
Nedgang i barnetall – hva 
nå?



Politiske føringer

• Veivalg nye Drammen

• Politisk plattform

• Økonomisk handlingsrom Økonomiplanen 2021-2024

• Rammer for arbeid med HØ 2022-2025

• Utredning av skolekretsgrenser

• Fremtidig barnehagestruktur



P02 - Barnehage

Drift og utfordringer ved å tilpasse driften

til synkende barnetall



Drammen sammenlignet med andre kommuner
• ASSS= Aggregerte styringsdata samarbeidende storbykommuner

Dekningsgrad 0 åringer Dekningsgrad 1-2 åringer Dekninggrad 1-5 åringer

Drammen 2,2 % 81,4 % 90,1 %

Kostragruppe 12 1,2 % 86,2 % 92,9 %

Landet uten Oslo 1,3 % 85,5 % 92,9 %

ASSS med Oslo 1,4 % 85,5 % 92,5 %

Sandnes 1,6 % 79,1 % 88,8 %

Fredrikstad 0,6 % 80,8 % 90,1 %

Kristiansand S 1,0 % 80,9 % 91 %



Antall barnehager i Drammen og størrelser

• 36 kommunale barnehager

Fra 20 til 103 barn i barnehagene.

• 48 private barnehager

Fra 13 til 117 barn i de ordinære barnehagene og familiebarnehager med fra 4 til 10 barn.









Handlingsrom på kort sikt

Regulere barnetallet i henhold til pedagog- og 
bemanningsnorm i kommunale barnehager

Regulere åpningstiden slik at behovet for vikarer reduseres

Lokal moderasjonsordning; "gratis barnehageplasser". Årlig 
utgift 12 millioner kr

Legge ned hele barnehager. Spare lederressurs i tillegg til 
driftsutgifter

Alt annet i "kaka" er regulert av lovverket



Handlingsrom på lang sikt

Legge ned hele barnehager. Spare 
lederressurs i tillegg til driftsutgifter

Regulere organisering og nivå på 
spesialpedagogisk hjelp

Vurdere andre tiltak for å hjelpe 
lavinntektsfamilier enn gratis barnehage.

Alt annet i "kaka" er regulert av 
lovverket



Overordnede og gjennomførte tiltak/planer 
i kommunale barnehager

Fylle opp til tildelte pedagoger i de kommunale 
barnehagene ved hovedopptak slik at 
pedagogressursen benyttes 100 %. Kun ved at 
barn sier opp plassen vil det tas inn nye barn.

2. Barn uten rett til plass tas kun inn i de 
kommunale barnehagene når det er for å fylle 
opp pedagogkapasitet som allerede er i 
barnehagene.

3. Langsiktig plan for barnehagestruktur som 
vurderer antall og størrelse på barnehager.



Eier: Legge til rette for større barnehager

• Mål:

Skape robuste barnehager, som både takler noe fravær og som skaper gode faglige miljøer og gir et større økonomisk handlingsrom.

• Brukerperspektivet:

Det vil bli færre endringer i barnegruppene gjennom året, da det ikke er ledige plasser å fylle utenom hovedopptaket. Det blir ikke lenger like enkelt 
å bytte mellom barnehager. Det vil bli lenger fysisk avstand mellom barnehagebyggene. Enkelte kan søke seg til private barnehager i 
nabokommunen(e).

• Faglig og pedagogiske vurderinger:

Kontinuitet i det faglige- og pedagogiske arbeidet med mer stabile enheter. Det kan legges til rette for små barnegrupper i store 
barnehager. Barnehagene kan bli mer robuste, og kan drifte økonomisk- og faglig godt til det beste for barna.

• Ansattperspektivet:

Ansatte vil oppleve at de barnehagene som driftes er robuste. Barnegruppene vil være mer forutsigbare (det du har etter hovedopptaket er det du 
skal ha gjennom barnehageåret). Beholde gode pedagoger. Dette vil skape et stabilt personal over tid.

• Organisatoriskperspektiv:

De kommunale barnehagene vil bli mer tidsriktige. Større barnehager kan lettere tilpasse driften ut i fra behovet.

Store barnehager like bra som små (forskning.no)
20553.pdf (fafo.no)

https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom/store-barnehager-like-bra-som-sma/441189
https://www.fafo.no/images/pub/2015/20553.pdf


Eier: Endring i åpningstid

Beskrivelse: Redusere åpningstiden i barnehagene.

Konsekvens:

• Brukerperspektivet:

Enkelte foreldre må organisere levering og henting i støtte grad enn ved lengre åpningstid. Noen vil oppleve at 
åpningstiden ikke samsvarer med dere arbeidstider/turnus. For enkelte vil det skape mer stress ved levering og henting.

• Faglig og pedagogiske vurderinger:

Større bemanningstetthet, som igjen gir flere ansatte på jobb til enhver tid sammen med barna. Mulighet til å dele mer i 
mindre grupper gjennom dagen.

• Ansattperspektivet:

Mindre alenetid med til tider store barnegrupper. Mindre stress og bedre bemanningstetthet.



Pilot fra 01.11.21 – skape en robust 
barnehagestruktur på Konnerud.

Målsetting: 

Skape en robust samarbeidsmodell mellom Jordbrekkskogen, Svensedammen, Konnerud 
og Solhaugen. 

Tiltak:

Endre barnehage- og ledelsesstrukturen i Konnerud barnehagene 





Hva skjer videre?

• Sak om barnehagestruktur i november

• Justerte rammer på grunn av nedgang i barnetall gis i HØ 22-25.
• Vedtak for tiltak for å kunne møte justerte rammer på kort sikt



P01 - skole

Hvordan kan tjenesten tilpasse seg endrede økonomiske rammer?

Kunnskapsgrunnlag og dialog



"3 prosent – oppdraget"
- eget "økonomisk løp" for 
dette.

• Ung11 – 1,6 millioner kroner

• Sommerskolen – 1,7 millioner 
kroner

• Sosialfaglige stillinger – 2,1 
millioner per år (3 stillinger)

• Gratisplasser og 
moderasjonsordninger ut over 
nasjonal norm på SFO/AKS – 5 
millioner kroner



Skolene i Drammen

• 9 ungdomsskoler

• 21 barneskoler

• 2 kombinerte skoler

117 elever -------------------------------------------------------------------------------------------------------------605 elever

Gjennomsnittlig 
skolestørrelse: 375 elever



Kilde: ASSS.no



Områdets totale 
ramme (2021)

Total ramme: 
1 025 100 000

Sentralt ansvar:
173 286 000

Fordeles til skolene:
851 814 000

(Uten leiekostnader. Faktureres fra Drammen Eiendom til P19 - sentrale 

poster.)



Tildelte midler til skolene

Andel midler som går til lovpålagte og 
andre oppgaver

Lovpålagte oppgaver Andre oppgaver

Hva er «andre oppgaver»? 
(Cirka 3 400 kr pr/elev/år)

Innkjøp av:
• Lærebøker (cirka 500 kr per/bok)
• Kladdebøker, papir, blyant mm
• Formingsutstyr
• Matvarer og utstyr til mat og helse
• Utstyr til valgfag, kroppsøving, leker mm
Annet:
• Tilpasset opplæring (lønnsmidler)
• Kontorteknisk personale (lønnsmidler)

Total tildelt ramme til skolene 851,8 mill.

Lovpålagte oppgaver 811,6 mill.

Andre oppgaver 40,2 mill.



Er det mulig å kutte i lovpålagte oppgaver?

• Færre elever vil medføre lavere kostnader til lovpålagte oppgaver:

• Lærenormen er beregnet ut fra elevtall
• DVS – færre elever – mindre timer til ordinær undervisning

• Dette vil medføre reduserte kostnader til lærenorm

• Spesialundervisning 
• Det er sannsynlig at elevtallsnedgang vil medføre færre elever med behov for 

spesialundervisning

• Dette vil medføre reduserte kostnader til lovpålagt spesialundervisning



Eksempel:

• Elevtallsnedgang på 100 elever vil medføre cirka 4,2 millioner kroner redusert 
behov til lærenormen

• 10 færre elever med spesialundervisning til medføre cirka 1,3 millioner 
kroner redusert behov til spesialundervisning



Elevtallsnedgang, redusert ramme, 
lovpålagte oppgaver

• Redusert budsjettramme 10 mill.

• Reduserte lovpålagte oppgaver 5,5 mill. (se forrige bilde)

• Avvik: 4,5 millioner kroner

• Elevtallsnedgangen vil komme spredt og dermed vil det ikke kunne tas ned 
andre ressurser på skolene.



Handlingsrom 
på kort sikt
1. Tiltak på «3%-oppdraget»

2. Avvikle modulbygg (brakker) som står ved skoler i tidligere Drammen

1. Drammen eier modulbygg som står ved skoler i tidligere Nedre Eiker, og leier 
modulbyggene som står ved skoler i tidligere Drammen. 
1. 3,8 millioner i leie for modulbygg ved 4 skoler.

3. Se på likeverdighetsprinsippet for vedtak for spesialundervisning for 
kommunale og private skoler (kommunen betaler for spesialundervisning for elever på 
private skoler som har folkeregistrert adresse i Drammen)

4. Sambruke lokaler på tvers av tjenesteområder

5. Fleksible skolekretser for å utnytte kapasitet på skoler i samme området
• På samme måte som «Hva gjør vi når en ungdomsskole er full?»



Handlingsrom på lang sikt

1. Dele leiekostnadene skoleområdet har på skolebyggene med andre tjenester i 
kommunen, eller dele kostnaden med private lag og foreninger. Da kan antall skoler 
opprettholdes, og eventuelt avtaler med leide lokaler i andre tjenester avsluttes. 
• Må utredes for å se på muligheter

2. Fleksible skolekretser for å utnytte kapasiteten i klasser best mulig (fylle opp en klasse 
på en skole i stedet for å ha to halvfulle klasser)
• Må vedtaksfestes. 

3. Endre skolestruktur. Det vil si å endre skolekretsgrensene slik at antall skolebygg blir 
færre. Da reduseres leieutgifter til bygg for skoleområdet.





Hva skjer videre?

• Oppdatert skolebehovsanalyse november – start på arbeid med 
skolekretsgrenser
• Behov for å se på alle kretser i kommunen.

• Mål om å kunne vedta skolekretsgrenser før sommeren 2022

• Nedjusterte rammer på grunn av nedgang i barne- og elevtall gis i HØ 22-25.
• Vedtak for tiltak for å kunne møte justerte rammer på kort sikt

• Mulig behov for å se på skolestruktur på lang sikt




