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Vedtekter for barnehagene  

 

Arkivsaksnr.: 14/1310   Arkiv: A10 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte nyreviderte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas 

 

 

Sammendrag 
Det er 11 kommunalt eide barnehager i Ringerike. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur er 

delegert ansvar for barnehagene, som også innebærer å bestemme vedtektene. 

Det er i løpet av høsten 2014 foretatt en gjennomgang av vedtektene. Denne saken omhandler 

rådmannens forslag til nye endrede vedtekter. Forslaget har vært gjennom en høringsrunde. 

Uttalelsene følger vedlagt. 

 

Beskrivelse av saken 
Saksframlegget omhandler rådmannens forslag til «nye» vedtekter for barnehagene, 

høringsbrev og innkomne uttalelser. Virkningstidspunkt for endrede vedtekter er foreslått satt 

til 01.01.15. 

 

Oppsummering av endringene i de nye vedtektene: 

 

 De reviderte vedtektene har en oversiktlig og logisk layout. 

§ 2-2; Det påpekes at representant skal være valgt av kommunen (politisk valgt) 

§ 3-3; opptakskriteriene er forenklet 

§ 4-1; adgangen til å søke endret plass - størrelse er spesifisert og forenklet 

§ 4-3; det åpnes for en enklere adgang til å søke om å bytte barnehage 

§ 6-2 Utdanningsforbundet og noen barnehager mener det er uheldig at det fastsettes hvilke 

          uker i juli barnehagene holder feriestengt, og ikke de tre siste ukene i juli som nå. 

 

Juridiske forhold  
Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er 

av betydning for foreldrene/de foresattes forhold til barnehagen, herunder: 

a) Eierforhold 

b) Formål 

c) Opptakskriterier 

d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

e) Åpningstid 

Økonomiske forhold 
Vedtektenes § 5-2 omhandler betaling. Den nasjonalt bestemte maksimalprisen for 

barnehageplass blir årlig vedtatt av stortinget når statsbudsjettet vedtas. Prisen for  

Betaling for kost kommer i tillegg. 
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Behov for informasjon og høringer 
De foreslåtte vedtektsendringene har vært gjenstand for høring i barnehagene og ansattes 

organisasjoner.  

Seks barnehager samt har Utdanningsforbundet avgitt uttalelse. 

Høringsuttalelsene støtter de foreslåtte endringene, men Utdanningsforbundet uttrykker 

synspunkter synspunkt på fastsettingen av feriestengte uker i juli, noe administrasjonen har 

fulgt opp i de vedlagte reviderte vedtektene. 

Rådmannen har vurdert de innkomne uttalelsene, men kan ikke se at de inneholder noe som 

medfører at det utsendte høringsforslaget til nye vedtekter endres. 

 

Rådmannens vurdering  

Vedtektene for de kommunale barnehagene trenger en jevnlig gjennomgang slik at de er i 

tråd med både nasjonalt vedtatt endringer, og Ringerike kommunes målsettinger. 

Med de foreslåtte endringer er vedtektene oppdatert og oversiktlige slik at foreldre får en 

etterrettelig «kontrakt» med barnehageeier om tilbudet. 

Vedlegg 
*Høringsbrev 

*Uttalelser fra; Veien barnehage, Hallingby barnehage, Heggen barnehage, Haug   

barnehage, Heradsbygda barnehage og Hvervenmoen barnehage 

*Uttalelse fra Utdanningsforbundet 

*Eksisterende vedtekter 

*Nyreviderte vedtekter 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 
 Ringerike kommune, 24.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Arkivsaksnr.: 14/1523   Arkiv: 614 D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

 

Sammendrag 
Ringerikshallen ble av Ringerike kommunestyre i sak 140/14 – punkt 2, vedtatt nedlagt når 

ny flerbrukshall i Schjongslunden (heretter benevnt Flerbrukshallen AS) står klar og kan tas i 

bruk. Flerbrukshallen AS er planlagt ferdig innen 01.01.15. 

 

Ordfører og partienes gruppeledere har mottatt flere henvendelser fra idrettslag og Ringerike 

idrettsråd angående vedtaket om at Ringerikshallen skal legges ut for salg når Flerbrukshallen 

AS tas i bruk. 

Ordfører uttrykker og at det etter vedtak om salg av Ringerikshallen har framkommet innspill 

som bør vurderes før endelig avgjørelse blir tatt, og har anmodet rådmannen om å vurdere 

framlegg av ny sak til politisk behandling.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har en befolkning på om lag 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen lav dekning. Pr. dato er det i Ringerike kommune idrettshaller 

med en flate på minst 20 meter x 40 meter på Tyristrand og Ringerikshallen. Ringerike 

videregående skole har en midlertidig hall. 

 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet når det gjelder hallflater, betyr det minst 6 

haller eller hallflater. Når Flerbrukshallen AS tas i bruk, vil det være 4 hallflater tilgjengelig 

for innbyggerne i kommunen. Flerbrukshallen AS får tre hallflater i tillegg er det idrettshall 

på Tyristrand. 

Kommunestyret har i sak 119/14 fattet vedtak om å bygge ny barneskole med flerbrukshall 

på Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 fattet kommunestyret vedtak om å bygge flerbrukshall i 

Hønefoss nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole. 

Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike. 
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Dette ligger noen år fram i tid. Innspill fra Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et 

sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på 

plass.  

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse. 

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og er helt sprengt når det gjelder 

skolens gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig også Ullerål skole ha behov for å legge noe 

av kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen. 

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale fra 

01.01.15. Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og ungdommer. 

Flerbrukshallen AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass. Det har ikke vært mulig å 

finne alternative løsninger for disse. Videre opplyses det at Ringerike helsesportslag, 

Ringerike pistolklubb, Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere, Ringerike bokseklubb og 

Ringerike Capoeiraklubb også vil miste treningslokaler. Innbyggerne i Ringerike kommune 

vil også miste den eneste muligheten til å spille squash. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles. Følgen av dette er at bedriftsidretten i kommunen står helt uten 

tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

Arbeidet med omregulering av eiendommen Ringerikshallen før et salg er påbegynt. Dette 

arbeidet vil fortsette uavhengig av fortsatt drift av Ringerikshallen eller ikke. Opprinnelig 

regulert formål kan fortsette også etter omregulering. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Denne meldingen sammen med 

vedtatt kommuneplan skal legges til grunn i alle saker som behandles. En av målsettingene i 

folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle. 

 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Flerbrukshallen AS. Etter at 

kommunens eierandel i denne hallen er redusert, har også finansieringsbehovet blitt 

tilsvarende mindre.  Det betyr at kommunen ikke er avhengig av salgsinntekter fra 

Ringerikshallen for å finansiere eierandel i Flerbrukshallen AS. Drift av Ringerikshallen 

beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner. Med redusert eierandelen i Flerbrukshallen 

AS er finansieringskostnadene beregnet å bli 0,7 millioner kroner lavere enn med opprinnelig 

eierandel. Rådmannen vil komme med forslag til inndekning av kostnadene til fortsatt drift 

av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 2015. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet. At Ringerike 

kommune har en halldekning som er lav sammenliknet landsgjennomsnittet er godt kjent. 

Midlertidig drift av Ringerikshallen til ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, er et 

tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper skal miste det tilbudet de har. Nå som 

kommunens eierandel, aksjepost, i Flerbrukshallen AS er redusert, er også 

finansieringsbehovet lavere. Ringerikshallen er viktig for en god gjennomføring av 

undervisningen ved grunnskoler, og for at andre brukergrupper ikke skal stå uten mulighet til 

å fortsette sine aktiviteter. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 140/11 

om salg av Ringerikshallen oppheves, og at Ringerikshallen driftes videre inntil ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

Vedlegg 

 
 Henvendelse fra Ringerike idrettsråd 

 Vedtak i sak k 140/11 (salg av Ringerikshallen) 

 Vedtak i sak 115/12 (finansiering av eierandel i Flerbrukshallen AS) 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Minnestein i Søndre park  

 

Arkivsaksnr.: 14/2173   Arkiv: C42  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
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Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form og 

aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere benker, 

grillplass etc.  
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Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå merket 

opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted i 

65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt tiltak 

som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av parken der 

statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen er åpnere og 

lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å etablere en 

aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. Rådmannens 

vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 
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Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1310-3   Arkiv: A10 &00  

 

Vedtaksendringer for de komunale barnehagene 
 

Forslag til vedtak: 
Vedlagte nyreviderte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas 

 

Sammendrag 
Det er 11 kommunalt eide barnehager i Ringerike. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur er 

delegert ansvar for barnehagene, som også innebærer å bestemme vedtektene. 

Det er i løpet av høsten 2014 foretatt en gjennomgang av vedtektene. Denne saken 

omhandler rådmannens forslag til nye endrede vedtekter. Forslaget har vært gjennom en 

høringsrunde. Uttalelsene følger vedlagt. 

 

Beskrivelse av saken 
Saksframlegget omhandler rådmannens forslag til «nye» vedtekter for barnehagene, 

høringsbrev og innkomne uttalelser. Virkningstidspunkt for endrede vedtekter er foreslått 

satt til 01.01.15. 

 

Oppsummering av endringene i de nye vedtektene: 

 

 De reviderte vedtektene har en oversiktlig og logisk layout. 

§ 2-2; Det påpekes at representant skal være valgt av kommunen (politisk valgt) 

§ 3-3; opptakskriteriene er forenklet 

§ 4-1; adgangen til å søke endret plass - størrelse er spesifisert og forenklet 

§ 4-3; det åpnes for en enklere adgang til å søke om å bytte barnehage 

§ 6-2 Utdanningsforbundet og noen barnehager mener det er uheldig at det fastsettes hvilke 

          uker i juli barnehagene holder feriestengt, og ikke de tre siste ukene i juli som nå. 

 

Juridiske forhold  
Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er 

av betydning for foreldrene/de foresattes forhold til barnehagen, herunder: 

a) Eierforhold 

b) Formål 

c) Opptakskriterier 

d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

e) Åpningstid 

Økonomiske forhold 
Vedtektenes § 5-2 omhandler betaling. Den nasjonalt bestemte maksimalprisen for 

barnehageplass blir årlig vedtatt av stortinget når statsbudsjettet vedtas. Prisen for  



Betaling for kost kommer i tillegg. 

 

Behov for informasjon og høringer 
De foreslåtte vedtektsendringene har vært gjenstand for høring i barnehagene og ansattes 

organisasjoner.  

Seks barnehager samt har Utdanningsforbundet avgitt uttalelse. 

Høringsuttalelsene støtter de foreslåtte endringene, men Utdanningsforbundet uttrykker 

synspunkter synspunkt på fastsettingen av feriestengte uker i juli, noe administrasjonen har 

fulgt opp i de vedlagte reviderte vedtektene. 

Rådmannen har vurdert de innkomne uttalelsene, men kan ikke se at de inneholder noe som 

medfører at det utsendte høringsforslaget til nye vedtekter endres. 

 

Rådmannens vurdering  

Vedtektene for de kommunale barnehagene trenger en jevnlig gjennomgang slik at de er i 

tråd med både nasjonalt vedtatt endringer, og Ringerike kommunes målsettinger. 

Med de foreslåtte endringer er vedtektene oppdatert og oversiktlige slik at foreldre får en 

etterrettelig «kontrakt» med barnehageeier om tilbudet. 

Vedlegg 
*Høringsbrev 

*Uttalelser fra; Veien barnehage, Hallingby barnehage, Heggen barnehage, Haug   

barnehage, Heradsbygda barnehage og Hvervenmoen barnehage 

*Uttalelse fra Utdanningsforbundet 

*Eksisterende vedtekter 

*Nyreviderte vedtekter 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 
 Ringerike kommune, 24.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 

email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 Kommunale barnehager i Ringerike og samarbeidsutvalgene   

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2968-1 21763/14 A10  11.09.2014 

 

HØRINGSBREV – FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE 

BARNEHAGER 

 

Etter flere års erfaringer med lovfestet rett til barnehageplass, er det behov for en 

gjennomgang av vedtektene. 

 

Med bakgrunn i erfaringene fra de siste års barnehageopptak, foreslår  Rådmannen at det tas 

en ny gjennomgang av vedtektene. De ble sist endret 18.12.08. 

 

Vi sender ut forslag til endring av vedtektene til de kommunale barnehagenes SU samt  

forbundene. 

Frist for uttalelse settes til 15 oktober 2014.  

Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter ligger som vedlegg til dette brev. 

  

  

 

 

                                                                  Med hilsen 

                                                           Marianne Mortensen 

 Kommunalsjef Oppvekst 

 

 

Saksbehandler: Torill Ånesen 

 

 

Vedlegg :  1. eksisterende vedtekter 

                 2. forslag til nye vedtekter  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

Heggen barnehage 

Heradsbygdveien 260 

3518 HØNEFOSS 

 
 

 

Høringsuttalelse fra Heggen barnehage vedrørende forslag til nye 

vedtekter, sak nr14/2968-1. 

Heggen barnehage avholdt møte i Samarbeidsutvalget 09.10.2014, hvor nye vedtekter var 

en av sakene. 

Samarbeidsutvalget vårt har sammenliknet og diskutert seg gjennom paragrafene i 

vedtektene både de gamle og de nye, og vi legger i den forbindelse med en språkvasket 

revidert versjon av forslaget til nye vedtekter. 

Vi ser at de største endringene er under opptakskriterier, størrelse på barnehageplass og 

endringer eller bytte av plass. 

Vi legger til grunn at det er alle barns rett til barnehageplass så lenge de har fylt et år innen 

01.09. pr barnehageår som fører til endringene i § 3-3 kriterier for opptak; for barn av 

førskolelærere m.m., minoritetsspråklige barn og adopterte barn. Dermed er det skjedd en 

fin «opprydning» i opptakskriteriene som gjør de tydeligere og bedre. 

Allikevel er det slik at vi ikke kan se bort fra barnehagens betydning når det kommer til tidlig 

innsats og aldersadekvat språkutvikling for alle samfunnsgrupper, og vi finner det ekstra 

viktig at alle barn skal lære norsk i god tid før skolestart.   

Når minoritetsspråklige barn ikke lengre skal ha høyere prioritet under opptakskriterier, så 

fordrer det at kommunen har en plan for barn med foreldre som ikke snakker norsk. Vi ser 

også at antall minoritetsspråklige barn som hittil har oppnådd høy prioritet ved tildeling av 

barnehageplass i sentrumsnære barnehager vil avta. 

Videre er vi også oppmerksomme på at når barn får tilbud i en barnehage hvor det er 

manglende tilhørende kollektiv transport, vil det være foreldre som ser seg nødt til å takke 

nei siden de ikke får levert/hentet barnet sitt grunnet manglende transportmuligheter/bil. 

Selv om de da har fått tilbud om barnehageplass, så ser vi ikke dette som et reelt tilbud.  

 

Så hvordan sikrer kommunen at barna da lærer seg norsk på et adekvat nivå før skolestart 

når foreldrene ikke har fått en reell mulighet til å takke ja til barnehageplass? 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

Heggen barnehage 

Heradsbygdveien 260 

3518 HØNEFOSS 

 
 

 

 

Når det kommer til størrelsen på barnehageplass § 4-1 redusert plass; enten 50 % plass eller 

100 % plass, ser vi dette som en god og hensiktsmessig måte å fordele på, slik at en får 

stabile barnegrupper og at foreldrene fortsatt innehar valgmuligheter. 

Vi liker også at foreldrene nå må sende inn ny søknad om barnehageplass når en ønsker 

bytte av barnehage § 4-3. Dette anser vi som en bedre og mer servicevennlig løsning når ikke 

alle nødvendigvis får plass i den barnehagen de opprinnelig ønsket. 

Vi ser at det under § 2-2 Samarbeidsutvalg er upresist skrevet «1 representant valgt av 

kommunen», her bør det presiseres at dette er en folkevalgt politisk representant. 

Videre er de nye vedtektene langt bedre enn de gamle med tanke på layout og innholdet 

kommer tydeligere frem. 

Heggen barnehage 09.10.2014 

For Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage 

Aase Kathinka Løvstad Fremgård 

Styrer Heggen barnehage 

 

 



 

 

Hei 

Det er ingen kommentarer på vedtektene fra SU i Haug barnehage. 

Fin dag videre til deg. 

  

Vennlig hilsen 

Siri Westheim 

Styrer i Haug barnehage 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Heradsbygda barnehage 

 

 
 

POSTADRESSE TELEFON  TELEFAX 

Valhallveien 13   32 11 06 40            32 11 06 61   

3518 HØNEFOSS      
 

Ringerike kommune 

Kommunalsjef 

v / Marianne Mortensen 

 

 

 

VEDR. FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPTAKSKRITERIER, 

HØRINGSNOTAT. 

Viser til brev datert 11.09.14 vedr. høring på forslag til endringer av Vedtekter for 

kommunale barnehager. Saken har vært oppe i SU møte i Heradsbygda barnehage den 

19.09.14.  Tilstede på møtet var: Helene N. Ruud, Magnar Haukeberg (foresattes rep.), 

Kristin B. Sanna og Hilde F. Johansen (personalets rep.) og Jane Reuterdahl (styrer) 

 

Samarbeidsutvalgene slutter seg til endringene, med følgende bemerkninger: 

 

§ 4-3 Bytte av barnehage  

SU ønsker at setningen «Foresatte må da sende inn ny søknad om plass innen 01.mars». 

fjernes og erstattes med setning «Søknaden innvilges dersom det er ledig plass i den andre 

barnehagen og at plassen i nåværende barnehage blir fylt opp».  SU mener at foresatte skal 

kunne søke om endring av barnehagetilbudet til sitt barn, når det er behov for dette. 

 

§ 5-1 Betaling for oppholdet 

SU ønsker at setningen «For kommunens barnehager skal det være samme standard på 

måltidene og samme betaling» blir innført igjen. Slik det står nå opplever SU at det er rom for 

å skape forskjeller mellom de kommunale barnehagene.  

 

§ 5-3 Redusert betaling 

SU ønsker at det skal spesifiseres at dette gjelder kun barn med rettigheter etter 

Opplæringsloven § 5.7. 

 

 

 

 

Heradsbygda barnehage 19.09.14 

 

 

Jane Reuterdahl 

Referent   



  
Veien barnehage : Glede, Trygghet og Respekt 

 
  

Ringerike kommune,  

v/Torill Ånesen 

Samarbeidsutvalget i Veien barnehage har ingen merknader til nye vedtekter. 

 

 

For Samarbeidsutvalget i Veien barnehage 

Sekretær ; Nina Iversen 



 RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON  

Postboks 123, Sentrum  Oslovn. 1  32 11 74 00  

3502  Hønefoss  3511  Hønefoss    

e-postadresse:  mona.o.myhre@ringerike.kommune.no 

  

Vedtekter - kommunale barnehager 

KAPITTEL 1. INNLEDNING 

 §1-1 Formål. 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen 

skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne og humanistiske 

grunnverdier. 

 §1-2 Forvaltning 

Barnehagene i Ringerike kommune drives i samsvar med bestemmelsene i 

barnehageloven, forskrifter gitt i medhold av loven, denne vedtekt og kommunale 

vedtak.  

§1-3 Taushetsplikt 

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jfr. 

Lov om barnehager § 20. 

  

KAPITTEL2. STYRENDE OG RÅDGIVENDE ORGANER. 

  

§2-1. Kommunal forvaltning 

I henhold til vedtak i kommunestyret av 28.08.2003 har Hovedkomiteen for oppvekst 

og kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene i kommunen, herunder tilsyn og 

drift av barnehagene.  

§2-2 Samarbeidsutvalg 

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 5 medlemmer:  

2 representanter valgt av foreldrerådet 

2 representanter valgt av de ansatte 

1 representant valgt av kommunen 

  

Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.  
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KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.  

§3-1 Opptakskrets 

Det kan søkes barnehageplass i kommunale barnehager på tvers av 

kommunegrensene. Det forutsettes at søkere bosatt i Ringerike skal bli tildelt plass 

først, men dersom det er kapasitet, vil søkere bosatt i andre kommuner bli behandlet 

etter Ringerike kommunens opptakskriterier. For at et barn fra en annen kommune 

enn Ringerike skal bli tildelt barnehageplass, forutsettes det at det er inngått skriftlig 

avtale med den aktuelle kommunen om en refusjonsordning for kostnader. 

 §3-2  Søknad. 

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. 

Dersom det skal søkes om plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må 

det benyttes søknadsskjema fra den kommunen det skal søkes plass i. For å sikre 

rett til barnehageplass, må det også søkes om plass i bostedkommunen. 

§3-3 Kriterier for opptak.  

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

1.   Barn som har rett på barnehageplass etter Lov om Barnehager § 13, og barn med 

utsatt skolestart etter Opplæringsloven. 

Dokumentasjon: 

   Barn med nedsatt funksjonsevne må ha skriftlig uttalelse fra sakkyndig  instans 

med redegjørelse av barnets funksjonsvansker. 

   Vedtak fra Barnevernet, etter Lov om barneverntjenester § 4-4 annet og  fjerde 

ledd og § 4-12. 

   Vedtak om utsatt skolestart.  

2.   Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker, som kan 

ha utbytte av en barnehageplass.Dokumentasjon: 

Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans.  

3.   Barn av nye førskolelærere og allerede fast ansatt personale.  

4.   Barn som fyller 5 år i inntaksåret.  

5.   Søsken av barn som allerede har plass i den omsøkte barnehagen. 

6.   Minoritetsspråklige barn, der: 

a)  Begge foreldre er født i et annet land utenfor Norden, og som ikke er 

engelsktalende. 
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b)  Barnet har lite eller ingen norskkunnskaper, kartlagt og dokumentert av 

helsetjenesten.  

7.   Barn der en av foreldrene har alvorlig sykdom/funksjonshemning og mottar 

rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad, 

grunnstønad fra trygdekontoret, eller som har vedtak om yrkesrettet attføring fra 

NAV.  

8.   Barn som er adoptert fra utlandet.  

9.   Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og 

under tre år, og barnegruppens sammensetning. 

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre 

 Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran  yngre, det vil si at det 

rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterie. 

Lov om barnehager; § 12a, rett til barnehageplass: 

Hovedopptak i Ringerike kommune gjennomføres for barn født før 01.09 året før og 

tidligere. Når disse er tildelt plass, fordeles resterende plasser for barn født etter 

30.08 året før. 

§ 13 går likevel foran § 12a. Det vil si at barn født etter 30.08 året før hovedopptaket, 

med rett til barnehageplass gjennom § 13, går foran de med rett til plass gjennom § 

12a. 

§3-4 Opptaksmyndighet 

Opptak av barn er delegert til Rådmannen og foretas av styrerne i barnehagene. 

§3-5 Opptaksperiode. 

Barnet beholder plassen fram til skolestart det året det fyller 6 år, eller til den sies 

opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at kriteriene for 

tildeling av plassen er uforandret, om ikke annet er avtalt ved opptak, og at avtalen 

ikke er misligholdt. Overgangen fra avdeling for barn 0-3 år til avdeling for barn 3- 6 år 

skjer normalt pr.15.august det år barnet fyller 3 år. Tildelingsmyndigheten kan 

bestemme at barnet da må flyttes til annen barnehage. 

§3-6 Oppsigelse. 

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med 3 måneders varsel. 

Oppsigelsestiden blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. 

februar. Plassen må sies opp før 
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1. mars, og barnet må slutte innen 1. juni for at kan skal oppnå betalingsfri periode fra 

1. juni til 14. august. Derimot er juli en betalingsfri måned. Dersom nytt barn tar over 

plassen i oppsigelsestiden, betales det frem til nytt barn begynner. 

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om de av økonomiske 

grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager. 

  

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON, FLYTTING. 

§4-1 Redusert plass 

Det er anledning til å søke om redusert plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før 

foresatte kan søke om endring av plass-størrelsen. Søknader om redusert plass 

behandles 2 ganger pr. år, hhv innen 1. januar og 15. august med søknadsfrist hhv. 

1. november og 15. juni. Søknaden sendes barnehagen. Betalingssatsen reduseres i 

forhold til størrelsen på plassen. Det er barnehagene som administrerer fordelingen 

av dager til barna så godt det lar seg gjøre ut i fra foreldrenes behov og ut fra et 

maks. antall barn pr. dag i barnehagen. 

§4-2 Permisjon fra barnehageplassen. 

Det er anledning til å søke om permisjon fra hele eller deler av plassen. En 

forutsetning for å innvilge barnet permisjon er at plassen kan fylles opp av andre 

søkere. Samme behandlings- og søknadsfrist som § 4-1. 

§4-3 Bytte av barnehage 

Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Samme behandlings- og 

søknadsfrist som i §4-1. Søknaden innvilges dersom det er ledig plass i den andre 

barnehagen. 

§4-4 Flytting 

Dersom barnet og dets foresatte flytter til annen kommune opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter straks å melde fra til barnehagen om 

flytting, og senest 2 måneder før flytting skjer. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

eller den nemnda bestemmer, kan i særlige tilfeller dispensere fra denne 

bestemmelsen. 
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KAPITTEL 5. BETALING M.M. 

§5-1 Betaling for oppholdet 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barns opphold i barnehagene. 

Betaling for kost settes til selvkost. Kostprisen beregnes på grunnlag av de faktiske 

kostnader. For kommunale barnehager skal  det være samme standard på måltidene 

og samme betaling. 

For deltidsplasser reduseres prisen etter i samsvar med plasstørrelsen, påplusset 

10% 

administrasjonsgebyr.  

§5-2 Betalingsfrist 

Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli. 

Betalingsfrist er den 20. i hver måned. 

Foreldre med delt foreldreansvar får tilsendt en regning  

§5-3 Redusert betaling - utgår etter vedtak i kommunestyret 27.03.2014, KS sak 

32/14. 

§5-4 Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30% for barn nr. 2 og 50% for søsken nr. 3 

eller flere. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den 

dyreste plassen. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om barna går i 

forskjellige barnehage med ulike eiere. 

§5-5 Betalingsmåte 

Betalingen gjøres ved tilsendt giro. Andre betalingsmåter kan benyttes etter avtale 

med avgiftskontoret. 

§5-6 Forfall og manglende betaling 

Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper 

renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og evt. purregebyr. 

 §5-7 Mislighold. 

Ved vesentlig misligholdelse av betaling kan rådmannen eller den han gir fullmakt, 

vedta at barnehageplassen blir inndratt. Misligholdet anses som vesentlig dersom 

betalingen står til rest med 2 måneder eller mer. 

Mottatt plass inndras hvis gammel restgjeld står ubetalt, eller når nytt barnehageår 

starter 15.08. 

  



 6 

Kapittel 6. ANDRE BESTEMMELSER. 

§6-1 Åpningstid 

Barnehagene har noe forskjellig åpningstid etter lokale behov. Oppholdstiden er inntil 

9,5 timer pr. dag. 

  

§6-2 Ferie 

De kommunale barnehagene holder stengt de 3 siste ukene i juli, 3 dager mellom 

palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder 

barnehagen stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. 

 §6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden 

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. 

gang pr. familie for å dekke lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres 

automatisk på 

neste regning. 

 §6-4 Arealnormer 

For Ringerike kommunes heldagsbarnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm. pr. 

barn over 

3 år og 5,4 kvm. pr. barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og 

oppholdsareal. Barns garderobe, vask/stellerom, toaletter og inngang 

(grovgarderobe) regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jfr. Forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 §6-5 Internkontroll 

 Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens 

retningslinjer, og ut over dette etter barnehagenes behov. I hver barnehage skal det 

opprettes et miljø- og kvalitetssikringsutvalg. Styrer skal kunne skriftlig dokumentere 

sitt internkontrollsystem. 

 



 

 

 

 

Ringerike 

 

 

 
SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRINGER 

AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER. 

 
 

Jeg vil først og fremst si at det er gjort en god jobb, med å ”rydde opp” i 

vedtektene og at de nå er tydelig og oversiktlige.  

Jeg har fått tilbakemeldinger fra medlemmer angående §6-2, ferie. Svært stor 

del av de ansattes  ferie er bestemt fra arbeidsgivers side, og det oppleves 

negativt de årene hvor uke 28, 29 og 30 ikke er de siste ukene i juli. Erfaring 

viser at svært mange ønsker ferie siste del av juli begynnelsen av august, ved 

stenging av disse ukene blir muligheten til ønsket ferie mindre. Dette var 

tilfelle i år og vil også bli konsekvensen neste sommer. I tider hvor ressursene 

er knappe og de ansatte har fått en tøffere hverdag, er mulighet til å avvikle 

ferien når man trenger det, enda viktigere. 

Utdanningsforbundet Ringerike ønsker derfor at det fortsatt skal stå at 

barnehagene stenges de tre siste ukene av juli. 

 

Hilsen Anne Gro G. Lundestad 

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Postadresse:                     Besøksadresse:               E-post/Internett:                                                         Tlf:    91 71 34 35                                             

Serviceboks 4                   Storgt.11                        utdanningsforbundet@ringerike.kommune.no          

3504 Hønefoss                 3510 Hønefoss 

 





 

 

Uttalelse fra Hvervenmoen barnehage (mottatt 13.10.14) 

 

Medlemmene her har ytret et stort ønske om å stenge de tre siste ukene i juli som det står i 
vedtektene. For sommeren 2015 vil det si uke 29, 30 og 31. Da åpner vi igjen mandag 3.august. Det 
er da to uker til skolen begynner og vi tror at det vil ha noe å si for maxi barna som skal begynne på 
skolen. Det er lettere å ta seg fri i to uker i stedet for tre uker før skolestart, Vi opplever også at 
foreldrene ønsker stengt en uke senere enn det var i år.  
Håper dere vurderer dette ettersom vi har ønsket det i flere år nå. 
  
Ønsker deg en fin ettermiddag:) 
  
  
Vennlig hilsen 
Stine Kristoffersen 
Pedagogisk leder 
Hvervenmoen Barnehage 

 



 RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON  

Postboks 123, Sentrum  Oslovn. 1  32 11 74 00  

3502  Hønefoss  3511  Hønefoss    

e-postadresse:  mona.o.myhre@ringerike.kommune.no 

 

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. 

 

KAPITTEL 1. INNLEDNING 

Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha 

vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha 

opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. 

 

§ 1-1 Formål  

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i 

samsvar med formålsbestemmelsen § 1, og de av departementet til enhver tid 

fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte 

barnehager.” 

 

§ 1-2 Eierforhold og virkeområde 

Ringerike kommune står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene. 

 

§ 1-3 Taushetsplikt 

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. 

Lov om barnehager § 20. 

 

KAPITTEL 2. STYRENDE OG RÅDGIVENDE ORGANER 

§ 2-1 Kommunal forvaltning 

I henhold til vedtak i kommunestyret av 28. 08. 2003 har Hovedkomiteen for oppvekst 

og kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn og drift av 

barnehagene.  

Opptak av barn er delegert til Rådmannen og foretas av Barnehagemyndigheten. 
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§ 2-2 Samarbeidsutvalg 

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 5 medlemmer:  

2 representanter valgt av foreldrerådet 

2 representanter valgt av de ansatte 

1 representant valgt av kommunen 

 Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.  

 

 

KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.  

§ 3-1 Opptak 

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av 

august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 

barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."  

 Hovedopptaket foregår frem til 01.mai. 

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av 

barnehageadministrasjonen Oppvekst, i samarbeid med barnehageledere/styrere i 

private og kommunale barnehager.  

Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest 

31.12. Det betales fra tildelt plassdato. Supplerende opptak skjer gjennom hele året. 

 

For at et barn fra en annen kommune enn Ringerike skal bli tildelt barnehageplass, 

forutsettes det at det er inngått skriftlig avtale med den aktuelle kommunen om en 

refusjonsordning for kostnader. 

 

§ 3-2 Søknad 

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema innen 1.mars. Barnehagens opptakskrets 

er Ringerike kommune. Barnehageåret er fra 15. august til /skolestart følgende år.  

 

Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige 

plasser. 
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Dersom det skal søkes om plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må 

det benyttes søknadsskjema fra den kommunen det skal søkes plass i. For å sikre 

rett til barnehageplass, må det også søkes om plass i bostedkommunen. 

 

§ 3-3 Kriterier for opptak 

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

   1. 

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. 

Dokumentasjon fra PPT og/eller sykehus (med redegjørelse av barnets 

funksjonsnivå, dokumentasjon ikke eldre enn 3 måneder) 

b) Vedtak fra Barnevernet, etter Lov om barneverntjenester § 4-4 annet og 

fjerde ledd og § 4-12 

c) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans jfr. 

Opplæringsloven 

 

2. 

a) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker, som 

           kan ha utbytte av en barnehageplass  

      b) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming    

       

Dokumentasjon: 

For punkt 2. a og b: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans, ikke eldre enn 3 

måneder. 

2. Barn som fyller 5 år i inntaksåret 

3. Søsken i samme barnehage. Det tilstrebes at søsken får plass i samme 

barnehage 

 

§ 3-4 Opptaksperiode 

Nytt barnehageår regnes fra 15.august. Barnet beholder plassen fram til 15.august, 

eller til plassen sies opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at 

avtalen ikke er misligholdt. Tildelingsmyndigheten kan bestemme at barnet kan flyttes 

til annen barnehage.  
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§ 3-5 Tildeling av plass 

Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de prioriterte i søknaden.  

Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og under 

tre år, og barnegruppens sammensetning. 

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre. 

Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det 

rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium. 

 

§ 3-6 Oppsigelse 

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med 3 måneders varsel. 

Oppsigelsestiden blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. 

februar. Plassen må sies opp før 1. mars, og barnet må slutte innen 1. juni for at man 

kan skal oppnå betalingsfri periode fra 1. juni til 14. august. Derimot er juli en 

betalingsfri måned. Dersom nytt barn tar over plassen i oppsigelsestiden, betales det 

frem til nytt barn begynner. 

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om de av økonomiske 

grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager. 

  

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON, FLYTTING 

§ 4-1 Redusert plass 

Barnehagene tilbyr 100 % eller 50 % plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før 

foresatte kan søke om endring av plass-størrelsen. Søknaden sendes barnehagen, 

søknadsfrist 01. mars. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen. 

Det er den enkelte barnehage som innvilger eller ikke innvilger og administrerer 

fordelingen av dager til barna ut i fra foreldrenes behov og ut fra et maks. antall barn 

pr. dag i barnehagen.  

 

§ 4-2 Permisjon fra barnehageplassen 

Det er anledning til å søke om permisjon fra hele eller deler av plassen i en 

tidsbegrenset periode. En forutsetning for å innvilge barnet permisjon er at plassen 

kan fylles opp av andre søkere.  
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§ 4-3 Bytte av barnehage 

Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Foresatte må da sende inn ny 

søknad om plass innen 01. mars.  

 

§ 4-4 Flytting 

Dersom barnet og dets foresatte flytter til annen kommune, opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter straks å melde fra til barnehagen om 

flytting, og senest 2 måneder før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige 

tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen. 

 

KAPITTEL 5. BETALING M.M. 

§ 5-1 Betaling for oppholdet 

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostprisen beregnes på 

grunnlag av de faktiske kostnader. 

For 50 % plass påplusses 10 % administrasjonsgebyr.  

 

§ 5-2 Betaling 

Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli. 

Betalingsfrist er den 20. i hver måned. 

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Betaling for kost kommer i 

tillegg. 

Betalingen gjøres ved tilsendt giro. Andre betalingsmåter kan benyttes etter avtale 

med avgiftskontoret. 

 

§ 5-3 Redusert betaling 

Spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5-7 skal være gratis. Styrer melder 

fra om dette, og beløpet trekkes fra foreldrebetalingen. 
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§ 5-4 Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 

3 eller flere. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den 

dyreste plassen. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om barna går i 

forskjellige barnehager med ulike eiere. 

 

§5-6 Forfall og manglende betaling 

Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper 

renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling. 

 

§ 5-7 Mislighold 

Ved vesentlig misligholdelse av betaling, kan Barnehagemyndigheten vedta at 

barnehageplassen blir inndratt.  Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen 

står til rest med 2 måneder eller mer. 

Mottatt plass inndras hvis gammel restgjeld står ubetalt, eller når nytt barnehageår 

starter 15. august.  

 

KAPITTEL 6. ANDRE BESTEMMELSER 

§ 6-1 Åpningstid 

Barnehagene har noe forskjellig åpningstid etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 

timer pr. dag. 

  

§ 6-2 Ferie 

Barnehagene holder stengt de tre siste hele ukene i juli, 3 dager mellom 

palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder 

barnehagene stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  

 

§ 6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden 

Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn 

etter barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang pr. familie for å 

dekke lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste 

regning. 
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§ 6-4 Leke - og oppholdsareal 

For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm. pr. barn over 

3 år og 5,4 kvm. pr. barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og 

oppholdsareal. Barns garderobe, vask/stellerom, toaletter og inngang 

(grovgarderobe) regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jf. Forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.  

 

§ 6-5 Internkontroll 

Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens 

retningslinjer, og utover dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det 

opprettes et miljø- og kvalitetssikringsutvalg. Styrer skal kunne skriftlig dokumentere 

sitt internkontrollsystem. 
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Arkivsaksnr.: 14/1523-3   Arkiv: 614 D11  

 

Forlengen drift av Ringerikshallen  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerikshallen ble av Ringerike kommunestyre i sak 140/14 – punkt 2, vedtatt nedlagt når 

ny flerbrukshall i Schjongslunden (heretter benevnt Flerbrukshallen AS) står klar og kan tas 

i bruk. Flerbrukshallen AS er planlagt ferdig innen 01.01.15. 

 

Ordfører og partienes gruppeledere har mottatt flere henvendelser fra idrettslag og Ringerike 

idrettsråd angående vedtaket om at Ringerikshallen skal legges ut for salg når 

Flerbrukshallen AS tas i bruk. 

Ordfører uttrykker og at det etter vedtak om salg av Ringerikshallen har framkommet 

innspill som bør vurderes før endelig avgjørelse blir tatt, og har anmodet rådmannen om å 

vurdere framlegg av ny sak til politisk behandling.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har en befolkning på om lag 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen lav dekning. Pr. dato er det i Ringerike kommune idrettshaller 

med en flate på minst 20 meter x 40 meter på Tyristrand og Ringerikshallen. Ringerike 

videregående skole har en midlertidig hall. 

 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet når det gjelder hallflater, betyr det minst 6 

haller eller hallflater. Når Flerbrukshallen AS tas i bruk, vil det være 4 hallflater tilgjengelig 

for innbyggerne i kommunen. Flerbrukshallen AS får tre hallflater i tillegg er det idrettshall 

på Tyristrand. 

Kommunestyret har i sak 119/14 fattet vedtak om å bygge ny barneskole med flerbrukshall 

på Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 fattet kommunestyret vedtak om å bygge flerbrukshall i 

Hønefoss nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole. 



Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike. 

 

Dette ligger noen år fram i tid. Innspill fra Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et 

sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er 

på plass.  

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse. 

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og er helt sprengt når det gjelder 

skolens gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig også Ullerål skole ha behov for å legge 

noe av kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen. 

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale fra 

01.01.15. Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og ungdommer. 

Flerbrukshallen AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass. Det har ikke vært mulig 

å finne alternative løsninger for disse. Videre opplyses det at Ringerike helsesportslag, 

Ringerike pistolklubb, Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere, Ringerike bokseklubb og 

Ringerike Capoeiraklubb også vil miste treningslokaler. Innbyggerne i Ringerike kommune 

vil også miste den eneste muligheten til å spille squash. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles. Følgen av dette er at bedriftsidretten i kommunen står helt 

uten tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

Arbeidet med omregulering av eiendommen Ringerikshallen før et salg er påbegynt. Dette 

arbeidet vil fortsette uavhengig av fortsatt drift av Ringerikshallen eller ikke. Opprinnelig 

regulert formål kan fortsette også etter omregulering. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Denne meldingen sammen med 

vedtatt kommuneplan skal legges til grunn i alle saker som behandles. En av målsettingene i 

folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle. 

 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Flerbrukshallen AS. Etter 

at kommunens eierandel i denne hallen er redusert, har også finansieringsbehovet blitt 

tilsvarende mindre.  Det betyr at kommunen ikke er avhengig av salgsinntekter fra 

Ringerikshallen for å finansiere eierandel i Flerbrukshallen AS. Drift av Ringerikshallen 

beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner. Med redusert eierandelen i Flerbrukshallen 

AS er finansieringskostnadene beregnet å bli 0,7 millioner kroner lavere enn med 

opprinnelig eierandel. Rådmannen vil komme med forslag til inndekning av kostnadene til 

fortsatt drift av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 2015. 



 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet. At Ringerike 

kommune har en halldekning som er lav sammenliknet landsgjennomsnittet er godt kjent. 

Midlertidig drift av Ringerikshallen til ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, er et 

tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper skal miste det tilbudet de har. Nå 

som kommunens eierandel, aksjepost, i Flerbrukshallen AS er redusert, er også 

finansieringsbehovet lavere. Ringerikshallen er viktig for en god gjennomføring av 

undervisningen ved grunnskoler, og for at andre brukergrupper ikke skal stå uten mulighet 

til å fortsette sine aktiviteter. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 

140/11 om salg av Ringerikshallen oppheves, og at Ringerikshallen driftes videre inntil ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

Vedlegg 

 
 Henvendelse fra Ringerike idrettsråd 

 Vedtak i sak k 140/11 (salg av Ringerikshallen) 

 Vedtak i sak 115/12 (finansiering av eierandel i Flerbrukshallen AS) 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vedr. Salg av Ringerikshallen

Vi viser til tidligere henvendelse i saken, senest brev til gruppelederne datert 31. mars 2014 der vi her

politikerneâfinne rom til å beholdeRingerikshaiiennoen år til.

Flere idretter som i dag trener i Ringerikshallert vil stå uten treningslokale etter et salg. Den største er

Taekwon-do med sine 150 aktive medlemmer hvorav 131 er barn og ungdom. Det var I
utgangspunktet snakk om at kampsport skulle ha plass i hallen men da ville det gå på bekostning av

turn som aktiviserer enda flere barn og unge. Det var ikke rom for begge.

Andre idretter som også trener her er Ringerike Helsesportslag, Ringerike Pistolklubb, Sokna

Skytterklubb, Hønefoss Bueskylterklubb, Ringerike Boksekiubb og Ringerike Capoeirakltlbb,

Ringerikevil ogsåmisteden enestemulighetenfor å spillesquash.

Vi rninner også om idrettsforbundets norm, én hall pr 5000innbygger. Uten Ringerikshallen og

Sentrumshallen vil vi fortsatt ligge langt fra derme normen. I kommunedelplanen for idrett og

friluftsliv der det settes fokus på folkehelse.

Bedriftsidrett er viktig l med tanke på folkehelse og positiv aktivitet men dessverre har denne hatt

svært dårlig tilbud de senere årene. Treningstider som strekker seg mot midnatt er ikke noe godt

tilbud.

RingerikeIdrettsråd ber derfor ordføreren pånyta sakentil kommunestyreti et forsøkpåå omgjøre
vedtaket om salg av Ringerikshaliert inntil det er avgjort om ny skole i nord med flerbrukshall står

ferdig.

Hønefoss 8.septelnber 2014

BjørnMarseth (sign) KarianneBerg(sign)

Leder nestleder

Likelydendebrev er sendtVaraordføreren

tctlli,'\'{\'x1r.,.J]



 

 

Sak: 140/11, Kommunestyret 24.november 2011 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Det bygges en flerbrukshall med 3 hallflater inklusive en kamparena for håndball med 

2000 sitteplasser.  

2. Ringerikshallen selges. Det startes umiddelbart et arbeid med ny reguleringsplan 

for Ringerikshallen slik at den kan selges til formål forretning, kontor og 

industri. 

Rådmannen utreder Hov ungdomsskoles behov og alternativ også økonomisk, 

hvis Ringerikshallen selges. 

3. Det bør arbeides for at anlegget blir et regionalt anlegg, og at det etableres et 

aksjeselskap som står for planlegging, finansiering, utbygging og drift av 

flerbrukshallen. Aksjeselskapet skal etableres slik at flerbrukshallen blir 

spillemiddelberettiget. 

4. Aksjeselskapet skal forskuttere salg av Ringerikshallen og spillemidler. 

5. Ringerike kommunes kostnader for leie av flerbrukshallen innarbeides i budsjett og 

handlingsprogram fra og med 2013. 

6. Aksjeselskapet skal arbeide tett med Ringerike Idrettsråd slik at også andre idrettslige 

behov som ikke innebærer større kostnadsmessige konsekvenser kan ivaretas i 

flerbrukshallen. 

7. Aksjeselskapet skal samarbeide med Hønefoss Stadion AS for å sikre en helhetlig 

utvikling av prosjektene på Schjongslunden. 

8. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om etablering av aksjeselskapet, 

herunder vedtekter, aksjekapital og eventuelle minoritetseiere. 

Aksjeselskapet skal fortrinnsvis ivareta sitt driftsansvar gjennom mulig fremtidig 

felles driftsselskap for idretts- og friluftsanleggene på Schjongslunden. 

 

 

 

 



 

 

Sak: 115/12, Kommunestyret 27.september 2012 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7 

mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 

- Tomteverdi 1 mill. kr 

- Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr 

- Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 

Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr. 

4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler  

5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 

lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser. 

6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 

24.august 2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 

24.august 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 

9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS: 
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Arkivsaksnr.: 14/2173-1   Arkiv: C42  

 

Minnestein over Leif Dietrichsom i Søndre park 

 

Forslag til vedtak: 
 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 



 
 

Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form 

og aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere 

benker, grillplass etc.  

 



Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå 

merket opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted 

i 65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt 

tiltak som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av 

parken der statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen 

er åpnere og lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å 

etablere en aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. 

Rådmannens vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 

 



Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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