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En god oppvekst i 
Stavanger

Kommunedirektørens forslag

HØP 2022-2025
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Ambisjoner

og mål



Stavanger vil gi barn og 
unge et godt utgangspunkt 
for å mestre hverdagen og 
voksenlivet

Derfor skal vi... 

▪ sikre barn og unge kompetanser for framtiden

▪ ta i bruk barn og unges egne ressurser

▪ gi barn og unge opplevelsen av fellesskap og 

tilhørighet

▪ arbeide systematisk for å gi alle like 

muligheter

▪ sikre tidlig og tverrfaglig innsats 
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Ivareta det spesielle 
gjennom det ordinære



Lokale prioriteringer
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Sentrale 
utviklingstrekk 
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Barn i barnehage 2022-2025
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Barnehagedekning i kommunedelene
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Elever i barneskole og ungdomsskole
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Enslige mindreårige – ressursramme EMbo
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Utenforskapskommisjonen

▪ Unges psykiske helse har blitt forverret under 
pandemien 

▪ Pandemien har rammet de mest sårbare hardest 

▪ Flere unge har opplevd ensomhet, psykisk uhelse 
og alvorlige psykiske vansker

Kommisjonens anbefalinger:

A. Styrke tjenestetilbudet og samarbeid for unge med 

psykiske plager

B. Styrke lavterskel- og fritidstilbud som skaper 

fellesskap, mestring og mening

C. Sikre samordning og helhet i tilbudet til unge

D. Kompensere for faglig og sosialt læringstap i skolen

E. Styrke innsats for familier med levekårsutfordringer

F. Øke unges medvirkning



Barnevernsreformen 
– en oppvekstreform



Prioriteringer 
drift 
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▪

Hovedtall

2021 2022

Brutto 

driftsutgifter 

kr 3,54 

mrd. 

kr 3,58 

mrd. 



Vedtatt budsjett 2021 – endringer – forslag budsjett 2022



Driftsbudsjett oppvekst og utdanning 2022

Barnehage; 33%

Barneverntjenesten; 9%

EMbo; 1%

Grunnskole; 45%

Helsestasjon og skolehelsetjenesten; 3%

Johannes læringssenter; 3%

Pedagogisk-psykologisk tjeneste; 2%

Stab oppvekst og utdanning; 2%

Stavanger kulturskole; 1%

Ungdom og fritid; 2%



Inkluderende fellesskap i 
skole og barnehage

▪ Alle barn og elever skal få et tilpasset og 
inkluderende tilbud i barnehage og skole

▪ «Laget rundt barnet» – styrke 
samhandlingskompetansen i barnehage, 
skole og støttetjenestene  

▪ Gjennomførte og pågående tiltak:

▪ Regionalt samarbeid om kompetanseutvikling

▪ Endring i styrket barnehagetilbud

▪ Endring i tilbudet til flerspråklige barn og 
elever

▪ Gjennomgang av tilbudet på Lenden og PPT

▪ Budsjettstyrking av 1.-4. trinn 



Driftskonsekvenser 
av demografi

▪ Barnehagerammen reduseres med kr 23 mill. i 

2022, kr 52 mill. i 2023 og med kr 70 mill. fra 2024

▪ For barnehageåret 2022/2023 betyr dette 

avvikling av om lag 200 plasser; for planperioden 

totalt 5-600 plasser.

▪ Dette vil bety store omstillinger på 

barnehageområdet, med konsekvenser for 

berørte foreldre/barn og ansatte. Endringen vil 

kreve reduksjon av plasser, avdelinger og bygg.

▪ Grunnskolerammen økes med kr 11 mill. 

(elevtallsendring ungdomsskole)

▪ Ramme EMbo reduseres med kr 11 mill. 

(avvikling institusjoner)



Tiltakspakken 
KADÅITTEPÅ

▪ Pandemien har ført til et behov for å både 
styrke eksisterende tiltak og opprette nye tiltak 
– på kort og mellomlang sikt

▪ Lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges 
psykiske helse – KADÅITTEPÅ – vedtatt av 
kommunestyret juni 2021

▪ Tiltakene bl.a. miljøveiledere skole, ambulant 
team, årsverk skolehelse, PPT og 
Uteseksjonen

▪ Kommunedirektøren foreslår å videreføre 
tiltakene i hele planperioden



Barnevernsreformen 
– en oppvekstreform

▪ Kommunene skal styrke arbeidet med 

tidlig innsats og forebygging. Krever 

tiltak i og utenfor barneverntjenesten

▪ Barneverntjenesten skal utvikle nye 
og bedre hjelpetiltak med mål om å 
forebygge plasseringer utenfor 
hjemmet

▪ Økte kommunale egenandeler kr 39 
mill. i 2022 (kr 26,4 mill. i 2025)

▪ Innlemming av øremerkede stillinger 
kr 15,1 mill.

▪ Nye kompetansekrav kr 1,4 mill. 



Tiltak utenfor 
barneverntjenesten

▪ Ny virksomhet for forebygging, psykisk 
helse og foreldreveiledning

▪ Samorganisering av foreldreveiledning

▪ Ambulant team

▪ Nye og forsterkede forebyggende tiltak. 
Virksomheten får 8-10 nye årsverk

▪ Den nye virksomheten vil på sikt frigjøre 
kapasitet i barneverntjenesten

▪ Tiltaket Home-Start Familiekontakten 
utvides og gjøres kommunedekkende 
(et samarbeid med Frelsesarmeen)



Stavanger vil gi barn og unge et 
godt utgangspunkt for å mestre 
hverdagen og voksenlivet

▪ Viderefører tiltakspakken KADÅITTEPÅ

▪ Satser på oppvekstreformen 

▪ Ny virksomhet for forebygging, psykisk helse og 
foreldreveiledning 

▪ Den nye virksomheten vil på sikt frigjøre kapasitet i 
barneverntjenesten

▪ Prioriterer fritidstiltak til barn og unge 

▪ Viderefører gratis SFO for første trinn og 
prøveprosjektet med gratis skolemat

▪ Tilpasser barnehagekapasiteten i tråd med færre 
barn
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Driftsbudsjettet øker med kr 43 mill. i 2022



Prioriteringer 
investering 
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Teknikken 

barnehage

kr 76 mill.

Vaulen 

skole

kr 415 mill.

Skole

kr 1 168 mill.

Barnehage 

i Lervig

kr 98 mill.

Strømvik 

barnehage

kr 40 mill.

Ny skole 

i Lervig

kr 312 mill.

Tastaveden 

skole

kr 167 mill.

Barnehage

kr 253 mill.

Kvernevik 

skole

kr 245 mill.

Totale brutto 

investeringer innen 

oppvekst og utdanning 

i perioden 2022-2025

kr 1,4 mrd.



Kommunedirektørens forslag  

Handlings- og økonomiplan 

2022-2025

Formannskapet 

behandler saken og 

innstiller til 

kommunestyret 

Kommunestyret vedtar  

Handlings- og økonomiplan 

2022-2025

Regjeringens forslag 

Stats- og nasjonalbudsjett 2022
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