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Hovedprofil:
- Opprettholde lovpålagte tjenester, men på et 

lavt nivå
- Opprettholde støttetjenester på dagens nivå
- Endre strukturer
- Kompensere merforbruket knyttet til 

spesialpedagogiske tiltak (barnehage), 
økonomisk sosialhjelp (NAV) og tolketjenesten 
(LLS)
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Driftsbudsjett Skole
Strat.dok.2022-2025: SKO: Redusert brakkeleie

-1 333
-1 600
-1 600
-1 600

Strat.dok.2022-2025: SKO: Redusert brakkeleie
Brakkeleie Sky skole avsluttes. 
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Skole
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre fysisk aktivitet KST-188/20, dekkes innenfor 
eksisterende tilbud

-200
-200
-200
-200

Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre fysisk aktivitet KST-188/20, dekkes 
innenfor eksisterende tilbud
Tilbud om fysisk aktivitet i skolene er ivaretatt i henhold til opplæringsloven, og 
dekkes innenfor eksisterende tilbud.
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Skole
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre KST-188/20 Svømmekurs; dekkes innenfor eksisterende 
tilbud

-300
-300
-300
-300

Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre KST-188/20 Svømmekurs; dekkes innenfor 
eksisterende tilbud
Livredningskurs for lærere er ivaretatt fra Farris naturskole. Med livredningskurs kan lærere 
sørge for utendørs og innendørs svømmeopplæring for sine elever innenfor skolens ordinære 
tilbud. Inneværende år er bevilget beløp brukt til utstyr bla. våtdrakter for å kunne 
gjennomføre utendørs svømme- og livredningskurs på Farris naturskole.
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Skole
Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO

-442
-1 250
-1 250
-1 250

Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO
Hvarnes skole legges ned og elevene får skoletilbud på Kvelde skole. 
Konsekvenser for elevene er lengre skolevei til sin nærskole. 
Det organiseres skoleskyss til alle elevene.
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Skole
Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Langestrand skole og SFO

0
-913

-2 193
-2 193

Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Langestrand skole og SFO
Langestrand skole legges ned og elevene får skoletilbud på andre skoler. Konsekvenser 
for elevene er lengre skolevei til sin nærskole.
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Skole
Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Newtonrommet

0
-580

-1 400
-1 400

Strat.dok.2022-2025: Skole: Avvikle Newtonrommet
Newtonrommet ble overført fra Stiftelsen Realfag Larvik til Larvik kommune 01.01.2020. Det 
ble høsten 2020 opprettet kontrakt med Fritzøe Eiendom om leie av areal til Newtonrom. 
Newtonrommet er et virkemiddel til gode og kreative læringsarenaer basert i realfag- og 
vitenskapelig tenkning. Tiltaket er ikke lovpålagt. Leiekontrakten har 18 måneders oppsigelse 
og kan sies opp fra 01.01.2022. Tiltaket avvikles fra 01.08.2023.
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Øvrige endringer som følge av statsbudsjettet
Statsbudsjettet. Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

824
824
824
824

Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat
-973
-973
-973
-973

Statsbudsjettet. Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn
296
296
296
296
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Barnehage
Strat.dok.2022-2025: BHG Avslutte bruk av @pi-parken

-304
-734
-734
-734

Strat.dok.2022-2025: BHG Avslutte bruk av @pi-parken
Pi-parken er barnehagens felles avdeling for realfagssatsning, og gir et tilbud til alle skolestartere i de 
kommunale barnehagene. Tilbudet støtter opp under mål om Tidlig innsats og Livslang læring, men er ikke 
et lovpålagt tilbud. Pi-parken støtter opp under Rammeplanens krav, og er en arena for felles 
Kompetanseheving for barnehagene. Konsekvens av nedleggelse vil påvirke tilbudet til skolestartere og 
felles kompetanseheving for ansatte, samt grunnlaget som tidligere er lagt i forbindelse med kommunens 
Realfagssatsning. Tilbudet kan ivaretas lovmessig i den enkelte barnehage.

Husleieavtalen til Pi-parken utløper i 2024. Ved nedleggelse av Pi-parken reduseres driftskostander, samt 
lønn. Husleie og utgifter til bygg må håndteres ut leieperioden 2024. (Eiendom) 
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Barnehage
Strat.dok.2022-2025: BHG Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes

-127
-352
-352
-352

Strat.dok.2022-2025: BHG Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes
Øk.innsparing 2022 - 2025 (Strat.dok. 2022 - 2025). Besparelse på renhold, strøm, 
FDV kostnader og tilskudd til private barnehager. Konsekvens av nedleggelse: 
Foresatte må søke/ få tildelt barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal 
eller privat.

11



Barnehage
Strat.dok.2022-2025: BHG Tilbakeføre vedtak om kommunal andel til tospråklig assistanse

-465
-465
-465
-465

Strat.dok.2022-2025: BHG Tilbakeføre vedtak om kommunal andel til tospråklig assistanse
Jf. tiltak fra strat.dok. 2015-2018 om økonomisk økning i ramme for å ivareta og heve barnehagens 
to- språklige kompetanse, utover eksisterende tilskudd. For å kunne spare inn, må stillinger tilknyttet 
denne satsningen reduseres. Eksternt tilskudd består.
Konsekvenser vil ha betydning for satsningsområdene Tidlig tverrfaglig og tilpasset innsats, 
Inkluderende felleskap og Utjevning av Sosiale ulikheter, og vil ramme sårbare grupper. Tilbudet vil 
ivaretas lovmessig.
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Spesialpedagogiske tiltak

Strat.dok.2022-2025: BHG Inndekning spesialpedagogiske tiltak
9 300
9 000
8 700
8 400

Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene (kommunale/private) er en lovpålagt rettighet til 
hjelpetiltak kommunen må innfri. Om ikke inndekning kompenseres, kan dette føre til 
lovbrudd. Barnehagene tilstreber å øke den allmennpedagogiske kompetansen, samtidig med 
at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp må ivaretas.
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Barnehage - Statsbudsjettet:
Statsbudsjettet. Flere barnehagelærere i grunnbemanning

811
811
811
811

Statsbudsjettet. Redusert kapitaltilskudd private barnehager
-2 253
-2 253
-2 253
-2 253

Statsbudsjettet. Redusert pensjonstilskudd private barnehager
-1 677
-1 677
-1 677
-1 677

Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres til staten
-41
-41
-41
-41
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Barne- og familietjenester
Strat.dok.2022-2025: BFT: Avvikle Kvelde helse- og familiesenter

-45
-110
-110
-110

Strat.dok.2022-2025: BFT: Avvikle Kvelde helse- og familiesenter
Kvelde familiesenter legges ned og tjenestene dekkes av Fagerli familiesenter. Innbyggerne vil 
få det samme tilbudet, men på en annen lokasjon.

15



BFT
Strat.dok.2022-2025: BFT: Avvikle Tjølling familiesenter

-104
-250
-250
-250

Strat.dok.2022-2025: BFT: Avvikle Tjølling familiesenter
Tjølling familiesenter legges ned, og tjenestene dekkes av Fagerli familiesenter. 
Innbyggerne vil få det samme tilbudet men på en annen lokasjon. Tiltaket vil føre til 
et investeringsbehov iht behov for flere kontorer etc på Fagerli familiesenter.
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BFT
Strat.dok.2022-2025: BFT: Redusere stillinger fagstøtte

-840
-840
-840
-840

Strat.dok.2022-2025: BFT: Redusere stillinger fagstøtte

Inkl. post Omorganisering OK, Fagstøtte - Korr.tidl.tiltak 101683, pga feil beløp (-
1 345) utgjør samlede kutt for Fagstøtte tilsvarende 450% stilling. Dette kuttet 
fører til betraktelig reduksjon av tilstedeværelse av merkantil støtte ut i bl.a. 
skole og familiesenter. Oppgavene må da løses på annen måte.
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BFT - Statsbudsjettet:
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

148
148
148
148

Statsbudsjettet. Psykisk helse barn og unge
657
657
657
657

Strat.dok.2022-2025: BFT: LOS-stilling, KST 046/21
700
700
700
700
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NAV:
Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger

605
605
605
605

Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger
I Statsbudsjettet bevilges det midler til endringer i dagsatsen for tiltakspenger.
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NAV
Strat.dok. 2022-2025: NAV Økt ramme økonomisk sosialhjelp

4 000
4 000
4 000
4 000

Strat.dok. 2022-2025: NAV Økt ramme økonomisk sosialhjelp
NAV har i 2021 og tidligere år hatt en økning i antall mottakerer av sosialhjelp samtidig med flere søknader pr 
mottaker. Det er fra Arbeids - og velferdsdirektoratet varslet en mulig økning av mottakere av økonomisk sosialhjelp 
som en konsekvens av pandemien, når de midlertidig regelendringene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, 
kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram avsluttes den 01.10.21.

Det jobbes med tiltak for å tilpasse seg til rammen. Blant annet rutiner, samarbeidsformer og kvalitet i 
saksbehandlingen, samt ulike prosjekter man vet kan ha en effekt, bl.a. prosjekt rettighetsavklaring og 
familieprogrammet. Det jobbes med tiltak for å øke andelen med overgang til arbeid for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp.
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Larvik Læringssenter:
Statsbudsjettet. Tolkeloven

170
170
170
170

Statsbudsjettet. Tolkeloven
I Statsbudsjettet bevilges det midler til innføring av tolkeloven. Loven skal sikre rettssikkerheten og 
forsvarlig hjelp og tjenester gjennom regulering av offentlige organers ansvar for å bruke tolk. Loven 
skal også sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard.
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LLS
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten

3 000
3 000
3 000
3 000

Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten
Det er behov for ny finansieringsmodell for Tolketjenesten . I januar 2022 innføres det en ny Tolkelov som vil det sette strengere krav til offentlige virksomheter om 
bruk av tolk, og strengere krav til tolker.

I modellen var det opprinnelig lagt opp til å dekke de nye kravene kommunen står overfor. Det var da inkludert å kunne håndtere en økning i antall bosatte 
flyktninger og innvandrere. Finansieringsbehovet for dette var beregnet til 5,3 mill kr. Det er nå lagt inn kr 3 mill kr som et minimum. Dette er et minimum av 
bemanning og et maksimum av inntekter. Men tjenesten er per i dag ikke på det nivået så det må omstilles for å redusere tilbudet. Tjenesten må for eksempel 
reduserer tilgjengeligheten på kvelds- og nattestid og holde feriestengt på sommeren.

Tidligere finansiert av integreringstilskuddet 2,5 - 3 mill kr og barnevern kr 400 000. Integreringstilskuddet har dekket det som er igjen etter utgifter og 
salgsinntekter. Lavere bosetting og lavere integreringstilskudd har med ført manglende finansiering av tolkeutgiftene. Behovet for tolketjenester knytter seg ikke 
direkte til ett enkelt års bosettingsnivået men et jevnere og mer langsiktig behov fra tidligere bosatte.

Tolkeloven sikrer faget og kvaliteten, men begrenser kommunens muligheter til å forhandle på pris:

● krav om kompetanse til tolker som gir økte lønnsutgifter
● maksgrense for priser ved salg av tolketjenester
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Barnevern:
Strat.dok.2022-2025: BVT Oppvekstreform - barnevernsreform 01.01.2022

14 350
19 610
19 610
19 610

Strat.dok.2022-2025: BVT Oppvekstreform - barnevernsreform 01.01.2022
Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Disse tallene er foreløpige og kan i følge KS endre seg enten opp eller ned. Det endelige beløp fastsettes i statsbudsjettet for 2022.
Det vil for 2022 og 2023 ikke være full effekt av endringene som er beregnet over. Det vil være en overgangsordning hvor hver enkelt kommune får en 
rammeøkning som tildeles
50% gjennom inntektssystemet og 50% gjennom en overgangsordning som baserer seg på kommunens faktiske bruk av bufetat sine tiltak knyttet til faktiske 
refusjoner og betalte egenandeler.
Dette er som sagt ikke en reform bare for barnevernet men for hele kommunens oppvekstfelt. Det er en reform som legger opp til at det forebyggende 
arbeidet skal styrkes
og kommuner som klarer å forebygge at det blir behov for institusjon, fosterhjem eller familiehjem “ belønnes” ved kostnadene til barnevern da blir kraftig 
redusert.
Det er lagt inn et behov for nye stillinger knyttet nettopp til dette arbeidet med å jobb med kraftfullt, målrettet og virkningsfullt endringsarbeid inn i de 
familiene som trenger det mest.

Lykkes vi ikke med dette arbeidet vil antall plasseringer fort opprettholdes på dagens høye nivå eller økes.
På lang sikt vil man med godt målrettet arbeid kunne forvente en merkbar nedgang i antall plasseringer utenfor hjemmet slik at disse kostnadene da 
forhåpentligvis blir betydelig
redusert.
Det må også sees nærmere på hvordan plassene på Gyda disponeres i dag og om det er behov for å gjøre endringer her som gjør at færre ungdommer blir 
plassert i Bufetat tiltak og flere bor på Gyda.
Det bør også gjøres en evaluering om det forebyggende arbeidet som gjøres før familier blir overført til barnevernet faktisk bidrar til å forhindre videre 
skjevutvikling i de familiene som trenger kommunens hjelp mest.
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Barnevern - Fra Statsbudsjettet:
Statsbudsjettet. Barnekoordinator

876
876
876
876

Statsbudsjettet. Barnevern, innlemming av tilskudd til stillinger
7 476
7 476
7 476
7 476

Statsbudsjettet. Barnevernsreformen
10 795
10 795
10 795
10 795

Statsbudsjettet. Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern
467
467
467
467
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Barnevern
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten

-400
-400
-400
-400

Overføres Tolketjenesten i LLS.
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Investeringsbudsjett
• Grunnskole - opprettholde IKT-standard

500     500    500    500
• Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024 NAV

0          750    750    0
• Inventar til barnehagene

300      300    300    300
• IKT-utstyr til barnehagene

250      250    250   250
• Konsekvens av driftsendring ref forslag driftsbudsjett: Tilpasning Fagerli 

familiesenter
300       0          0        0

Eiendom: Skolegårds- og barnehagetiltaket reduseres med 10 mill fra 30 mill til 
20 mill
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Spørsmål?
Sendes på mail til 

paul.hellenes@larvik.kommune.no
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Tabellstruktur

Tittel

Sett inn tekst Sett inn tekst Sett inn tekst Sett inn tekst

Tittel Tittel Tittel



33


	Presentasjon forslag til Strategidokument Oppvekst og kvalifisering
	Hovedprofil:
	Driftsbudsjett Skole
	Skole
	Skole
	Skole
	Skole
	Skole
	Øvrige endringer som følge av statsbudsjettet
	Barnehage
	Barnehage
	Barnehage
	Spesialpedagogiske tiltak
	Barnehage - Statsbudsjettet:
	Barne- og familietjenester
	BFT
	BFT
	BFT - Statsbudsjettet:
	NAV:
	NAV
	Larvik Læringssenter:
	LLS
	Barnevern:
	Barnevern - Fra Statsbudsjettet:
	Barnevern
	Investeringsbudsjett
	Spørsmål?	
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Tabellstruktur
	Lysbildenummer 33

