
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Administrasjonsutvalget den 22.05.2019

PS 8/19 Diverse informasjon fra kommunalsjef HR

  

   Diverse informasjon fra kommunalsjef HR

PS 9/19 Status fra de hovedtillitsvalgte

   Status fra de hovedtillitsvalgte

PS 10/19 Sykefraværstall for 1 kvartal 2019

   Sykefraværstall for 1 kvartal 2019

PS 11/19 Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022

   Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  22.05.2019  

Tid:   14:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

14:00 - Sykefravær og orientering om «Sterkere tilbake». 

14:30 - Saksliste 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

8/19 19/131     

  Diverse informasjon fra kommunalsjef HR    

 

9/19 19/132     

  Status fra de hovedtillitsvalgte    

 

10/19 18/362     

  Sykefraværstall for 1. kvartal 2019    

 

11/19 19/1508     

  Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 14.05.2019 

Runar Johansen 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/131-5   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 19/132-5   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om akutelle saker.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 18/362-15   Arkiv: 461  

 

Sykefraværstall for 1 kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget er orientert om sykefravær 1 kvartal 2019.  

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det fremlegges sykefraværstall for 1 kvartal 2019 på møtet. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 19/1508-1   Arkiv: A50  

 

Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommune har vi over tid hatt læringer innen flere fagområder. I 2019 har vi 

lærlinger innen IKT servicefag, institusjonskokk, helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Fra august 2019 vil det tas inn 6 nye læringer. Bruk av lærlinger representerer en verdiskapning 

for sektorene og enhetene og lærlingene sees på som ressurser som gjør godt arbeid.  

 

Som en del av handlingsprogram 2019-2022 og skal Ringerike kommune som arbeidsgiver 

utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan (Kommune, 2018). Planen vil ta 

utgangspunkt i arbeidsgiverpolitikken. I arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan 

vil det gjøres en vurdering av kommunens behov for kompetanse i årene framover. Satsning på 

lærlinger er et av flere områder som er sentralt for kommunen.  

 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en avtale om å skaffe flere læreplasser 

(Regjeringen, 2016). Avtalen forutsetter en felles innsats for å øke antall læreplasser og i 

avtalen er det en målsetting om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Kommunenes sentralforbund (KS) anbefaler som en følge av dette kommuner og 

fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor til minst 2 per 1000 innbyggere 

(Sentralforbund, 2018). 

 

 

 

Status per i dag 

Ringerike kommune hadde 43 lærlinger ved oppstart i august 2018. Sammenlignet med 

innbyggertall på samme tidspunkt hadde kommunen 1,4 lærling per 1000 innbygger. Ser vi på 

kommunal sektor og beregninger gjennomført i februar 2018 var dette på linje med 

landsgjennomsnittet (Sentralforbund, 2018). Samtidig kan det være verdt å merke seg at 30 % 

av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1000 innbygger og at kommuner med tilsvarende 

størrelse øker antall lærlinger i snitt med 17,9 % sammenlignet med året før (Sentralforbund, 

2018).  
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I Ringerike kommune ser vi på en bevisst tilnærming til lærlingeordningen som en viktig arena 

for rekruttering av riktig og framtidig kompetanse. 

 

Prognose 

Ringerike kommune satser på lærlingplasser og det er ønske om økt satsning på lærlinger 

(Kommune, 2018). Fra høsten 2019 har Ringerike kommune budsjettert med å ta inn 

ytterligere seks nye lærlinger, tre lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og tre 

lærlinger innen helsefag. Dersom Ringerike kommune opprettholder inntaket av antall lærlinger 

som planlagt i 2019 de påfølgende fire år vil vi med en viss feilmargin kunne anslå forventet 

antall lærlinger i 2022. Prognosen tilsier at antallet i så fall vil stabilisere seg høsten 2022 på 

cirka 58 lærlinger. 

 

 

 

Denne prognosen tilsvarer 1,90 lærlinger per tusen innbygger høsten 2022. Det er viktig å 

merke seg at det forventes en uforutsigbarhet i tallene blant annet grunnet mulig frafall, flytting 

og eventuell endring av utdanningsløp. Per april 2019 har slike endringer ført til at antall 

lærlinger nå er 37. Endringene fram til dags dato, men ikke eventuelle framtidige, er medregnet 

i modellen som viser prognose antall lærlinger i Ringerike kommune.  

Vekslingsmodellen (se definisjon) påvirker også beregningen av antall lærlinger ettersom vi 

definerer de som lærlinger over en lengre periode sammenlignet med om de følger 

hovedmodellen. 

 

To lærlinger per tusen innbygger 

For å oppnå mer enn to lærlinger per tusen innbygger i perioden for denne strategien vil det 

ifølge prognosen være tilstrekkelig å øke med inntak av én lærling høsten 2021 for å 

imøtekomme KS sine anbefalinger innen 2022. Valg av sektor for økning høsten 2021 bør i så 

fall avklares innen utgangen av 2020. Forutsatt statistisk sentralbyrå sine antagelser i 

befolkningsvekst, vil prognosen ved inntak av ytterligere en lærling i 2021 innebære at 
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Ringerike kommune har 2,01 lærlinger per tusen innen høsten 2022 (SSB, 2018). Prognosen 

tilsier da et innbyggertall på 30825 og et antall lærlinger på 62 i år 2022. 

 
 

Utdanningsprogram 

Sistnevnte prognose som imøtekommer anbefalingene fra KS tilsier at Ringerike kommune fra 

og med 2022 vil ha følgende fordeling på lærlinger innen de ulike utdanningsprogram: 36 innen 

helsearbeiderfag og studiekompetanse, ti innen helsearbeiderfag, ti innen barne- og 

ungdomsarbeiderfaget, fire innen IKT-servicefag og to innen kokk- og servitørfag, totalt antall 

62. Vurderingen per i dag er at vi mener vi har faglig kapasitet til å følge opp lærlingene på en 

kvalitativ god måteog at fordelingen samsvarer med forventet behov for kompetanse i 

Ringerike kommune i årene framover. 

 

Definisjon vekslingsmodell 

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet 

mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i 

skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-

modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). I Ringerike kommune og på Hønefoss videregående skole 

følger de i vekslingsmodellen i helsefag, et løp som også gir generell studiekompetanse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på en bevisst tilnærming til Ringerike kommune som lærebedrift og at 

denne er planlagt ut i fra forventet kompetansebehov og med kvalitetssikret oppfølging av 

lærlingene.  

 

Det vil arbeides videre med vurderinger i forhold til antall lærlinger og ønske om å oppfylle 

målet om to lærlinger per tusen innbyggere. Budsjettmessige endringer som følge av dette vil 

spilles inn i budsjettarbeidet og i handlingsprogrammet.  
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Kilder:  

Kommune, R. (2018). Handlingsprogram 2019-2022 Ringerike kommune som arbeidsgiver. I. 

Hentet fra https://pub.framsikt.net/2019/ringerike/bm-2019-handlingsprogram_2019-

2022/#/generic/summary/4dd79034-4537-4a14-9d02-48a286a892ed-cn  
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 Ringerike kommune, 01.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/131-5   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/132-5   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om akutelle saker.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/362-15   Arkiv: 461  

 

 

Sykefraværstall for 1 kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget er orientert om sykefravær 1 kvartal 2019.  

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det fremlegges sykefraværstall for 1 kvartal 2019 på møtet. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1508-1   Arkiv:   

 

 

Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommune har vi over tid hatt læringer innen flere fagområder. I 2019 har vi 

lærlinger innen IKT servicefag, institusjonskokk, helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Fra august 2019 vil det tas inn 6 nye læringer. Bruk av lærlinger representerer en verdiskapning 

for sektorene og enhetene og lærlingene sees på som ressurser som gjør godt arbeid.  

 

Som en del av handlingsprogram 2019-2022 og skal Ringerike kommune som arbeidsgiver 

utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan (Kommune, 2018). Planen vil ta 

utgangspunkt i arbeidsgiverpolitikken. I arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan 

vil det gjøres en vurdering av kommunens behov for kompetanse i årene framover. Satsning på 

lærlinger er et av flere områder som er sentralt for kommunen.  

 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en avtale om å skaffe flere læreplasser 

(Regjeringen, 2016). Avtalen forutsetter en felles innsats for å øke antall læreplasser og i 

avtalen er det en målsetting om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Kommunenes sentralforbund (KS) anbefaler som en følge av dette kommuner og 

fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor til minst 2 per 1000 innbyggere 

(Sentralforbund, 2018). 

 

 

 

Status per i dag 

Ringerike kommune hadde 43 lærlinger ved oppstart i august 2018. Sammenlignet med 

innbyggertall på samme tidspunkt hadde kommunen 1,4 lærling per 1000 innbygger. Ser vi på 

kommunal sektor og beregninger gjennomført i februar 2018 var dette på linje med 

landsgjennomsnittet (Sentralforbund, 2018). Samtidig kan det være verdt å merke seg at 30 % 



- 

av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1000 innbygger og at kommuner med tilsvarende 

størrelse øker antall lærlinger i snitt med 17,9 % sammenlignet med året før (Sentralforbund, 

2018).  

 

I Ringerike kommune ser vi på en bevisst tilnærming til lærlingeordningen som en viktig arena 

for rekruttering av riktig og framtidig kompetanse. 

 

Prognose 

Ringerike kommune satser på lærlingplasser og det er ønske om økt satsning på lærlinger 

(Kommune, 2018). Fra høsten 2019 har Ringerike kommune budsjettert med å ta inn 

ytterligere seks nye lærlinger, tre lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og tre 

lærlinger innen helsefag. Dersom Ringerike kommune opprettholder inntaket av antall lærlinger 

som planlagt i 2019 de påfølgende fire år vil vi med en viss feilmargin kunne anslå forventet 

antall lærlinger i 2022. Prognosen tilsier at antallet i så fall vil stabilisere seg høsten 2022 på 

cirka 58 lærlinger. 

 

 

 

Denne prognosen tilsvarer 1,90 lærlinger per tusen innbygger høsten 2022. Det er viktig å 

merke seg at det forventes en uforutsigbarhet i tallene blant annet grunnet mulig frafall, flytting 

og eventuell endring av utdanningsløp. Per april 2019 har slike endringer ført til at antall 

lærlinger nå er 37. Endringene fram til dags dato, men ikke eventuelle framtidige, er medregnet 

i modellen som viser prognose antall lærlinger i Ringerike kommune.  

Vekslingsmodellen (se definisjon) påvirker også beregningen av antall lærlinger ettersom vi 

definerer de som lærlinger over en lengre periode sammenlignet med om de følger 

hovedmodellen. 

 

To lærlinger per tusen innbygger 

For å oppnå mer enn to lærlinger per tusen innbygger i perioden for denne strategien vil det 

ifølge prognosen være tilstrekkelig å øke med inntak av én lærling høsten 2021 for å 



- 

imøtekomme KS sine anbefalinger innen 2022. Valg av sektor for økning høsten 2021 bør i så 

fall avklares innen utgangen av 2020. Forutsatt statistisk sentralbyrå sine antagelser i 

befolkningsvekst, vil prognosen ved inntak av ytterligere en lærling i 2021 innebære at 

Ringerike kommune har 2,01 lærlinger per tusen innen høsten 2022 (SSB, 2018). Prognosen 

tilsier da et innbyggertall på 30825 og et antall lærlinger på 62 i år 2022. 

 
 

Utdanningsprogram 

Sistnevnte prognose som imøtekommer anbefalingene fra KS tilsier at Ringerike kommune fra 

og med 2022 vil ha følgende fordeling på lærlinger innen de ulike utdanningsprogram: 36 innen 

helsearbeiderfag og studiekompetanse, ti innen helsearbeiderfag, ti innen barne- og 

ungdomsarbeiderfaget, fire innen IKT-servicefag og to innen kokk- og servitørfag, totalt antall 

62. Vurderingen per i dag er at vi mener vi har faglig kapasitet til å følge opp lærlingene på en 

kvalitativ god måteog at fordelingen samsvarer med forventet behov for kompetanse i 

Ringerike kommune i årene framover. 

 

Definisjon vekslingsmodell 

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet 

mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i 

skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-

modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). I Ringerike kommune og på Hønefoss videregående skole 

følger de i vekslingsmodellen i helsefag, et løp som også gir generell studiekompetanse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på en bevisst tilnærming til Ringerike kommune som lærebedrift og at 

denne er planlagt ut i fra forventet kompetansebehov og med kvalitetssikret oppfølging av 

lærlingene.  

 



- 

Det vil arbeides videre med vurderinger i forhold til antall lærlinger og ønske om å oppfylle 

målet om to lærlinger per tusen innbyggere. Budsjettmessige endringer som følge av dette vil 

spilles inn i budsjettarbeidet og i handlingsprogrammet.  
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 Ringerike kommune, 01.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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