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Omstilling og effektivisering – skole

1. Det foreslås å redusere rammen i tildelingen til skolene gjennom skolemodellen med 13,5 mill. kr.

Vil det bli gitt føringer fra direktøren om hvordan denne reduksjonen skal gjennomføres ved den enkelte skole, og i 

så fall hvilke føringer?

Svar: 

Skolene styrer selv sine budsjetter og har myndighet innenfor disse rammene. Administrasjonen vil oppfordre 

skolene til å se på organisering av spesialundervisning og bruk av andre yrkesgrupper
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Omstilling og effektivisering – skole

b. Etter det vi kan lese ut av fremlagt HP så overoppfyller Asker lærernormen. Hva vil det sånn omtrentlig beløpe 

seg til om Asker la seg på normen, men ikke over?

Svar;

• På overordnet nivå så overoppfyller Asker lærernormen, men det er stor variasjon mellom skoler og trinn. Det skyldes blant 

annet behovet for spesialundervsining og bruk av andre yrkesgrupper varierer mellom skoler. 

• Dersom Asker la seg på normen så ville det innebære en effektivisering på ca 14 millioner. Det vil forutsette en perfekt 

fordeling, og at behovet for spesialundervisning er stabilt og forutsigbart. Hvilket det ikke er.

• De 14 mill kronene er også de samme midlene som skal bidra til at vi til en viss grad greier å tildele litt ekstra til skoler med 

særlige utfordringer. Dette har vist seg å ha god effekt. 

3



Omstilling og effektivisering – skole

c. Vil dette redusere direktørens mulighet til å styre ekstra midler til skoler med særlige behov?

Svar:

Ressurstildelingen til skolene gis gjennom tre hovedkategorier: Grunntildelingen skal sørge for at alle skoler har et minimum av 

ressurser uavhengig av skolestørrelse. Elevtildelingen som er hovedkategorien skal sørge for at alle skoler ivaretar 

lærernormen. Likeverdstildelingen skal ivareta behovet for spesialundervisning og ulikheter i utfordringer. 

Likeverdsmidlene fordeles etter sosioøkonomiske kriterier. Forskning viser at behov for spesialundervisning samvarierer med 

slike kriterier. Noen av skolene har større behov og dermed noe høyere likeverdstildeling enn andre. 

Dersom ressursene reduseres ned til lærernormen så er det likeverdsmidlene som reduseres, og derved reduseres muligheter 

for å utjevne forskjeller.
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Omstilling og effektivisering – skole

2. Det foreslås å redusere kjøp av alternative skoletilbud og heller bygge egen kompetanse.

a. Vil tilbudet med egen kompetanse være det samme i innhold og volum? Hvis tilbudet er det samme, hvor stor er 

innsparingen med å produsere tjenesten internt?

Svar:

Asker kommune kjøper ulike tilbud fra eksterne aktører. I hovedsak er dette tilbud til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov eller behov for særlig tett oppfølging og skjerming. Det er ikke gjort noen utredning med tanke på 

besparelse ved å tilby disse elevplassene lokalt. I inntaket til slike elevplasser prioriteres søkerne etter behov. En 

justering i rammene, vil medføre at elever heller må tilbys en enklere tilrettelegging på sin nærskole.

Asker kommune kan på sikt bygge opp egne tiltak til erstatning for de plassene som nå kjøpes. I hovedsak vil en 

gevinst ligge i at kommunen bygger kompetanse innenfor egen organisasjon og at elever får et godt tilbud uten å måtte 

bruke lang tid i transport. 
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Omstilling og effektivisering – skole

b. Hva er det budsjettert med i kjøp av alternative skoletilbud i 2021, og hvilke alternative skoletilbud er det kommunen                                                                      

kjøper?

Svar: 

Prognose for regnskapsåret 2020 viser at Asker kommune kjøper alternative skoletilbud for 45,6 mill. kroner. Med foreslått 

reduksjon vil budsjett for 2021 ligge på 45 mill. Eksempler på alternative tilbud:

• Haug skole og ressurssenter, Bærum kommune

• Frydenlund skole, Drammen kommune

• Brusetkollen skole, Oslo kommune

• Gårdsskolen, privat Spikkestad

• Rødbysetra, privat Tofte/Røed

• Hauger gård, Heggedal/Skjellestad

• Syverstad gård, Hvalstrand

•
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Omstilling og effektivisering – skole

3. Det foreslås å redusere kompetansemidlene med 1 mill. kr.

• a. Hva slags type kompetanseheving vil det bli mindre av med denne effektiviseringen?

• b. Hva beløper budsjetterte kompetansemidler seg til for 2021?

Svar: 

• Asker kommune samarbeider med eksterne kompetansemiljøer om å drive kompetanseheving i askerskolen som 

hovedsakelig finansieres gjennom midlene i desentralisert kompetanseutvikling

• Midlene finansierer videreutdanning av lærere der kommunen betaler en andel av utgiftene til redusert arbeid i studietiden.

• Noen midler går også til å gjennomføre selve kompetansetiltakene, servering, leie av lokaler, honorar til foredragsholdere 

etc.

En reduksjon i rammen vil innebære en reduksjon i alle disse tiltakene, men videreutdanning av lærere vil skjermes i størst 

mulig grad. I 2020 er budsjettet på 3,7 mill

•
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Omstilling og effektivisering – barnehage

1..          Det foreslås å redusere rammen knyttet til styrkingstiltak med 5 mill. kr.

a.      Kan det utdypes noe hva som menes med «styrkingstiltak»?

Svar:

Med begrepet «styrkingstiltak» menes det i hovedsak tiltak til barn med særskilte behov. I de tre tidligere kommunene har det

vært ulik praksis for tildeling av denne typen midler. 

Noen barn vil ha behov for tilpasninger utover det som kan dekkes innenfor det ordinære tilbudet. Barnehageloven § 19 a gir 

barn med særlige behov rett til spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering 

eller støtte til de som jobber i barnehagen. Barnehageloven gir også barn med nedsatt funksjonsevne en rett til et tilpasset 

opplæringstilbud etter § 19 g. I noen tilfeller vil barnet kunne ha behov for både tilrettelegging av barnehagetilbudet og for 

spesialpedagogisk hjelp. Kommunen må derfor i enkelte tilfeller vurdere barnets rettigheter etter begge bestemmelsene.
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Omstilling og effektivisering – barnehage

Individuell tilrettelegging 19g + generell 
styrking

Rett til spesialpedagogisk hjelp 19a

5 mill. kroner 19g + 9,1 mill. kroner 
generell styrking

36 mill. kroner

5 mill. kroner innsparing 1 mill. kroner innsparing
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b. Hvor mye er det budsjettert med til styrkingstiltak i 2021?

Budsjettet til spesialpedagogisk avdeling (styrket tilbud i barnehagene) for 2021 er på 56 mill. kroner før innsparinger.

Dette budsjettet består av følgende elementer:



Omstilling og effektivisering – barnehage

c. Hvordan står denne reduksjonen seg, sett i lys i av henvendelsen fra de private barnehagene i vår kommune jfr. e-post mottatt 27.10?

Svar:

• Representanter for private barnehager i Asker har uttrykt en bekymring for kommunens ivaretakelse av barn med nedsatt 

funksjonsevne og barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. De er bekymret for at ny praksis i kommunen har ført til et svekket tilbud 

til de sårbare barna. 

• Det er ønskelig at tilgjengelige ressurser i større grad brukes på å heve kompetansen i barnehagen, og ikke nødvendigvis til å øke 

den generelle bemanningen i barnehagen.

• Målet er at flere barn ivaretas innenfor det ordinære tilbudet.

• Retten til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud omfatter i utgangspunktet relativt få barn. Forslaget til innsparing vil derfor ikke 

nødvendigvis ha store konsekvenser for antallet vedtak om tilrettelegging eller hvilket innhold de skal ha.
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Omstilling og effektivisering – barnehage

2. Det foreslås å redusere antall spesialpedagoger, forutsatt at antall vedtak går ned.

Hva er det som skulle tilsi at antall vedtak går ned i 2021, sammenlignet med inneværende år?

Svar: 

• Det har vært en satsing på systemrettet arbeid i barnehagene med egne veiledere over noen år. Dette har gitt effekt. Vi 

forventer at en opptrapping av kompetansetiltak og mer ressurser til veiledning vil kunne bidra til at kvaliteten på det 

ordinære tilbudet øker, og at andel barn med særskilte behov ivaretas innenfor fellesskapet. 

• Dette er i tråd med nasjonal satsing på Kompetanseløft for spesialpedagoger, stortingsmeldinger og offentlige utrednigner
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Omstilling og effektivisering – barnehage

3. Hvor mye midler bruker Asker utover barnehagenormen? Kan deler av disse midlene reduseres uten at det går ut over 

behov for styrking av barnehager med særlige behov?

Svar:

90 prosent av budsjettene til barnehagene består av lønnskostnader knyttet til bemanningsnormen. Det er dermed bare rundt 

10 prosent som går til øvrige driftsmidler, innkjøp av varer og tjenester. Kostra tall viser at Asker ligger lavere enn Bærum, 

Drammen og kostragruppe 13 på netto driftsutgifter til ordinære drift i barnehagene.

•
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Omstilling og effektivisering – BFI

1. Det foreslås å redusere kjøp av barneverntiltak og bygge opp egne tiltak.

a. Kan dette utdypes noe mer?

b. Er det realistisk å bygge opp egne tiltak så raskt uten at det går utover tjenesten? Planlegger direktøren å 

øke denne effektiviseringen ytterligere i 2022? 

Svar: 

• Pr. i dag har barnevernet brukt 12,6 mil til kjøp av tiltak . Hovedtyngden er veiledning til foreldre med det som mål at de skal utøve 

sine omsorgsoppgaver mer hensiktsmessig. BFT har til sammen 12 årsverk. 

• Det ligger i barnevernsreformen at tiltakskjeden til kommunen må utvikles og tilføres nye tiltak. 

• Effektivisering betinger systematisk utvikling av metodeverket, samt spisse tiltak med lavere timetall som likevel er forsvarlig

• Ytterligere effektivisering avhenger blant annet av finansiering av nye oppgaver
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Omstilling og effektivisering – BFI

c. Hvor mye er det budsjettert med til kjøp av barnevernstiltak i 2021 og påfølgende år?

Svar:

Dette er uforutsigbart. Variasjon i antall plasserte barn og andre typer tiltak jevner seg ut. Rammen totalt er i overkant av163 

mill. I 2020 ligger barnevernet an til å holde budsjett. 
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Omstilling og effektivisering – BFI

2. Innenfor barne- og familietjenesten foreslås det å redusere med 2,5 årsverk innen sosialforebyggende tjeneste.

a. Hvor mange årsverk vil en stå igjen med innen denne tjenesten etter denne reduksjonen?

b. Hvilke grep vil bli tatt for å sikre at kvaliteten på de sosialforebyggende ikke svekkes som følge den foreslåtte reduksjonen? 

Svar: 

• 4,5 årsverk

• Kvaliteten på arbeidsoppgavene vil opprettholdes, men tjenestetilbudet vil reduseres. Bl.a. vil arbeidsoppgaver som universell 

forebygging fjernes fra tiltaksporteføljen med en dreining mot målrettete tiltak på individ og gruppenivå
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Omstilling og effektivisering – BFI

3. Home-Start. Vi forstår at andre kommuner har klart å bygge opp Home-Start koordinering basert på frivillighet.

a. Kan direktøren redegjøre for hvordan man skal få frivilligheten til å overta koordineringen av det betydelige 

antallet Home-Start-familier umiddelbart?

b. Er det budsjettert med midler for å sørge for at denne tjenesteendringen kan skje?

Svar:

I Norge driftes Home-Start Familiekontakten på ulike måter. Av de kommunene vi kjenner til så er det 12 

kommuner som drifter avdelingene sine selv, 3 hos frivillighetssentralene og 19 hos andre ideelle aktører. 

Kommunen har ikke på nåværende tidspunkt vært i kontakt med aktuelle aktører med tanke på å overta 

oppgaven.

Med foreslåtte kutt tiltak så forutsettes det at koordineringsoppgavene løses av friviligheten.
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Omstilling og effektivisering – BFI

4. Inkludering og mangfold. Asyltilstrømmingen hadde en topp i 2015-2016. Kan direktøren redegjøre for utviklingen i antall

flyktninger og i utviklingen før og etter denne toppen?
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Hurum Røyken Asker Tilsammen Nye Asker

2014 19 31 65 115

2015 27 32 72 131

2016 33 48 127 208

2017 22 55 77 154

2018 9 13 50 72

2019 15 20 37 72

2020 35

Faktisk bosettingstall perioden 

2014 – 2020 for Hurum, 

Røyken, Asker og Nye Asker



Omstilling og effektivisering – BFI

Inkludering og mangfold…

De tidligere kommunene har hatt gode resultater og et høyt antall deltakere i opplæringen har kommet ut i arbeid og utdanning. 

Måloppnåelsen i 2020 viser at 70% av de som avslutter introduksjonsprogram for flyktninger dette året, går ut i arbeid eller 

utdanning. Koronasitasjonen har gjort det mer krevende å komme ut i jobb enn året før. De fleste gikk videre til videregående 

skole.
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