom de første leveårene, 
spesielt tillit, mestring og ferdigheter, har avgjørende betydning for muligheter, valg og mestringsstrategier 
gjennom livet. 
 
De fleste barn, og alle fra seks års alder, har to hovedarenaer i oppveksten; familien og barnehage/skole. 
Seksjonens arbeid med å mestre foreldrerollen forsterkes og er et stort satsingsområde de neste årene. 
Foreldre er de viktigste støttespillere for sine barn.  
 
Barnehagen er i dag en viktig læringsarena. Gode barnehager kan bidra til å redusere sosiale forskjeller.  
Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barne-
hagens hovedoppgave er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
 
Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og 
medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagene. Barnehagen skal fremme 
demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 
 
Skolen skal både utdanne og danne. Skolen skal bidra til å dyrke nysgjerrighet og lærelyst, ivareta deres tro 
på egen 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. 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. Skolen skal bidra til at hver enkelt elev kan 
realisere sitt potensial og få et grunnlag for å mestre sitt eget liv og delta i arbeid og felleskap i samfunnet. 
Samtidig er skolen med på å forme fremtiden ved å utdanne elever som skal bidra som fremtidige yrkes-
utøvere og samfunnsborgere. World Economic Forum har anslått 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. 
 
I 2017 startet arbeidet med fornyelsen av læreplanene som skal gjøre dem mer relevante for framtiden. 
Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i 
læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig 
utvikling og folkehelse og livsmestring. Også innholdet i fagplanene skal fornyes. Kritisk tenkning og 
refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. Utviklingen av kreativitet hos elevene skal 
blant annet skje gjennom styrking av de praktiske og estetiske fagene. Elevene skal lære på nye måter. Nye 
læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020, men allerede 2017 startet skolene i Fredrikstad opp 
med forberedelse av implementeringen etter hvert som ulike delelementer ble tilgjengelige. 
 
Et godt læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig for alle elevers utvikling, men spesielt 
for elever som strever faglig og/eller sosialt. Det er viktig at alle elever møter et høyt ambisjonsnivå og 
mestringsforventninger, og at lærerne har tro på at elevene kan nå målene for opplæringen. Kravene og 
forventningene må være realistiske, men samtidig ha nok utfordringer, slik at elevene alltid har noe å strekke 
seg etter.  
 
Generell forebygging er å påvirke læringsmiljøet i positiv retning; gode relasjoner mellom elevene, tydelige 
rutiner og positive normer. Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksen-
personer som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå 
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resultater. Samtlige skoler i Fredrikstad har skriftlige planer for forebygging, undersøkelser, handling og 
vurdering mot krenkelser som mobbing og liknende. Arbeidet følges opp i prosesser og skolebesøk mellom 
kommune- og virksomhetsnivå. Flere av skolene arbeider dessuten aktivt med ulike opplegg eller 
programmer som har fokus på elevenes psykososiale miljø. 
 
Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst 
- og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang 
læring. 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 trivesgodt og lærer mye!  
 
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. Tjenesten er et viktig tiltak i kommunene for å bidra til å sikre 
barn og ungdom 0-20 år et godt oppvekstmiljø.  
 
PP- tjenesten prøver å balansere aktiviteten mellom å bruke ressursene på forebyggende arbeid og lov-
pålagte sakyndighetsarbeidet. Vi mener at 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 må 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 2019 er økt fokus på og økt bruk av familiens nettverk, ved bruk av 
familieråd og/eller nettverksmøter 
 
Forebyggende 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 ytterligere barnas forut-
setninger for å ha det godt nå – og i fremtiden.  
 
 
Oppfølging av politiske bestillinger/verbalforslag ved behandling av HP 2019-2022 
 
Verbalforslag/bestilling 5: Rådmannen bes om å gjennomgå og vurdere tiltak for å bedre rekrutteringen av 
helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Dette vil bli gjennomført i samarbeid med Seksjon for økonomi og 
organisasjonsutvikling.  
 
Verbalforslag/bestilling 6: Rådmannen bes om å legge fram en strategi for å øke den kommunale andelen 
barnehager i Fredrikstad. Det vil bli tatt med i det videre arbeid med barnehage- og skolebruksplan. 
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Økonomi 

Tall i tusen kroner 
(I 2019-kroner)1) 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 1 622 315 1 622 315 1 622 315 1 622 315 
     
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021 3 427 5 815 5 808 5 808 
Netto endring vedtatt handlingsplan 2019-2022 - andel 
økonomianalyse -8 858 -18 437 -19 467 -19 673 

     
Rammeendringer     
Styrking, rådmannens forslag 32 750 32 750 32 750 32 750 
Styrking, formannskapets innstilling 11 100 17 000 22 000 22 000 
     
Rammeendring mellom seksjoner     
Avlasterdommen (overføring fra Seksjon for helse og velferd) 4 100 4 100 4 100 4 100 
     
Endringer som følge av forslag til statsbudsjett      
Redusert pris- og lønnsvekst  -3 140 -3 125 -3 124 -3 123 
Tidlig innsats i skolen 2 000 2 000 2 000  2 000 
Gratis kjernetid i bhg for 2-åringer fra 1/8-19 687 687 687 687 
Økt foreldrebetaling i bhg m/110 kr/mnd, fra 1/1-18 helårseff. -320 -320 -320 -320 
Økt foreldrebetaling i bhg med 50 kr/mnd fra 1/8-19 -987 -987 -987 -987 
Gratis kjernetid bhg elårseff. 2018, statsbudsjett 463 463 463 463 
Justering gratis kjernetid barnehage RNB 2018 – helårseff. 245 245 245 245 
Statlige private skoler, økning i elevtall -1 549 -1 549 -1 549 -1 549 
Netto ramme     1 662 232 1 660 956 1 664 920 1 664 715 
Note: 1) Alle tall er i 2019-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 
Brutto utgifter og inntekter 

Justert budsjett 2018 2) Budsjett 2019 3) Tall i tusen kroner 
(I 2019-kroner)1) Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 
Barnehageetaten  626 593 83 486 543 107 668 883 83 700 585 183 
Skoleetaten 1 032 463 200 082 832 381 1 038 892 195 642 843 250 
Hjelpetjenester og stab 387 939 143 289 244 651 348 352 114 553 233 799 
Netto ramme 2 046 995 426 856 1 620 138 2 056 127 393 895 1 662 232 
Noter: 1) Alle tall er i 2019-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 
 2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder oppgaveendringer blant annet gjennom revidert nasjonalbudsjett og 

tilskuddordninger. 
 3) Sentralt avsatte budsjettmidler på 13 millioner kroner er prioritert og fordelt fra «Hjelpetjenester og stab» til barnehage og 

skole fra 2019. Rammendringer i 2019 framkommer i tabellen ovenfor.  
 
Nettoendringene i vedtatt handlingsplan skyldes styrkinger, effektiviseringskrav og politiske prioriteringer 
gjennom tidligere handlingsplaner. I rådmannens forslag til budsjett ble seksjonen styrket med 36,8 millioner 
kroner, inkludert 4,1 millioner kroner som overføres fra Seksjon for helse og velferd til finansiering av 
Barnevernets merutgifter knyttet til «Avlasterdommen».  
 
Ved Bystyrets behandling av budsjett og handlingsplan ble seksjonens ramme styrket med ytterligere 11,1 
millioner kroner i 2019, stigende til 17 millioner kroner i 2020 og 22 millioner kroner i periodens to siste år.  
 
Det er gjort vedtak om etablering av ny virksomhet som samler seksjonens forebyggende lavterskeltilbud. 
Som følge av dette vil det bli endringer i økonomiske rammer mellom tjenesteområdene, ved at rådmannen 
flytter økonomiske midler fra Skoleetaten til «Hjelpetjenester og stab.» Slik endring er ikke innarbeidet i 
tabellen over, men vil bli redegjort for i ordinær rapportering.  
 
Forslag til statsbudsjett1 gir seksjonen en rammestyrking på 0,5 millioner kroner i forhold til gjeldende 
handlingsplan (før deflatorjustering). Regjeringen gir føringer for rammeendringene og påvirker ikke behovet 

 
1 Forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober er lagt til grunn. Eventuelle endringer som følge av 
Stortingets budsjettbehandling vil bli lagt frem som budsjettjusteringer i 2019. 
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for omprioriteringer og innsparingstiltak nedenfor. De viktigste føringene i rammeendringen gjennom 
statsbudsjettet er: 
 
 Økt antall elever i statlige og private skoler gir forventninger om tilsvarende færre elever og reduserte 

utgifter per elev i kommunal grunnskole og seksjonen trekkes i rammen igjennom statsbudsjettet. 
 Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage økes med 50 kroner per måned per plass fra 1. august 

2019. Rammetilskuddet reduseres da realprisøkning (fra 2018 helårseffekt) forventes å gi økt inntekt og 
redusert etterspørsel etter barnehageplasser.  

 Den nasjonale ordningen om gratis kjernetid på 20 timer per uke, utvides til å omfatte 2-åringer fra 1. 
august 2019. Tidligere omfattet ordningen 3-, 4-, og 5åringer. Rammetilskuddet økes med helårseffekt for 
inntektstap som følge av økt inntektsgrense for gratis kjernetid fra 1. august 2018. Inntektsgrensen økes 
til 548 500 kroner fra 1. august 2019. 

 Inntektsgrensen for å søke den nasjonale ordningen om redusert foreldrebetaling, endres til 548 167 
kroner fra 1. januar 2019 og 557 333 kroner fra 1. august 2019, slik at husholdninger med lav inntekt 
skjermes for økningen i maksimalprisen. 

 
Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge følgende satser til kommunesektoren gjennom søknadsprosesser og 
særskilte tilskudd til følgende formål: 
 
 Lærernormen for ordinær undervisning som ble innført 1. høsten 2018, trappes opp fra høsten 2019. 

Gruppestørrelse 2 skal være 15 (fra 16) elever for 1.-4. trinn og 20 (fra 21) elever på 5.-10. trinn. 
Veksten i de frie inntekter til satsing innenfor tidlig innsats i skolen kan benyttes som finansiering. 
Kommuner som fremdeles har et større årsverksbehov utover bevilgninger til «tidlig innsats»-midlene på 
200 millioner kroner for 2019, kan få særskilt (øremerket) fordeling av 400 millioner kroner. Regjeringen 
mener kommunesektoren er fullt ut kompensert for innføringen av lærernormen for 2018 og 2019. 

 Tidligere styrkninger til helsestasjoner og skolehelsetjenester kompenseres for prisjustering. 
 Treårig øremerket tilskudd for 2018-2020 på 102,8 millioner kroner til Bemanningsnormen i barnehagene 

i 2019. For Fredrikstad vil 3 barnehager få tilskudd etter denne ordningen, to kommunale barnehager og 
en privat barnehage. 

 Grunnopplæring for innvandrerungdom «Jobbsjansen» styrkes ved kombinasjonsklasser slik at 
grunnskole og videregående opplæring kan tas på en tilrettelagt måte.  

 
Omprioriteringer og aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 
 

Tall i tusen kroner 2019 2020 2021 2022 
Bemanningsnorm underfinansiering barnehage1) 13 500 25 000 40 000 40 000 
Utvikling gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, barnehage 10 000 10 000 10 000 10 000 
Utvikling utenbysbarn, barnehage 6 000 6 000 6 000 6 000 
Økt sats for private barnehager utover prisvekst 2) 15  000 15 000 15 000 15 000 
Gratis SFO til barn med spesielle behov, 5.-7. klasse 900 900 900 900 
Ny lærernorm samordnet med tidlig innsats-midler (underfinansiert 
fra 2018) 5 700 5 700 5 700 5 700 

Elever med behov for ekstra ressurser 8 000 8 000 8 000 8 000 
Avlasterdommen inkl besøkshjem (barnevern) utover overføring 
fra seksjon HOV 2 900 2 900 2 900 2 900 

Sum nye i anslåtte beløp 62 000 73 500 88 500 88 500 
Note: 1) Anslått beløp. Tilskuddssats til private barnehager beregnes med bakgrunn i de kommunale barnehagenes nettoutgifter og  

    barnetall to år tilbake. Oppstart av bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra barnehageåret 2018/2019 vil øke  
    utbetalingene til de private barnehagene fra 2020/2021 med halvårseffekt i 2020. 
2) Redusert med 5 millioner kroner ift rådmannens budsjettforslag, jfr rådmannens budsjettnotat 2.  

 
Budsjettrammen for 2019 er styrket med 47,9 millioner kroner i forhold til økonomiplanen som ble vedtatt i 
juni. I tillegg omdisponeres tidligere statlige rammestyrkinger (forebygging, lavterskelarbeid, tidlig innsats, 
overganger barnehage og skole) og andre ufordelte midler med 10 millioner kroner til Barnehageetaten og 3 
millioner kroner til Skoleetaten. Videre omdisponeres 1,6 millioner kroner fra barnevern til barnehage med 
bakgrunn i foreslåtte innsparingstiltak.  
 
Endringer i statlige lov- og forskrifter og i brukerutviklingen, har medført økte utgifter og reduserte inntekter 
for seksjonen. Det gjelder blant annet lovfestet inntektsmoderasjoner, vedtatt lærernorm for skole og 
nasjonal bemanningsnorm for barnehagene. Utfordringene har hovedsakelig samme årsak som rapportert 
om i 2018. 
 



16 Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Den økonomiske styrkingen og omprioriteringer medfører at bemanningsnormene kan opprettholdes i tråd 
med Stortingets intensjon for 2019, samtidig som budsjettposter som gratis kjernetid/ inntekstmoderasjon, 
utenbys barnehagebarn og overføringer til private barnehager oppjusteres til et realistisk nivå fra 2019. 
Seksjonens økonomiske utfordringer vil øke utover i planperioden. Arbeid med å se på strukturendringer og 
forbedringer av drift må derfor fortsatt ha sterkt fokus framover.   
 
Seksjonens ramme blir ikke justert årlig for endringer i brukerutviklingen, og nye statlige tiltak og rettigheter 
er ikke fullfinansiert, slik at økte utgifter må dekkes innenfor rammen. Tiltak som er vedtatt iverksatt i 2018 
videreføres og nye reduksjoner i tjenestene blir foreslått. Da omtrent 90 prosent av seksjonens utgifter er 
lønn, kommer ikke seksjonen utenom reduksjoner i bemanning. Når flere endringer og kostnadsøkninger 
skjer samtidig blir beløpene store.  
 
Barnehageetaten 
Store deler av rammestyrkingen går til barnehageetaten som har en økonomisk utfordring på nær 45 
millioner kroner i 2019 som hovedsakelig skyldes forhold utenfor kommunens påvirkning.  
 
Det betyr at vi må gjennomføre tiltak som reduserer og avvikler enkelte tiltak, men det settes av realistiske 
budsjettmidler til inntektsmoderasjoner/gratis kjernetid, utenbysbarn, overføringer til private barnehager og 
bemanningsnorm. 
 
Den nasjonale bemanningsnormen for barnehagene er vedtatt innført av Stortinget fra 1. august 2018, med 
overgangsordning om mulighet for utsettelse til høsten 2019. Oppvekstutvalget har vedtatt å innføre 
bemanningsnormen fra 1. august 2018, som medfører en årlig merkostnad på 13,5 millioner kroner. 
Stortinget har bevilget 100 millioner kroner til innføring av ordningen, hvorav to kommunale barnehager fikk 
0,9 millioner kroner og en privat barnehage fikk 0,4 millioner kroner. Det antas ut fra statsbudsjettet for 2019 
at disse tre barnehagene får årlig øremerket tilskudd fram til 2020. Tilskuddssats til private barnehager 
beregnes med bakgrunn i de kommunale barnehagenes nettoutgifter og barnetall to år tilbake. Oppstart av 
bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra barnehageåret 2018/2019 vil øke utbetalingene til de 
private barnehagene fra 2020/2021 med 12 millioner kroner til 22 millioner kroner per år. 
 
Antall barn som får redusert foreldrebetaling gjennom den nasjonale inntektsmoderasjonsordningen og gratis 
kjernetid øker, og utgjør et inntektstap på 20 millioner kroner for kommunen. Dette overstiger de 8 millioner 
kroner som Fredrikstad kommune har fått kompensert gjennom tidligere statsbudsjett. Inntektsmoderasjon er 
en rettighet innbyggerne har dersom de oppfyller inntektskriteriene. Fredrikstad har en befolkning hvor flere 
har lav inntekt og faller inn under ordningen enn i landet for øvrig. Seksjonen har omprioritert tidligere år og 
har styrket denne posten med 2 millioner kroner.  
 
Kommunene får refundert utgifter for private barnehageplasser som disponeres av andre kommuners 
innbyggere (utenbysbarn). Netto etterspørsel etter private barnehageplasser på tvers av kommunegrensene 
(utenbysbarn) antas å medføre 6 millioner kroner mindre i nettorefusjon enn budsjettert. Utviklingen i de siste 
årene har vært i vår disfavør. Seksjonen har omprioritert tidligere år og har styrket denne posten med 2 
millioner kroner.  
 
Foreløpig beregnet sats for 2019 for tilskudd til de private barnehagene beregnes ut ifra nettokostnader og 
barnetall i de kommunale barnehagene fra 2017. Fra 2019 øker satsen med cirka 6 prosent som utgjør cirka 
20 millioner kroner utover deflatorvekst, forutsatt at antall og sammensetningen mellom store og små barn 
blir tilsvarende som for 2018. Etter barnetelling den 15. desember 2018 vil det økonomiske utfallet bli 
klarere. Til tross for økningen er vår sats til private barnehager under nasjonale sats.  
 
Barnehageetaten styrkes med over 40 millioner kroner i 2019 for å oppjustere ovennevnte poster til et 
realistisk nivå.  
 
Skoleetaten  
Skoleetaten møter også utfordringer knyttet til lærertetthetsnorm og økninger i utgifter til elever med behov 
for ekstra ressurser. Gjennomføring av lærertetthetsnormen medfører at tidligere vedtak om noe styrking i 
ressurser til skoler i levekårsutsatte områder må overføres til andre skoler.  
 
Innføring lærertetthetsnormen innenfor budsjettrammen, forutsetter overføring av 8 lærerårsverk fra skoler i 
politiske prioriterte «røde» soner (områder med levekårsutfordringer) til «grønne» soner. I tillegg vil inntil 11 
lærerårsverk (anslag) reduseres fra 1. august 2019, uten at lærertetthetsnormen brytes (med bakgrunn i 
økonomianalysen som ligger til grunn for vedtatt HP i juni). Flytting av lærerårsverk midt i skoleåret kan også 
gjennomføres, men foreslås ikke av hensyn til elevenes læring og gjennomførbarhet.  
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Fra skoleåret 2019/2020 forventer kommunen få tilført statlige midler for cirka 18 stillinger for å ivareta 
opptrapping av lærertetthetsnormen, da normen er forutsatt fullfinansiert av regjeringen gjennom stats-
budsjettet (tidlig innsats og øremerkede midler). Disse stillingene skal dekke behovet på de skoler som ikke 
har tilstrekkelige ressurser ut fra rapportering for skoleåret 2017/2018. 
 
Ressurskrevende elever vil utgjøre 4 millioner kroner i ekstra kostnader utover tildelt ramme. I tillegg vil 
elever med medisinske behov utgjøre ytterligere 4 millioner kroner. I løpet av de siste årene har ressurs-
behovet økt til denne elevgruppen uten at seksjonen har blitt kompensert for dette. 
 
Ny-Vigra er foreløpig vurdert til å drive innenfor samme ramme som i 2018. Skoleetaten legger samme 
rammer til grunn for 2019 og setter av tilsvarende beløp i 2018 til underskuddsgaranti til den skolen som har 
en spesielt ansvar for dette (Cicignon skole). 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter   
 

Tall i tusen kroner 2019 2020 2021 2022 Konsekvenser/kommentarer  
Økt SFO med kr 100 utover pris- 
og lønnsvekst.  

-2 450 -2 450 -2 450 -2 450 Foreldrebetalingen nærmer seg samme 
nivå som i andre kommuner det er 
naturlig å sammenligne seg med. 

Likeverdig spesialundervisning for 
elever 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Vedtatt i HP 2019-2022. Startet opp i 
2018. 

Mer effektiv skoleskyss i kommunal 
regi 

-500 -500 -500 -500 Vedtatt i HP 2019-2022. 

Flere egne tiltaksarbeidere i 
Barnevernet framfor eksterne 

-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 Vedtatt i HP 2019-2022. Startet opp i 
2018. 

Flere gruppetiltak - Barnevernet -600 -600 -600 -600 Vedtatt i HP 2019-2022. 
Bruke statens tiltak i barnevernet -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Tiltaket er igangsatt 2018 med kr 4,5 

mill. og foreslås videreført i 2019. 
Tiltaket er vedtatt med oppstart i 2020. 
Konsekvens er at søsken kan bli 
splittet. 

Interkommunal barnevernsvakt 0 -800 -800 -800 Vedtatt i HP 2019-2022. Etablering av 
interkommunalt barnevernvakt ble 
vedtatt i forbindelse med Handlingsplan 
2018-2021. Tiltaket forutsetter interesse 
for samarbeid hos våre nabokommuner 
og forventes effekt først fra 2020. 

Ressursteam gir færre vedtak om 
små spesialpedagogiske om 
styrkingstiltak jf bhg-loven §19 a 

-1 000 -1 200 -1 200 -1 200 Vedtatt i HP 2019-2022. Startet opp i 
2018. 

Redusere tiltak for barn etter 
barnehagelovens § 19 g. 

-500 -1 500 -1 500 -1 500 Vedtatt i HP 2019-2022. Startet opp i 
2018. 

Feriestengte kommunale 
barnehager 

-500 -500 -1 500 -1 500 Vil redusere utbetalingene til private 
barnehager om to år 

Ny åpen barnehage – åpnes ikke -1 350 -1 350 -1 350 -1 350 Tilbudet er viktig for å opprette en 
sosial nettverksarena for foreldre og 
barn uten barnehageplass og er tenkt 
som et viktig ledd i tiltaket tidlig innsats.  

Sum i anslåtte beløp -13 800 -15 800 -16 800 -16 800  
Note: Tiltak merket med grå farge er vedtatt i økonomiplan 2019-2022 i juni 2018.  
 
Etablering av interkommunalt barnevernvakt ble vedtatt i forbindelse med Handlingsplan 2018-2021 med en 
forventet innsparing på 0,8 millioner kroner. Tiltaket forutsetter interesse for samarbeid hos våre nabo-
kommuner og forventes effekt først fra 2019/2020. Tiltaket forventer å redusere sykefravær siden 
belastningen på ansatte vil reduseres. Tiltaket vil forbedre tilgjengelighet, gi bedre kvalitet med fulltidsansatte 
og redusere ressursbruken. 
 
Ved Bystyrets behandling av handlingsplan og budsjett er seksjonens rammer styrket med 11,1 millioner i 
2019 økende til 22 millioner kroner i 2022. Av dette er 7,5 millioner avsatt til å finansiere lærerårsverk i 2019. 
Det betyr at foreslåtte innsparingstiltak for lærerårsverk kan utgå i 2019. Forutsatt at rammeøkningen videre i 
perioden disponeres til årsverk/lærerstillinger kan innsparingstiltak reduseres til anslåtte beløp i tabellen 
under. 
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Innsparingstiltak årsverk/lærerstillinger 
Tall i tusen kroner 
 2019 2020 2021 2022 

Reduserte årsverk/lærerstillinger 0 -4 900 -900 -1 100 
Ytterligere årsverksreduksjoner (Ytterligere tiltak som kan 
medføre at Stortingsvedtatte bemannings- og lærernormer 
mangler finansiering fra 2020) 

0 -5 500 -19 500 -19 500 

Sum i anslåtte beløp 0 -10 400 -20 400 -20 600 
 
Det vil bli arbeidet videre med utfordringer knyttet til årsverk og lærerstillinger, ved rullering av 
handlingsplanen og i seksjonens øvrige planarbeid. 
 
Konsekvenser  
 Budsjettforslaget forutsetter bemanningsreduksjoner utover i planperioden og kan sette innførte 

bemanningsnormer i skole og barnehage under press.  
 Å drifte under fastsatt bemanningsnorm innen barnehage og skole vil gi økonomiske konsekvenser for 

tilskudd til private barnehager. Vår rolle som barnehagemyndighet (hvor vi gir dispensasjoner) vil 
utfordres. Pålegger vi de private barnehagene å bryte normen, vil innsparingen bli 17-27 millioner kroner 
høyere, men risiko for rettslig stevning må påregnes. Det må påregnes tilsyn fra Fylkesmannen og 
søksmål fra private barnehager.  

 Det blir vanskeligere å oppdage behov for tiltak tidlig (tidlig innsats) når bemanningen reduseres. Tiltak 
for å hindre uønsket utvikling blir vanskeligere å iverksette og kan medføre større kostnader i årene som 
kommer.  

 Det kan bli kvalitetsforskjeller mellom private og kommunale barnehager/skoler.  
 
Vurdering av ny skolestruktur 
Mange små skoler gir et høyere driftsnivå enn ved større enheter. Flere av våre skoler trenger omfattende 
rehabiliteringer. Det skal settes i gang en utredning for å kartlegge muligheter for ny skolestruktur i deler av 
kommunen. Kartleggingen vil primært se på skoler der det allerede er planlagt store investeringer til 
rehabilitering av byggene, og hvor skolene ligger i nærheten av hverandre. Det forutsettes nær dialog med 
berørte parter; lokalsamfunn, ansatte ved skolene og foreldre- og elevrepresentanter. Investeringsmidler 
«skole og barnehage rehab og nybygg» til skolene på Østsiden må ses i sammenheng med eventuell ny 
skolestruktur og framkommer nedenfor under investeringer. En eventuell gevinst vil komme senere enn 
handlingsplanperioden. 
 
Forslag til tilskuddssatser for private barnehager 

Tilskudd per barn Drift inklusiv 
administrasjon Kapital 2) 

Ordinære barnehager, små barn 1) 194 185 9 500–21 400 
Ordinære barnehager, store barn1) 91 560 9 500–21 400 
Familiebarnehager, små barn 2) 163 900 13 300 
Familiebarnehager, store barn 2) 124 500 13 300 
Åpne barnehager, 6-15 timer 2) 22 000 13 300 
Åpne barnehager, 16+ timer 2) 30 800 13 300 

Note: 1) Rådmannens forslag til sats. 2) Nasjonale satser gitt av Utdanningsdirektoratet  

Nasjonale satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager: 
 

Byggeår Tilskuddssats 
per barn 

Til og med 2010 9 500 
2011-2013 16 700 
2014-2016 20 200 
2017-2019 21 400 

 
For familiebarnehagene og åpen barnehage brukes nasjonal sats. 
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden  
 Styrke forebyggende arbeid. Fredrikstad har utfordringer innen levekår, helse og utdanningsnivå.   
 Øke arbeidet med tidlig innsats/intervensjon til barn og ungdom som vekker bekymring.  
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 Det forventes at kommunen vil kunne oppfylle plikten til å tilby de med rettighet til en barnehageplass 
med dagens kapasitet, men utfordringen ligger i å tilby plass i geografisk nærhet/egnethet. Behovet for en 
kapasitetsøkning i sentrum vil ut fra dagens behov kunne føre til kapasitetsreduksjon i enkelte distrikt sett 
i sammenheng med etterspørsel.  

 Økt befolkningsvekst; prognosene tilsier en økning på 297 barn (0-15 år), 275 antall barn 0-5 år og 22 
skolebarn 6-15 år innen 2022. Barn med rett til barnehageplass vil ikke kunne få tildelt plass. Dette kan gi 
kapasitets- og økonomiske utfordringer. Dersom det er underdekning av barnehageplasser i kommunen 
samlet, kan private aktører etablere nye barnehager og få rett på tilskudd etter dagens ordning. Økning i 
barnetallet gir kapasitetspress på alle våre hjelpetjenester.  

 
Investeringer  
Kommunens investeringsbudsjett vedtas av Bystyret. Følgende investeringer for utdanning og oppvekst er 
foreslått for perioden 2019-2022. 
 

Tall i millioner kroner  2019   2020   2021   2022  

  Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 
Inventar elevtallsøkning  1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 
IKT – investeringer skole  10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 0,0 5,0 
Gudeberg og ny Råkollen skole  
(totalt 219,5 mill kr) 7,2 0,0 7,2 82,2 0,0 82,2 92,5 0,0 92,5 29,1 0,0 29,1 

Trosvik skole (totalt 176 mill kr) 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilbygg og rehab Gressvik u.skole  
(totalt 52,5 mill kr) 21,9 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Haugeåsen (totalt 86 mill kr) 45,5 0,0 45,5 36,2 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ombygging Ambjørnrød (totalt 51,4 mill) 32,9 0,0 32,9 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Usikre anslag:                   

Trollstua barnehage 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rød skole (Kråkerøy totalt 72 mill) 3,1 0,0 3,1 20,6 0,0 20,6 30,8 0,0 30,8 15,3 0,0 15,3 
Lunde skole (totalt 154,1 mill kr) 7,2 0,0 7,2 51,4 0,0 51,4 53,5 0,0 53,5 38,0 0,0 38,0 
Skole og barnehage rehab og nybygg 7,3 0,0 7,3 66,4 0,0 66,4 43,9 0,0 43,9 101,6 0,0 101,6 
Møllehjulet Kvernhuset u.skole 9,5 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum investeringer 257,0 0,0 257,0 282,3 0,0 282,3 231,7 0,0 231,7 189,5 0,0 189,5 

 
I forhold til vedtatt økonomiplan i juni er foretatt en total nedjustering på 116,6 millioner kroner i perioden for 
rammefinansierte investeringer. Dette skyldes hovedsakelig at samlebevilgningen «skole og barnehage 
rehab og nybygg» delvis er skjøvet ut av perioden med 132,4 millioner kroner. I henhold til vedtatt budsjett 
og handlingsplan for 2018-2021 skulle Rolvsøy barnehage, Torp skole, Begby skole og Borge skole 
prioriteres i planperioden. I forbindelse med økonomiplanen vedtatt i juni 2018 ble disse prosjektene lagt i 
samlebevilgning. Konsekvensen av forskyvningen blir at et eller flere av prosjektene utsettes. Dette medfører 
økt risiko for ulike rehabiliteringsbehov det ikke er tatt høyde for, og som er nødvendig for å opprettholde 
drift. Samlebevilgningen «Rehabilitering og brannpålegg» under kapittel for Teknisk Drift, er derfor økt for å 
hensyn ta dette.  
 
Rådmannen kommer tilbake med egen sak angående rehabiliteringer og skolestruktur på Østsiden. Øvrige 
investeringer er indeksregulert med en deflator på 2,8 prosent, hvilket utgjør differansen på 15,8 millioner 
kroner. Under følger kommentarer til prosjektene listet opp i investeringsplanen: 
 
Gudeberg og ny Råkollen skole 
En ny Råkollen skole skal bygges på tomten til Gudeberg barne- og ungdomsskole. Lærerarbeidsplassene 
på Gudeberg skole skal bygges om til klasserom og erstatte de brakker som i dag står på skolegården. 
Gudeberg skole skal få nytt musikkrom, auditorium og nye lokaler til administrasjon, personalrom og 
lærerarbeidsplasser i det nye bygget. Forprosjekt og utarbeidelse av konkurransegrunnlag vil starte opp når 
pågående reguleringsplan for skoletomten er politisk vedtatt. Indeksregulert ramme på P85 er 219,5 millioner 
kroner. 
 
Trosvik skole 
Utbygging til en 4-parallell barneskole med tilhørende økt SFO areal, lærerarbeidsplasser og forbedret 
trafikale forhold. Byggearbeider startet vinteren 2018 og prosjektet planlegges å være ferdig til skolestart 
høsten 2019. Totalramme på P85 er 176 millioner kroner. 
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Tilbygg og rehabilitering Gressvik ungdomsskole 
Prosjektet gjelder rehabilitering av gymsal og erstatning av paviljonger med et nytt bygg. Byggearbeider 
startet våren 2018 og ferdigstillelse planlegges høsten 2019. Total investeringsramme på P85 er satt til 52,5 
millioner kroner. 
 
Ombygging Haugeåsen 
Prosjektet omfatter rehabilitering og tilbygg ved Haugeåsen ungdomsskole. Tilbygget skjer som et påbygg 
på eksisterende vaktmesterbygning for å møte behov for flere lærerarbeidsplasser og ventilasjons-
anlegg/teknisk rom. Rehabiliteringsarbeidene omfatter rehabilitering av ventilasjonsanlegget med tilhørende 
bygningsmessige arbeider samt omdisponering av undervisningsareal tidligere benyttet av Råkollen skole. 
Indeksregulert investeringsramme på P85 som er fastsatt til 86 millioner kroner med planlagt byggestart 
vinteren 2019. 
 
Ombygging Ambjørnrød 
Prosjektet gjelder oppgradering av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg samt omgjøring av vegger ved 
Ambjørnrød barneskole. Oppstart bygging høsten 2018 med planlagt ferdigstillelse våren 2020. Total 
investeringsramme med indeksregulert P85 på 51,4 millioner kroner. 
 
Trollstua barnehage 
Prosjektet gjelder omgjøring av stellearealer, toalett- og garderobeforhold samt kontorplasser. Oppstart 
prosjektering høsten 2018 og ferdigstillelse i løpet av 2019. Usikkert anslag er 18,4 millioner kroner.  
 
Rød skole, Kråkerøy 
Prosjektet går ut på å erstatte eksisterende gym- og spesialrombygg (svartbygget), bygge to nye klasserom, 
øke areal for SFO og lærerarbeidsplasser, samt forbedre trafikale forhold og uteområdet. Området der 
skolen ligger omfattes av en utdatert reguleringsplan. Omregulering og programmering er planlagt utarbeidet 
parallelt. Indeksregulert usikkert anslag er satt til 72 millioner kroner. Byggestart høsten 2020. 
 
Lunde skole 
Skolen skal bygges ut til å bli en 2-parallell barneskole med økt areal for SFO og lærerarbeidsplasser, samt 
en ny gymsal. Det skal i tillegg bygges spesialrom og de trafikale forholdene skal bedres. Indeksjustering 
usikkert anslag er 154,1 millioner kroner. 
 
Møllehjulet Kvernhuset ungdomsskole 
Grunnet økende behov for elevplasser ved Møllehjulet trenger skolen utvidet læringsareal for disse elevene 
og personalareal. Et antall elever får i dag et tilbud ved Pynten noe som ikke er egnet for undervisning for 
hva disse elevene trenger. Det vurderes å bygge om eksisterende bygning (Blikkenslagerverksted) til dette. 
Indeksregulert usikkert anslag er 10,5 millioner kroner med oppstart og ferdigstillelse i 2019. 

 
Egenbetalinger og gebyrer  
 

Barnehage  
Full plass barnehage koster 2 990 kroner (fra 2 910 kroner i 2018) per måned fra 1. januar og til 3 040 kroner 
fra 1. august 2019 og er justert tilsvarende nasjonal maksimalpris (vedtas gjennom statsbudsjettet). 
Økningen fra 1. august blir 4,5 prosent (deflator er 2,8 prosent) sammenlignet med 2018. 

Ved rett til den nasjonale ordningen om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid beregnes dette ut fra 
husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Inntektsgrensen fastsettes og er økt 
gjennom statsbudsjettet. Ordningen er fra 2019 utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

Ordningen om «åpen barnehage» avvikles fra 2019 og kommunen tilbyr ikke lenger gratis barnepass 
utenom søknad om de nasjonale ordningene. 

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2019 gjelder følgende veiledende 
deflaterte priser per barn:  

- Frokost, lunsj, frukt og drikke Kr 360 per måned  
- Lunsj, frukt og drikke Kr 309 per måned  
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Skolefritidsordningen  
Foreldrebetaling for SFO øker med deflator (+70 kroner) og 100 kroner til 2 670 kroner per måned for full 
plass fra og med 1. januar 2019, det vil si ikke utover det som ble vedtatt i økonomiplanen i juni. 

Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter 
særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 4,5G. Husholdninger med 
lav inntekt kan skjermes for prisøkningen. 

Søskenmoderasjon i barnehage og SFO 
I rådmannens forslag til egenbetalinger er foreslått følgende formulering vedr egenbetalinger:  
«Moderasjonsordningen for SFO og barnehage omfatter kun søsken som bor fast i samme husholdning.»  
I formannskapets innstilling er denne formuleringen forutsatt fjernet. 
 
 
  



22 Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019

 

Interne prosesser 

Avvik – Innovasjon – Digitalisering – Gevinstrealisering  

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. 

I handlingsplanen skal det her løftes fram små og store eksempler fra arbeidet med interne prosesser. 
Forskjellige virksomheter og tjenesteområder kan ha mye å lære av hverandre og arbeid som er igangsatt 
eller gjennomført kan ha stor overføringsverdi. Eksempler kan være hvordan det jobbes med 
forbedringsforslag, økt selvbetjeningsgrad gjennom automatisering, digitaliseringsprosjekter, 
samarbeidsformer og samarbeid på tvers, nyttevurderinger og hvordan få ut gevinster. 

 

Medarbeidere og organisasjon 

Kommuneplanens samfunnsdel sier noe om hvordan Fredrikstad skal utvikle seg i årene fremover for å 
strekke seg mot visjonen om å bli «Den lille verdensbyen». Fredrikstad kommune bidrar til å nå visjonen ved 
å være en viktig samfunnsbygger, og det gjøres ved å være en god og attraktiv arbeidsgiver, 
tjenesteleverandør og forvalter.  

Arbeidsgiverstrategien mot 2030 peker på det samme ved sine to hovedmål for kommunen som 
arbeidsgiver:  

 Attraktiv arbeidsgiver 
 Endringsdyktig og lærende organisasjon.  

 
Den skisserer også fem innsatsområder som skal bidra til at kommunen blir en attraktiv, endringsdyktig og 
lærende organisasjon for sine medarbeidere – nå og i fremtiden:  

 Tydelig ledelse 
 Riktig kompetanse 
 Verdiskapende samspill 
 Helsefremmende arbeidsplasser 
 Smidig organisasjon  

 
For å lykkes i dette arbeidet fokuseres det på tre hovedområder i handlingsplan 2019-2022: 

 

RIKTIG KOMPETANSE 

Innsatsområdet Riktig kompetanse videreføres nå i Strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2025. 
Riktig kompetanse innebærer å ha «rett person på rett sted til rett tid». Å ha medarbeidere med riktig 
kompetanse er en forutsetning for å kunne levere tjenester av god kvalitet (gode og trygge), og kunne møte 
utfordringer i fremtiden.  

Mål for strategisk kompetansearbeid i Fredrikstad kommune 
Fredrikstad kommune skal jobbe langsiktig, målrettet og systematisk med kompetanseutvikling og 
rekruttering – slik at vi:  

 har riktig kompetanse 
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 utvikler og bruker medarbeideres kompetanse 
 aktivt søker ny kunnskap gjennom samhandling internt og eksternt 

I dette ligger også at:  

- ledere får kunnskap om kompetanse- og rekrutteringsarbeid, og nødvendige verktøy for å kunne vurdere 
og få oversikt over langsiktige kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer. 

- medarbeidere skal/kan utvikle og bruke jobbrelevant kompetanse, og opplever å jobbe i en 
organisasjon som fokuserer på faglig utvikling. 

- brukere får tjenester av god kvalitet som utføres av medarbeidere med riktig kompetanse.  
 

 
Sentrale føringer 
Sentrale lover og forskrifter som blant annet Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen legger 
føringer for det overordnede arbeidet med kompetanse og rekruttering i kommunen.  

Innenfor seksjonenes ulike fagområder vil lovverk, utredninger, rammebetingelser og satsninger på samme 
måte føre til behov for ny kompetanse. Det vil påvirke hvordan seksjonene må jobbe med langsiktig 
kompetansearbeid.  
 

LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP 

Etiske prinsipper 
Fredrikstad kommune har utarbeidet et sett med etiske prinsipper. Disse skal ledelsen implementere 
gjennom et ferdigutviklet verktøy på Frekit, som veileder ledere og ansatte gjennom filmsnutter og 
problemstillinger. Både ledere, ansatte og politikere skal jobbe med de etiske prinsippene slik at disse blir en 
del av kommunens verdigrunnlag. 
 
Verdier 
Arbeidet med ledelse og medarbeiderskap i Fredrikstad kommune skal være i tråd med våre verdier; Modig, 
Engasjert, Romslig og Kompetent (MERK). 
 
Lederplakaten 
Lederplakaten i kommunen er basert på MERK-verdiene og elementene i transformasjonsledelse. 

 

Lederutvikling 
Ledere i Fredrikstad kommune skal delta på det obligatoriske lederopplæringsprogrammet (LUP), samtidig 
som ledere skal delta i kommunens ledernettverk. 
 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Alle ansatte i Fredrikstad kommune skal delta på medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor, annet hvert år. 
Ledelsen har ansvar for at resultatene fra undersøkelsen gjennomgås med de ansatte, og at det i etterkant 
fokuseres på noen forbedringsområder for å fremme en god og attraktiv arbeidsplass. 
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Inkludering og likestilling  
Alle virksomheter skal arbeide målrettet, planmessig for inkludering og likestilling. Fredrikstad kommune skal 
gjenspeile befolkningens mangfold, gjennom god og systematisk rekruttering, lederutvikling og 
kulturbygging. Fredrikstad kommune har vedtatt at det skal være 300 språk- og arbeidspraksisplasser, og 
172 lærlingeplasser for å fremme inkludering og likestilling i kommunen. Det skal tilstrebes å ha en 
kjønnsbalanse blant ledere og medarbeidere, og at dette gjenspeiles lønnsmessig. 
 

HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ 

Det overordnede HMS-målet til Fredrikstad kommune er å ha helsefremmende arbeidsplasser der ansatte 
opplever mestring og meningsfullhet i arbeidshverdagen. Gjennom ledernes systematisk HMS-arbeid, arbeid 
for et inkluderende arbeidsliv og utvikling av partssamarbeid i HMS-grupper, SAMU og AMU fokuseres det 
på å sikre helsefremmende arbeidsplasser og et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. 

 
Systematisk HMS-arbeid 
Arbeidsmiljøloven § 3-1 angir arbeidsgivers plikt til å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. 
 
Som arbeidsgiver har Fredrikstad kommune et overordnet ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen. Dette omfatter både fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Et godt 
forebyggende HMS-arbeid innebærer blant annet å: 

o Se HMS-arbeid i sammenheng med daglig drift 
o Ta initiativ til HMS-arbeid 
o Sette mål, beskrive ansvar og myndighet 
o Kartlegge og risikovurdere 
o Planlegge og prioritere tiltak 
o Sørge for gjennomføring av tiltak 
o Evaluere tiltakene 
o Dokumentere 

Ledere i Fredrikstad kommune skal gjennom HMS-gruppen, SAMU, AMU og i den daglige drift fokusere på 
et forsvarlig arbeidsmiljø. Resultatet av godt HMS-arbeid vil bli synliggjort gjennom bl.a. referater fra møter, 
sykefraværsoppfølging, varslings- og avvikssystemet. 

 
IA-avtale 
Fredrikstad kommune signerte den 30.04.2014 en ny IA-samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter 
Østfold. Kommunen har ved å signere avtalen konkrete forpliktelser i arbeidet for et mer inkluderende 
arbeidsliv. Lavere sykefravær, flere i jobb og høyere avgangsalder er de viktigste målene. Å utvikle 
partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene er en annen viktig side i IA-arbeidet.  
Reduksjon av sykefravær har spesielt fokus, men også arbeidet med å legge til rett for egne ansatte med 
nedsatt arbeidsevne, inkludering av de som står utenfor, samt en økning av avgangsalder er viktige mål for 
kommunen. For å lykkes i dette arbeidet er partssamarbeid, dialog på arbeidsplassen og involvering av 
medarbeidere viktig. 

Fredrikstad kommune har utarbeidet en IA-handlingsplan hvor kommunens målsetninger i IA-arbeidet 
fremgår. Det avholdes hyppige samarbeidsmøter med NAV, representanter fra arbeidsgiver, hoved-
verneombud og tillitsvalgte. I tillegg holdes det årlige stormøter hvor ordfører representanter i AMU, 
kommunens øverste ledelse, alle hovedtillitsvalgte, gruppeledere fra de ulike politiske partiene og NAV er 
invitert.  
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VEDLEGG 
Statistikk fra SSB 
Barnehage 

Fredrikstad Kostragr.13 Landet Østfold 
Kostra -nøkkeltall – fra ssb Enhet 

2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år prosent 78,4 78 76,6 83,6 82,5 78,6 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år prosent 90 89,7 88,6 92,1 91,3 89,6 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år prosent 97,1 96,8 96,3 97,4 97 96,4 

Antall barn korrigert for alder per årsverk antall 6,3 6,1 6,3 6,2 6,1 6,3 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning prosent 39,2 38,9 41,8 37,4 36,7 40,4 
Andel barn, ekskl. minor.språklige som får ekstra ressurser i 
kom. bhg prosent 8,1 7,7 5,1 3,7 3,6 3,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) 
per korr. oppholdstimer i kom. bhg kroner 62 67 70 64 65 66 

Andel minor.språklige barn i bhg i forhold til innv.barn 1-5 år. prosent 73 68,6 71,8 83 81,4 75,4 
Netto driftsutg. bhg i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter. prosent 13,6 13,6 13,1 15,4 14,5 13,5 

Netto driftsutgifter barnehager, per innb.1-5 år. tusen kr 123 133 134 142 145 136 
Korrigerte brto driftsutg. f201 per korr. oppholdstimer i 
kommunale barnehager. kroner 45 48 50 49 52 50 

 
Tabellen ovenfor viser at Fredrikstad har lave netto driftsutgifter for barn 1-5 år som antas å henge sammen 
med lav dekningsgrad for 1-2 åringer (koster mer) og lav bemanningsfaktor. Tabellen viser at Fredrikstad må 
bemanne opp for å oppnå nasjonal bemanningsnorm. Høy andel barn som får ekstra ressurser og høy andel 
barnehagelærere trekker utgiftsnivået opp.  
 
Barnehage ekstra ressurser og overføring private barnehager 

 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til 
førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra 
ressurser, alle barnehager (kr)  

Kommunale overføringer av driftsmidler til 
private barnehager per korrigert 
oppholdstime  (kr) 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Landet 60 693 60 857 62 163  43 44 46 

0101 Halden 62 907 70 702 72 009  46 42 43 

0104 Moss 50 612 53 274 56 060  41 42 47 

0105 Sarpsborg 63 924 60 300 56 467  43 44 44 

0106 Fredrikstad 64 463 73 522 67 883  40 42 43 

0219 Bærum 59 343 65 175 62 966  43 46 48 

0301 Oslo 36 753 36 661 39 666  44 44 46 

0602 Drammen 34 815 38 023 39 630  43 41 43 

1001 Kristiansand 53 152 60 581 63 701  44 45 48 

1102 Sandnes 68 024 59 066 64 094  41 42 43 

1103 Stavanger 83 004 76 338 85 154  46 47 47 

1201 Bergen 60 500 63 137 64 010  45 46 46 

1601 Trondheim 67 963 69 916 73 041  45 47 49 

1902 Tromsø 107 076 109 588 95 628  43 47 48 

KOSTRA-gruppe 13 64 334 65 904 66 069  43 45 46 
 
Tabellen viser at Fredrikstad bruker mer ressurser til barn med ekstra behov og utbetaler mindre til de 
private barnehagene per oppholdstime. 
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Grunnskole 

Fredrikstad Kostragr.13 Landet Østfold 
Kostra nøkkeltall - ssb Enhet 

2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev antall 37,2 30,1 30 31,4 33,7 29,7 

Årstimer til spesialundervisning per elev  antall 148,6 135,9 146,4 131,7 133,6 145,1 
Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
særskilt norskopplæring 1) prosent 5,6 6,9 6,6 6,2 7,1 6,8 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning prosent 6,7 7,4 7,3 7,5 7,8 7 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
lesing 8.trinn prosent 67 69,3 69,8 73,9 73,4 69,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
regning 8.trinn prosent 66,6 62,6 65,5 70,1 70,1 64,9 

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,6 17,6 17,4 17,9 16,8 17,4 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 41,1 41,3 41,6 41,4 40,7 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter. prosent 24 23,2 22,2 23,1 22,5 22,9 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år tusen kr 97 99 100 99 108 102 

Note 1) Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.  
 
Tabellen ovenfor viser at Fredrikstad har lave/gjennomsnittlige nettoutgifter per elev til tross for at flere 
årstimer spesialundervisning tildeles per elev. 
 
 
Grunnskole – gruppestørrelser  

1 -.10 trinn Gruppestørrelse (antall)  Gruppestørrelse 2 (antall) 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Landet 13,7 13,7 13,5  17,0 17,0 16,8 
0101 Halden 14,6 14,8 15,1  17,8 18,4 19,4 
0104 Moss 14,2 14,7 14,4  19,0 19,1 18,6 
0105 Sarpsborg 15,2 15,0 14,5  18,5 18,6 18,3 
0106 Fredrikstad 13,7 13,7 13,7  17,6 17,6 17,4 
0219 Bærum 15,8 15,8 15,6  19,7 20,0 19,6 
0301 Oslo 15,8 16,1 15,7  20,5 20,7 20,1 
0602 Drammen 16,2 15,9 15,6  20,2 19,8 19,2 
1001 Kristiansand 15,2 15,0 14,9  19,0 18,7 18,7 
1102 Sandnes 14,2 15,1 14,5  17,8 18,5 17,6 
1103 Stavanger 15,3 15,2 14,9  19,0 19,0 18,8 
1201 Bergen 15,2 15,2 15,0  18,4 18,6 18,2 
1601 Trondheim 14,8 14,8 14,5  18,2 18,4 18,4 
1902 Tromsø 13,7 13,8 13,8  17,9 18,0 18,0 
KOSTRA-gruppe 13 14,5 14,5 14,3  18,0 18,0 17,9 

 
Tabellen ovenfor viser at vi har lave gruppestørrelser (gruppestørrelse 1) sammenlignet med Kostragruppe 
13 og ASSS-kommunene. 
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Grunnskole spesialundervisning 

 
Årstimer til spesialundervisning per elev 

med spesialundervisning  (antall) 
 Andel timer spesialundervisning av 

antall lærertimer totalt  (prosent) 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Landet 129,6 130,6 133,6  17,5 17,4 17,6 
0101 Halden 91,0 98,3 109,3  13,4 15,2 17,0 
0104 Moss 180,7 163,4 169,3  18,6 16,7 17,0 
0105 Sarpsborg 156,0 155,8 177,8  14,8 15,8 17,0 
0106 Fredrikstad 148,6 135,9 146,4  17,4 17,4 18,3 
0219 Bærum 118,5 133,8 155,2  16,7 17,0 16,0 
0301 Oslo 116,8 111,7 117,5  17,2 17,2 17,3 
0602 Drammen 124,8 120,0 119,0  20,4 19,9 19,6 
1001 Kristiansand 143,6 138,3 138,5  18,1 17,4 17,7 
1102 Sandnes 140,0 126,2 128,2  15,8 14,8 14,2 
1103 Stavanger 100,9 94,0 101,5  17,2 16,8 17,9 
1201 Bergen 117,4 132,8 132,0  14,9 15,4 14,6 
1601 Trondheim 116,8 122,8 121,4  16,3 16,8 17,3 
1902 Tromsø 162,8 150,0 139,3  22,6 22,0 22,9 
KOSTRA-gruppe 13 127,7 128,5 131,7  17,4 17,3 17,6 

 
Fredrikstad tildeler gjennomsnittlig flere årstimer enn ASSS-kommunene, kommunegruppe 13 og landet 
forøvrig. 
 
Grunnskole - Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) 

 2015 2016 2017  
Landet 31,7 33,3 33,7  
0101 Halden 22,1 20,4 22,4  
0104 Moss 31,2 34,7 29,6  
0105 Sarpsborg 19,1 29,6 27,4  
0106 Fredrikstad 37,2 30,1 30,0  
0219 Bærum 33,2 34,3 32,1  
0301 Oslo 24,5 23,9 23,9  
0602 Drammen 12,1 13,0 13,0  
1001 Kristiansand 19,0 18,5 20,8  
1102 Sandnes 31,9 32,9 30,7  
1103 Stavanger 12,9 19,4 17,3  
1201 Bergen 22,6 25,6 27,6  
1601 Trondheim 32,2 34,7 37,3  
1902 Tromsø 26,0 34,8 27,1  
 KOSTRA-gruppe 13 30,0 30,6 31,4  

Tildelte årstimer per elev skiller seg ikke ut i forhold til resten av landet.  
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Barnevernet 
Fredrikstad Kostragr.13 Landet Østfold 

Kostra nøkkeltall -ssb Enhet 
2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Netto driftsutg. til barnevernstjenesten per 
innb. 0-22 år kr 6 492 7 710 8 980 7 565 7 972 9 498 

Barn med melding ift. Innb. 0-17 år prosent 3,9 4,1 4 4,6 4,7 4,9 
Prosentdelen barn med undersøking ift. Innb. 
0-17 år prosent 3,6 3,7 3,8 4,7 4,9 5 

Barn med barnevernstiltak ift. Innb. 0-22 år prosent 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 4,6 
Brutto driftsutg. (funksjon 244) pr barn med 
undersøking/tiltak kr 44 767 46 594 46 226 44 682 47 588 42 826 

Bto driftsutg. per barn som ikke er plassert av 
barnevernet (funksjon 251) kr 27 808 32 158 31 674 39 698 37 956 31 207 

Brto driftsutg. per barn som er plassert av 
barnevernet (funksjon 252) kr 424 677 485 152 541 098 453 275 429 639 453 751 

Barn med undersøking/tiltak per årsverk 
(funksjon 244) antall 18,6 18,8 19,9 19,8 19,6 21,4 

Undersøkinger med behandlingstid innen 3 
måneder prosent 70 66 67 87 87 75 

 
Barnevernets tiltak i Fredrikstad koster mer. 
 
 
Barnevern - Netto driftsutgifter 

 

Netto driftsutgifter 
(funksjon 244, 251, 252) 

per barn i barnevernet (kr) 

Netto driftsutgifter (funksjon 
244, 251, 252) per barn med 

tiltak (kr) 

Netto driftsutgifter per barn 
som er plassert av 

barnevernet (funksjon 252) 
(kr) 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Landet 110690 113408 127506 175008 182923 207522 292613 298480 364654 
0101 Halden 117701 117523 108130 193338 202209 165102 343148 341587 330855 
0104 Moss 106110 110278 100275 168195 176007 163305 312140 302409 309722 
0105 Sarpsborg 105659 112038 142813 168564 166466 211553 324333 299722 429683 
0106 Fredrikstad 121232 140884 163062 173980 210007 249158 313315 364794 488928 
0219 Bærum 138709 141030 139591 237190 252120 251918 316634 287946 310351 
0301 Oslo 116879 115432 125478 201782 205790 228065 316144 332911 394328 
0602 Drammen 103575 104639 121538 184936 197621 232132 280426 296562 377340 
1001 Kristiansand 103533 102672 139959 157256 157532 211889 268564 254355 484331 
1102 Sandnes 74235 77243 82948 134008 141682 153694 258749 260362 294103 
1103 Stavanger 116425 114776 154223 179218 190753 260509 279540 264364 491804 
1201 Bergen 134317 139035 151487 204260 217011 248504 324415 324522 395304 
1601 Trondheim 163832 177422 220872 275920 287368 363053 302822 305208 507548 
1902 Tromsø 136645 140818 129435 177288 208393 241598 337513 327078 356544 
KOSTRA-gruppe 13 106294 110600 127155 171848 182429 211680 288784 294606 369091 
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SAMMENLIGNINGER MED ASSS- KOMMUNER 2017 – utdrag fra www.asss.no 

Figuren under viser hvordan Fredrikstad anvender sine inntekter sammenliknet med landsgjennomsnittet. 
Figuren er satt opp slik at hvis Fredrikstad bruker en større del av inntektene på en bestemt anvendelse enn 
landsgjennomsnittet, må dette ha sitt motstykke i at Fredrikstad må bruke en mindre del av inntektene enn 
landsgjennomsnittet på andre anvendelser. Summen av positive og negative avvik mellom Fredrikstad og 
landsgjennomsnittet er alltid lik null. Avvik fra landsgjennomsnittet kan dermed tas som et uttrykk for hvordan 
kommunen har prioritert ressursbruken sammenliknet med landet for øvrig. 

 

Fredrikstad skiller seg fra landsgjennomsnittet gjennom relativt høye utgifter til pleie og omsorg og netto 
renteutgifter og avdrag, noe som har sitt motstykke i relativt lave utgifter til sektorene utenfor 
inntektssystemet og lavt netto driftsresultat. Dersom Fredrikstad i 2017 hadde fordelt inntektene på samme 
måte som landsgjennomsnittet, ville netto driftsutgifter til pleie og omsorg vært 133 millioner kroner lavere og 
netto driftsutgifter sektorene utenfor inntektssystemet vært 101 millioner kroner høyere. 

Fredrikstads netto driftsutgifter til administrasjon og pleie og omsorg har økt klart i forhold til 
landsgjennomsnittet. Dette har sitt motstykke i relativt sett lavere utgifter til sektorene utenfor 
inntektssystemet, grunnskole og barnehager. 

 

  

http://www.asss.no/
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GRUNNSKOLE – ASSS NETTVERKET 2017 

 

 

Fredrikstad har den laveste gruppestørrelsen i nettverket. Andelen elever som får spesialundervisning er 
under snittet for ASSS, men de elevene som mottar spesialundervisning får flere timer enn snittet. 
Sykefraværet er høyere enn i 2016 og over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. På Nasjonale prøver har 
Fredrikstad en økning i andel elever på høyeste mestringsnivå for alle trinn og alle fag, unntatt engelsk på 8. 
trinn. 

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av 
spesialundervisning og sykefravær.   
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Gruppestørrelsen er den laveste i ASSS-nettverket, både for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn og kun Tromsø har 
mindre gruppestørrelse på 8.-10. trinn. Små skoler og små grupper gir høyere utgifter sammenlignet med 
kommuner som har det motsatte.  

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer 
spesialundervisning per elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med 
spesialundervisning er på 7,3 prosent i Fredrikstad. Dette er en svak nedgang fra 2016 og under 
gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men antall årstimer per elev med spesialundervisning er høyere enn 
gjennomsnittet. Elevene som får spesialundervisning tildeles altså flere timer enn i andre ASSS-
kommuner.  Det kan ha sammenheng med at når vedtak med få timer spesialundervisning går ned, vil 
vedtakene som gjenstår være mer omfattende og inneholde flere timer per elev. 

Utviklingen for indikatorene nevnt over bidrar til økte ressursbehov. Når vi justerer for prisutvikling, har 
imidlertid Fredrikstad redusert sine driftsutgifter til grunnskole sammenlignet med 2016. Netto driftsutgifter 
per elev er likevel over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men nær gjennomsnittet etter at det er 
korrigert for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.  

På nasjonale prøver 5. trinn ligger andelen elever på de høyeste mestringsnivåene under gjennomsnittet for 
ASSS, men det er en økning på engelsk og lesing fra fjoråret. Også på 8. trinn har Fredrikstad en lavere 
andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn gjennomsnittet, men fra 2016 til 2017 har det vært en 
økning i denne andelen både på regning og lesing. På 9. trinn ligger Fredrikstad nær snittet for ASSS. Her 
har kommunene hatt en jevn økning de siste tre årene. En særskilt satsing på ungdomstrinnet kan være en 
faktor som har gitt denne positive utviklingen i kommunen. Også når det gjelder eksamensresultater hadde 
Fredrikstad en bedring for alle fagene i 2016/2017, bortsett fra norsk hovedmål der resultatet er det samme 
som året før.   

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når 
resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes 
resultater.  

 

 BARNEHAGER - ASSS TJENESTEPROFIL NETTVERK 

Fredrikstad kommune har netto driftsutgifter per innbygger fra 1-5 år som ligger 8 prosent under 
gjennomsnittet for ASSS-kommunene. 

 Det er en liten nedgang i andelen 1-2-åringer som går i barnehage. Andelen var 78 prosent i 2016, og er på 
76,6 % i 2017. Andelen 3-5 åringer er tilnærmet lik fjoråret. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år, ekskl. utvalgte land er 72 prosent. Det er under snittet i ASSS-nettverket, 
hvor gjennomsnittet på 78,3 %. 

Andel ansatte med barnehagelærer utdanning er 3,2 prosent høyere enn gjennomsnittet. 

Sykefraværet er som tidligere høyt og ligger 2,7 prosent over snittet i nettverket.  

De fleste indikatorene i tjenesteprofilen skulle tilsi at Fredrikstad hadde høyere netto driftsutgifter enn 
gjennomsnittet. En høy andel med barnehagelærerutdanning og et høyt sykefravær vil isolert sett gi høyere 
utgifter. Kvalitet i barnehagene påvirkes av noen av de samme faktorene som påvirker utgiftene. Det er 
vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte. De indikatorene vi ofte bruker for å si noe om kvaliteten er: 
personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. 
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Flere forhold indikerer høy kvalitet i Fredrikstad. Foreldrene er meget fornøyde med barnehagene og det er 
en høy andel medarbeidere med relevant utdanning. På den annen side er sykefraværet det nest høyeste i 
nettverket, noe som kan gi utfordringer knyttet til kvaliteten i barnehagene. 

Enhetskostnadene er blant de laveste i nettverket, men øker fra 2016. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet 
er fremdeles under snittet i ASSS, og noe som i hovedsak skyldes lav dekningsgrad for barn i alderen 1-2 år. 
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BARNEVERN - ASSS TJENESTEPROFIL NETTVERK 

 

Fredrikstad prioriterer barnevern og har høye netto driftsutgifter pr innbygger til denne tjenesten. Fredrikstad 
har en noe høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, så det er ikke 
uventet at kommunen har høyere netto driftsutgifter pr innbygger enn resten av nettverket.  

Fredrikstad kommune har mange barn med barneverntiltak sammenlignet med ASSS-nettverket, og ligger 
12 % over snitt. Med kommunes levekårsutfordringer, så det forventet at dekningsgraden er høyere enn 
nettverket. En noe høyere andel barn som er plassert utenfor hjemmet skyldes kommunens vedtak om 
bosetting av enslige mindreårige flyktninger.   

Lave brutto driftsutgifter pr barn med tiltak eller undersøkelse til saksbehandling (f 244) skyldes blant 
annet høye dekningsgrader, det vil si flere barn per årsverk i tjenesten. Egenproduksjon av tiltak til barn og 
familier som får hjelp i hjemmet, samt lite kjøp fra private gir også lave brutto driftsutgifter pr barn som ikke er 
plassert. Netto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) inneholder ut over utgifter til drift av tiltak for 
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enslige mindreårige, utgifter til kjøp av institusjonsplasser og godtgjøring til fosterhjem. Fredrikstad har høye 
enhetskostnader pr barn som er plassert utenfor hjemmet og denne har økt med over 11 % siden 
2016. Økningen kan skyldes manglende tilbud fra Bufetat som medførte kjøp av dyre private tiltak.   

Tjenesten har over tid hatt ett høyt sykefravær. Samtidig har tjenesten hatt en utskifting av avdelingsledere 
som har medført dårligere internkontroll og oppfølging av ansatte. Dette kan være med å forklare svake 
resultater på kvalitetsindikatorene; andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder og andel barn 
med utarbeidet plan.  
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