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Arkivsaksnr.: 17/1151-1   Arkiv: 200 &14  

 

Årsrapport 2016 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av uavhengig revisor. I tråd med 

finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal utgjøre 

en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Faktiske netto finansutgifter i 2016 ble 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Det skyldes 

lavere renteutgifter på 3 millioner kroner og høyere renteinntekter på konsernkontoen og gevinst 

Fossefondet. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av låneopptak i noen måneder til 

etter sommeren. Det ble muliggjort som følge av en god oppføring av investeringsprognosene. 

 

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen gjennom året. 

Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt 

gjennom året. I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av inntektsføringen av utbytte fra 

Ringerikskraft. 

 

Netto finansutgifter utgjør i 2016 om lag 2,4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt 

under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter. Nivået 

på netto finansutgifter er lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først komme fra 

og med 2017. 

 

Gjelden har økt mer enn finansielle aktiva, og den har økt med 357,4 millioner kroner i løpet av 2016. 

Kortsiktig plassering varierer naturlig nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og 

tidspunkt for dette. Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 2016 sammenlignet med fjoråret, men 

mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler. 
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Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele perioden. 

Vi har vurdert at kommunen ikke har hatt overskuddslikviditet i perioden, men dette kan endre seg 

dersom den positive likviditetsutviklingen fortsetter. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2016. Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det 

skyldes både ekstraordinære skatteinntekter og ubrukte lånemidler. Faktisk saldo på konsernkonto ved 

utgangen av året er 363 millioner kroner, en økning på 183 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet har 31.12.2016 en markedsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen av 2016 investert 

med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (30 % i internasjonale 

aksjer og 11 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 5.694.413 kr som tilsvarer 4,59 %. 

 

Årets låneopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i september måned, ett lån 

på 161 millioner kroner til rentable investeringer og ett lån på 244 millioner kroner til ikke-rentable 

investeringer. Det rentable lånet ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det 

ikke-rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års bindingstid til 1,78 

prosent rente. Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner. Det har vært store endringer 

på prosjektnivå underveis i året, men totalt lånebehov holdt seg på samme nivå.  

 

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23 millioner kroner. Det var 

ingen ubrukte lånemidler til ikke-rentable investeringer. Ved utgangen av 2016 er ubrukte lånemidler til 

investeringer økt til 130,2 millioner kroner, fordelt på 64,9 millioner kroner til rentable og 65,3 

millioner kroner til ikke-rentable investeringer. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner i 2016.  

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 27,6 millioner kroner, 

7,4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2016 ble 50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag 

på 53,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet 

minimumsavdrag. Kommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på 

investeringsgjelden. Disse er bokført i investeringsregnskapet. 

 

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner kroner. Disse 

ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte ekstraordinære avdrag i årene 2012-

2014. 

 

Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje er ved utgangen av året nærmere 60 prosent dersom 

startlån trekkes ut. Den renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. Kommunen 

har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har således ingen 

refinansieringsrisiko.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Et godt driftsresultat i 2016 muliggjør økte avsetninger til fond, som er nødvendig for å kunne 

delfinansiere nye investeringer med egne midler.   
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Vedlegg 
Årsrapport 2016 Finansområdet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 17/1183-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport februar 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2017 tas til orientering 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i 

år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen 

indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Sykefraværet i januar fortsetter den gode trenden fra 2016 og viser 9,6 % hvilket er en 

reduksjon med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med januar 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2017 vil by på av uventede 

hendelser. Foreløpig ser det meste ut til å gå etter planen, men vi ser er at sektorene Helse og 

Omsorg og Samfunn har noen utfordringer med å tilpasse driften til vedtatte rammer. Samtidig 

er skatteinngangen god i starten av året, og selv om vi tror den utviklingen vil avta noe og 

nærme seg budsjetterte nivåer er det likevel positivt.  

Økonomien følges tett, og ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen legge dette frem 

til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være behov for å foreta 

ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem fortløpende til politisk 

behandling. Avviket vi ser nå er innenfor den normale usikkerheten så tidlig på året. 

Det er bra å registrere at sykefraværet fortsetter å synke i forhold til fjoråret, og at vi stort sett 

holder oss til planen i de største investeringsprosjektene. 
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Vedlegg 

Månedsrapport februar 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/1053-2   Arkiv: 233  

 

Søknad om tilskudd til Sokna Skytterlag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Formannskapet 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden fra Sokna Skytterlag om tilskudd på kr 86.500 innvilges. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Skytterlaget bygger en ny skytebane, og i den forbindelse søkes det støtte til utgifter i 

forbindelse med dette. 

Sokna Skytterlag er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Idrettsforbund og har ca 255 

betalende medlemmer. Driften er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. I sommerhalvåret 

arrangeres treningskvelder og skyteprøver for bygdas jegere. I samarbeid med Sokna JFF 

utdannes det nye jegere. Dette er stort sett ungdom i alderen 15 – 20 år. Sokna skytterlag har i 

en årrekke samarbeidet med skolen og gitt opplæring i behandling av skytevåpen, 

sikkerhetsregler og praktisk bruk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden kommer etter behandling av sak 20/17 i formannskapet den 21.02.2017: 

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane Saksbehandlingsgebyr 

Vedtak: 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 86 

500,-. 

2. Formannskapet henviser til at man ved økonomiske utfordringer kan søke om økonomisk 

støtte. Og at formannskapet behandler evnt. søknad som egen sak.  

 

Økonomiske forhold 

Tilskudd til lag og foreninger regnskapsføres i driftsregnskapet. Det er i 2017 avsatt 2,5 mill. 

kroner til dette formålet, inkludert 1 mill. kroner til lysløype på Nes. Hittil i år er det gitt 

tilskudd for 2,1 mill. kroner (inkludert løypemaskin på Ringkollen) og et eventuelt tilskudd til 

Sokna Skytterlag vil bli dekket herfra. Størrelsen på tilskuddet til lysløype på Nes er ikke 

avklart ennå, og dersom behovet i 2017 blir 1 mill. kroner må rådmannen komme med forslag 

til inndekning i tertialrapporter. 
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Rådmannens vurdering 

Det er mange lag og foreninger i Ringerike kommune, og det er veldig bra. Frivillig innsats er 

helt nødvendig for at alle disse tilbudene til kommunens innbyggere skal bestå. Mange får også 

økonomisk støtte fra kommunen med den begrunnelsen at vi ønsker å beholde et bredt spekter 

av fritidstilbud. Sokna Skytterlag har nå lagt inn mye ressurser og arbeid på å få på plass en ny 

skytebane, og rådmannen stiller seg positiv til at kommunen bidrar med et tilskudd i forbindelse 

med den ekstraordinære innsatsen som her gjøres. 

 

Vedlegg 

Søknad om økonomisk støtte fra Sokna Skytterlag, brev datert 04.03.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 15/8516-4   Arkiv: L44 &40  

 

10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 21.03.2017 

37/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som er 

fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp med 

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 
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Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv tre 

i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre arbeid 

med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 
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Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad i 

størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. Beløpet 

må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, eldresenter, 

legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning 

at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal også kunne 

benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 

kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 
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Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der «gjengs 

leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. Tilsvarende 

leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien ved 

Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       kr. 

17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet har 

blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god logistikk 

inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode effekter av 

sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og mottakskjøkken. Men 

også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige møterom, lett tilgang ved 

heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir god sambrukseffekt. I 

nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et 

nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av tomten og potensielt gode 

muligheter for mer rasjonell drift.  

 

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet med 

basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg noe over 

kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    
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Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene for 

anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes vil 

klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store ytterligere 

inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt båndlagt av 

parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et absolutt krav om 

netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 

2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes 

plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de 

neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet bygging 

av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på korttidsplasser har 

det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten toalett/dusj) både ved 

Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst må 

dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 
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Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  38/17 

Side 16 av 34   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1117-2   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- Endringer i barnevernloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Formannskapet 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonens forslag til høringssvar til barne- og likestillingsdepartementets forslag til 

endringer i barnevernloven tas til orientering.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet sendte den 17. februar 2017 på høring forslag til to 

endringer i barnevernloven. Endringene knytter seg til hvilken kommune som har ansvar for 

barn som oppholder seg i utlandet, men som har vanlig bosted i Norge, samt kommunens 

betalingsansvar for vitner mv. ført av private pater for fylkesnemnda.  

 

Høringsfristen er satt til 31. mars 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hvilken kommune som har ansvar for barn bosatt i Norge, men som oppholder seg i utlandet  

 

Barnevernloven fastsetter at det er barnets oppholdskommune som har ansvaret for å gi et barn 

hjelp etter barnevernloven. Loven fastsetter imidlertid ikke hvilken kommune som har ansvaret 

i de tilfeller hvor barnet oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge. 

Departementet vurderer i høringsnotatet hvorvidt ansvaret bør legges til den kommunen hvor 

barnet har sin folkeregistrerte adresse, eller til den kommunen hvor barnet har nærmest 

tilknytning.   

 

Departementet foreslår at avgjørende bør være hvor barnet etter en samlet vurdering har 

nærmest tilknytning.  I de tilfeller hvor det er uklart eller uenighet mellom kommunene om 

hvilken kommune barnet har nærmest tilknytning, foreslår departementet å lovfeste at 

fylkesmannen skal avgjøre spørsmålet.  

 

Kommunens betalingsansvar for vitner mv ført av private pater for fylkesnemnda  
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Det er etter gjeldende rett ikke fastsatt i lov hvem som skal dekke utgifter knyttet til private 

parters vitner mv. Departementet har tidligere lagt til grunn at kommunen plikter å dekke alle 

utgifter som er nødvendige for å opplyse saken, dvs. kommunens egne utgifter, nødvendige 

utgifter til vitner som den private part fører, sakkyndige oppnevnt av nemnda og tolk i 

forhandlingsmøtet. Grunnen til at utgiftene knyttet til private parters vitner mv ikke dekkes 

under rettshjelpsordningen er at rettshjelpsordningen er subsidiær i forhold til andre 

dekningsalternativer, jf. lov om fri rettshjelp § 5.  

 

Enkelte kommuner har stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for at kommunen pålegges 

utgifter knyttet til de private parter. Av hensyn til de private parters rettsikkerhet mener 

departementet det er behov for å presisere kommunens ansvar ytterligere i loven.  

 

Økonomiske forhold 

  

Dersom lovforslaget går igjennom og det lovfestes en plikt for kommunen til å dekke utgifter 

til private parters vitner, er det grunn til å tro at kommunen vil få økte utgifter. Per i dag 

mottar barneverntjenesten svært sjelden reiseregning mv fra de private parters vitner. Dersom 

det fastsettes i lov at kommunen er ansvarlig for å dekke disse utgiftene er det grunn til å tro at 

kommunen vil motta langt flere slike krav.  

 
Rådmannens vurdering 

 

Hvilken kommune som har ansvar for barn bosatt i Norge, men som oppholder seg i utlandet  

 

Administrasjonen støtter departementets forslag. Barnets folkeregistrerte adresse vil ikke alltid 

gi uttrykk for de faktiske forhold. Barnets folkeregistrerte adresse er et moment i 

helhetsvurderingen, men bør etter administrasjonens vurdering ikke alene være avgjørende. 

Administrasjonen støtter også at fylkesmannen avgjør spørsmålet dersom det er uenighet 

mellom kommunene om hvem som er ansvarlig kommune.  

 

Kommunens betalingsansvar for vitner mv ført av private pater for fylkesnemnda  

 

Etter administrasjonens vurdering bør det være staten og ikke kommunen som dekker utgiftene 

til private parters vitner mv. Dette er systemet i tingretten, og det er etter administrasjonens 

vurdering ikke grunn til å behandle dette annerledes for fylkesnemndene. Administrasjonen 

foreslår at vi fremmer dette synspunktet i høringsbrevet til departementet.  
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Vedlegg 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar.  

 

Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---

forslag-til-endringer-i-barnevernloven/id2539626/ 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 16/3857-2   Arkiv: 614 &45  

 

Ringmoen Vel - Flaskerud skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen,        gnr. 

300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen gnr. 300, bnr. 4 ble solgt til Ringmoen Vel for kr 1,- den  17.08.1983. 

Eiendommen skulle benyttes til grendehus. Ringmoen Vel hadde leieavtale på eiendommen fra 

25.09.1975 og fram til eiendommen ble overskjøtet 17.08.1975. 

Eiendommens areal er beregnet til 5 826 m². 

 

Ringmoen Vel har i brev datert 17.06.2016, vedlegges, bedt Ringerike kommune overta 

eiendommen, i henhold til bestemmelsen i vedlagte skjøte: 

 

«Dersom Ringmoen Vel skulle bli nedlagt eller det ikke lenger skulle være aktuelt å bruke 

bebyggelsen til grendehus, forplikter velet seg til å skjøte eiendommen vederlagsfritt tilbake 

til Ringerike kommune. Eventuelle utgifter ved tilbakeskjøtingen dekkes av kommunen.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i LNF-området i kommuneplanen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringmoen Vel er nå nedlagt og bygningen har ikke vært i bruk på noen år, dette gjør at bygget 

forfaller. Rådmannen anbefaler at tilbakefallsretten benyttes, og at eiendommen selges på det 

åpne marked via eiendomsmegler. 
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Vedlegg 

Brev fra Ringmoen Vel 

Skjøte til Ringmoen Vel 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Arkivsaksnr.: 17/244-1   Arkiv: A20 &58  

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

40/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Saksframlegg 

Fylkesmannen har gjennomført hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune og to skoler, 

Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. 

Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn på bakgrunn av mottatt informasjon om 

situasjoner/hendelser. 

Begge tilsynene dreide seg om elevenes rett til at godt psykososialt skolemiljø. 

Tilsynet ved Tyristrand skole påviste ingen lovbrudd, mens Hov ungdomsskole fikk varsel om 

flere pålegg som må rettes innen 1. april 2017. Fylkesmannen kommer på et nytt tilsyn ved 

Hov ungdomsskole innen utgangen av inneværende skoleår. 

 

Hov ungdomsskole arbeider internt for å rette opp lovbruddene. Eksterne instanser, som 

mobbeombudet i Buskerud, deltar også i det pågående arbeidet. 

Innen 1. april skal Ringerike kommune – Hov ungdomsskole sende en erklæring til 

Fylkesmannen om at lovbruddene er lukket. 

Hele skolesektoren må også ta lærdom av rapporten. Den følges opp og har ført til en 

gjennomgang av rutiner og praksis på alle skolene i kommunen. 

 

Juridiske forhold  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 

første ledd. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle elever i grunnskolen skal ha et godt psykososialt skolemiljø. 

Fylkesmannen mottok meldinger om forhold de ønsket å undersøke nærmere ved to skoler i 

kommunen. Dette resulterte i tilsyn ved disse skolene. Tilsyn er en del av Fylkesmannens 

system for å sikre at lovverket blir fulgt.  

Rådmannen er veldig fornøyd med rapporten fra tilsynet ved Tyristrand skole. For å lukke de 

varslede påleggene ved Hov ungdomsskole, er det igangsatt et grundig arbeid ved denne 

skolen der både foreldre, elever og ansatte deltar.  

 For å sikre elevenes psykososiale miljø i Ringeriksskolen er dette tema også ved de andre 

grunnskolene i kommunen. 

 

 

Vedlegg 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Tyristrand skole 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Hov ungdomsskole 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/763-1   Arkiv: 614 &18  

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017 

41/17 Formannskapet 28.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at det 

bygningsmessige må være i orden.  

Ved noen av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette gjelder 

blant annet inneklima, ventilasjon og vedlikeholdsarbeider, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Alle barnehagene i 

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet med 

forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  
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§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene  

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 
Ringerike  

Familie- 
barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  
barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 
barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 
Eide  
barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 
 



  Sak 41/17 

 

 Side 25 av 34   

 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 
grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 
1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 
u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 
u.skole 

Godkjent 

 Privateid 
grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 
Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 
skole 

Godkjent 
m/disp. fra § 22 
- drikkevann 

 
Fylkeskommunale 
skoler 

Videregående 
skoler 

17 Hønefoss 
videregående 
skole 

Godkjent 

18 Ringerike 
videregående 
skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 
arbeidsinstitutt 

Godkjent 
januar 2017 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har vært gjeldende i over 20 år, men fortsatt er det mangler når det  

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske utbedringer 

som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold. 

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale skoler 

og barnehager.  
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Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten 

skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.  

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard Smittevern.  Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for at 

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke 

forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold.  

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med  

Folkehelseloven. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt arbeidsmiljø». Den 

trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager kom, og 

fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av forskriften.  

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler.  

Denne planen er revidert og status er gjengitt i tabellform under.  

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er godkjente.  

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Godkjent Vurderes godkjent etter 
utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 
inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole    
Kirkeskolen   
Tyristrand skole   
Veienmarka u. skole   

 

I Ringerike kommune er det vel 3200 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent 
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Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

 Sokna skole er godkjent innvendig, men det er krav om et takoverbygg ved en sideinngang og 

oppgradering av uteområdet før godkjenning gis. Dette utføres i 2017. 

 Ullerål skole med idrettshall har i kommunens handlingsprogram fått avsatt 308.000 millioner i 

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

 Hov ungdomsskole med idrettshall har i handlingsprogrammet fått avsatt 105.000 millioner til 

renovering/nybygg i perioden fram til 2020 da også denne skolen skal være oppgradert. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og planlegges 

ferdigstilt i 2018.  

 Kirkeskolen er vedtatt nedlagt når ny skole i Hønefoss sør er ferdig (2019). 

 

Økonomiske forhold  
Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader, men som alle er en del av kommunens handlingsprogram. 

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000   11 000 

Ny skole med flerbrukshall 
Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000   296 000 

Sokna skole total renovering 3 000       3 000 

Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 15 0 000 50 000 308 000 

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000     11 350 

Hov ungdomsskole med 
idrettshall 

  2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 
oppgradering 

5 000       5 000 

 

    

 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle barnehagene 

nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil samtlige skoler kunne bli 

godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/885-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om økt støtte til Ringerike Etablerersenter Driftstilskudd 2017 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/17 Formannskapet 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Ringerike kommune øker støtten til Ringerike Etablerersenter fra kr 250.000,- til kr 510.000,- 

for 2017. 

 Økt tilskudd på kr 260.000,- dekkes over Formannskapets disposisjonskonto i 2017. 

 Det tas kontakt med Ringerike Næringsforening som leverer tjenesten Ringerike 

Etablerersenter, for dialog med regionrådet ang fremtidig løsning for tjenesten. 

 

 

Innledning/bakgrunn 

I forbindelse med at Buskerud Fylkeskommune besluttet å kutte 40% av bidraget til 

etablerervirksomheten i fylket har Ringerike, Hole og Jevnaker kommune mottatt søknad fra 

Ringerike Etablerersenter om økt driftstilskudd for 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Næringsforening er eier av Ringerike Etablerersenter. Ringerike Etablerersenter skal 

gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger 

start av ny næringsvirksomhet i Ringeriksregionen.  

Fylkets støtte til etablerersentrene reduseres i 2017 fra kr 2 mill til kr 700.000,-. Kuttene vil bli 

fordelt jevnt utover på de ulike etablerervirksomhetene og det vil medføre at Ringerike 

Etablerersenter (RES) vil motta ca kr 420.000,- fra Buskerud fylke i 2017. Dette er en 

reduksjon på kr. 280.000,-. 

RES har i sin søknad om driftstilskudd satt opp en støtte fra kommunene i Ringeriksregionen 

på til sammen kr 750.00,-. Dette vil dekke reduksjonen fra Buskerud Fylke, forventet 

underskudd og en liten kostnadsøkning basert på KPI. Støtten til RES har vært uforandret 

siden 2008 og har ifølge RES ført til at de har levert regnskap med underskudd de siste årene. 

Økonomiske forhold 

RES har de siste årene mottatt kr 360.000,- fra de tre kommunene i årlig driftstilskudd med 

følgende fordeling: Ringerike kommune kr. 250.000,-, Jevnaker og Hole kommune kr 55.000,- 

hver. 

Tabellen under viser hvordan RES har vært finansiert de fire siste årene. 

  BFK Innovasjon Sponsor Ringerike Hole  Jevnaker Totalt 
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Norge 

2013 350.000 350.000   250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2014 350.000 350.000   250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2015 350.000 350.000   250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2016 700.000 0   250.000 55.000 55.000 1 060.000 

 

 

Søknad om kr 750.000,- i støtte til RES fra de tre kommunene vil gi følgende fordeling: 

  BFK Innovasjon 

Norge 

Sponsor Ringerike Hole  Jevnaker Totalt 

2017 420.000 0 150.000 510.000 120.000 120.000 1 
320.000 

 

Dette innebærer at støtten fra kommunene i 2017 må økes med totalt kr 390.000,- med 

følgende fordeling  

 Ringerike kommune kr 260.000,-  

 Hole kommune kr 65.000,- 

 Jevnaker kommune kr. 65.000,-  

Rådmannens vurdering 
Ringerike Etablerersenter er viktig for Ringeriksregionen. Senteret har høy aktivitet med mange 

etablerere som benytter seg av deres tilbud. Deres virksomhet kan regnes som en slags 

førstelinjetjeneste som må være tilstede i en region hvor det skal legges til rette for vekst og 

utvikling. 

 

Det vurderes som riktig å øke den kommunale støtten når fylkets støtte reduseres og rådmann 

innstiller på å øke støtten for 2017 slik at totalstøtte fra de tre kommunene blir 750.000,- tilsvarende 

søknadssummen. 

  Ringerike kommune Hole kommune Jevnaker kommune 

Vedtatt støtte 250.000,- 55.000,- 55.000,- 

Tilleggsstøtte 2017 260.000,- 65.000,- 65.000,- 

Totalsum 510.000,- 120.000,- 120.000,- 

 

Det er viktig å ta initiativ til en tidlig dialog med Ringerike Næringsforening som eier av Ringerike 

Etablerertjeneste for å se på fremtidig løsning av driften for senteret utover overgangsåret 2017.  

 

 

 

Vedlegg 
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Driftstilskudd 2017 til Ringerike EtablererSenter 

Søknad om driftstilskudd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Tone Reneflot Thoresen 
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Arkivsaksnr.: 17/875-5   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Cafe Clint  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Formannskapet 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 PALNOR AS organisasjonsnummer 918 532 676 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1D, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ahmad Khalayli f. 21.5.1965 godkjennes som styrer. Nader Khalayli f. 12.12.1988 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

Sammendrag 

 

PALNOR AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for Cafe Clint. Søknaden er sendt 

høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Stedet skal som tidligere drives som kafe/restaurant på dagtid, og restaurant med 

underholdning på kveldstid i helgene. Stedet vil ha 20 års aldersgrense på kveldstid i helgene. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

PALNOR AS har leid lokaler i Hønefoss Bru for å drive kafe/restaurant. Lokalene er de 

samme som det tidligere har vært samme type drift. Forrige eier meldte oppbud, og bevillingen 

falt derfor bort. PALNOR AS søker derfor ny bevilling for lokalene. 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært i lokalene. Driften blir som 

tidligere. Kafe/restaurant på dagtid, og restaurant med underholdning på kveldstid i helgene. 
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Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, rusenheten, skatteoppkrever og Skatt Sør for uttalelse- Det er ikke 

innkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling for samme areal som det tidligere har vært gitt bevilling 

for. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og rådmannen finner det positivt at 

man igjen får et restauranttilbud ved Hønefoss bru. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 16/2510-10   Arkiv: U63 &18  

 

Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Formannskapet 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, 

Hønefoss. 

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sørsida AS fikk serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ 21. juni 2016.  

Sørsida AS søker nå om bevilling for utearealer tilknyttet restauranten. Innsendte tegninger 

viser at det er arealet i front av restauranten. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til stedet i den tiden de har hatt bevilling. 

Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Politiet har ingen innsigelser til utvidelsen av 

skjenkearealet. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til stedet eller søknaden om utvidelse av 

serverings- og skjenkearealet. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Tegning av serverings- og skjenkeareal for uteservering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/1151-1   Arkiv:   

 

Årsrapport 2016 Finansområdet  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av uavhengig revisor. I tråd med 

finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal 

utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Faktiske netto finansutgifter i 2016 ble 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Det skyldes 

lavere renteutgifter på 3 millioner kroner og høyere renteinntekter på konsernkontoen og gevinst 

Fossefondet. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av låneopptak i noen måneder til 

etter sommeren. Det ble muliggjort som følge av en god oppføring av investeringsprognosene. 

 

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen gjennom året. 

Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt 

gjennom året. I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av inntektsføringen av utbytte fra 

Ringerikskraft. 

 

Netto finansutgifter utgjør i 2016 om lag 2,4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er 

godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter. 

Nivået på netto finansutgifter er lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først 

komme fra og med 2017. 

 

Gjelden har økt mer enn finansielle aktiva, og den har økt med 357,4 millioner kroner i løpet av 2016. 

Kortsiktig plassering varierer naturlig nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og 

tidspunkt for dette. Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 2016 sammenlignet med fjoråret, 

men mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler. 

 



Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele 

perioden. Vi har vurdert at kommunen ikke har hatt overskuddslikviditet i perioden, men dette kan 

endre seg dersom den positive likviditetsutviklingen fortsetter. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2016. Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det 

skyldes både ekstraordinære skatteinntekter og ubrukte lånemidler. Faktisk saldo på konsernkonto ved 

utgangen av året er 363 millioner kroner, en økning på 183 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet har 31.12.2016 en markedsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen av 2016 investert 

med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (30 % i internasjonale 

aksjer og 11 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 5.694.413 kr som tilsvarer 4,59 %. 

 

Årets låneopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i september måned, ett lån 

på 161 millioner kroner til rentable investeringer og ett lån på 244 millioner kroner til ikke-rentable 

investeringer. Det rentable lånet ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det 

ikke-rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års bindingstid til 1,78 

prosent rente. Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner. Det har vært store endringer 

på prosjektnivå underveis i året, men totalt lånebehov holdt seg på samme nivå.  

 

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23 millioner kroner. Det var 

ingen ubrukte lånemidler til ikke-rentable investeringer. Ved utgangen av 2016 er ubrukte lånemidler 

til investeringer økt til 130,2 millioner kroner, fordelt på 64,9 millioner kroner til rentable og 65,3 

millioner kroner til ikke-rentable investeringer. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner i 2016.  

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 27,6 millioner 

kroner, 7,4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2016 ble 50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag 

på 53,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet 

minimumsavdrag. Kommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på 

investeringsgjelden. Disse er bokført i investeringsregnskapet. 

 

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner kroner. Disse 

ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte ekstraordinære avdrag i årene 2012-

2014. 

 

Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje er ved utgangen av året nærmere 60 prosent dersom 

startlån trekkes ut. Den renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. Kommunen 

har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har således ingen 

refinansieringsrisiko.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Et godt driftsresultat i 2016 muliggjør økte avsetninger til fond, som er nødvendig for å kunne 

delfinansiere nye investeringer med egne midler.   

 

 

Vedlegg 
Årsrapport 2016 Finansområdet 

 

 



 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I løpet av året er
r utine r for finansforvaltning en oppdatert og utarbeidet i henhold til
finansreglement et , som sist ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015
(sak 19/15). Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av
uavhengig revisor .

I tråd med finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert
tertial , og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende
finans forvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Som nevnt i finansrapporteringen i 2. tertial, medfører vedtatte
investeringsplaner vesentlig høyere finansutgifter i årene som kommer. Hvor stor
ve ksten i finansutgiftene blir, avhenger blant annet av hvor mye av
investeringene kommunen kan finansiere av egne midler . Kommunens evne til
delvis egenfinansiering av nye investeringer , avheng er av at overskudd sette s av
til fond .

Utviklingen i netto finan sutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.



3

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 3 - 201 6 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Faktiske netto finansutgifter i 201 6 ble 4 , 6 mill ioner kroner lavere enn regulert
budsjett . Det skyldes lavere rente utgifter på 3 millioner kroner og høyere
renteinntekter på konsernkontoen og gevinst Fossefondet .

Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden har vært 1 , 70
prosent . Det faktiske flytende rentenivået endte nær den budsjettert e rente n på
1 , 75 prosent. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av
låneopptak i noen måneder til etter sommeren . Det ble muliggjort som følge av
en god oppføring av investeringsprognose ne .

Finansinntektene har variert relativt mye mellom årene 2013 - 2016, med det
laveste nivået i 2013 og det høyeste i 2014. Rente utgiftene har vært på omtrent
samme nivå i disse årene . Gjelden har økt, men rentenivået har sunket.
Låneavdragene har økt gradvis som følge av den økte i nvesteringsgjelden i
perioden.

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial.
Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt gjennom året. I 2. tertial er netto
finansutgifter lavest på grunn av i nntektsføringen av utbytte fra Ringerikskraft.

Ne tto finansutgifter utgjør i 201 6 om lag 2 , 4 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter. Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en
hoved regel for maksimale netto finansutgifter . Nivået på netto finansutgifter er
lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først komme fra
og med 2017 .

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
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G jelden har økt mer enn finansielle aktiva. K ortsiktig plassering varier er naturlig
nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og tidspunkt for dette.
Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 201 6 sammenlignet med fjoråret,
men mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler.

De siste 10 millionene av forvaltningskapitalen i Fossefondet ble p lassert i
markedet i 1 . tertial . Ved utgangen av 2016 er Fossefondet i tillegg verdi justert
med 5,7 millioner kroner , slik at verdien av fondet er på 128,8 millioner kroner
ved regnskapsårets slutt .

G jelden har økt med 35 7,4 mill ioner kroner i løpet av 201 6 . Økningen vises i
siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) :

Endringsparameterne er baser t på en standard mal som også er brukt mye blant
andre kommuner. De n totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet,
viser en mulig økning av regnskapsførte utgifter på 17 , 8 millioner kroner i løpet
av et år.
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Likviditet
I kommunens finansreglemen t er likviditet definert som ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål . De likvide midlene kan deles inn i
driftslikvid iteten og overskuddslikviditet.

Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens
hovedbank i hele perioden . Vi har vurdert at k ommunen ikke har hatt
overskuddslikviditet i perioden, men dette kan endre seg dersom den positive
likviditetsutviklingen forts etter .

Ringerike kommune har til en hver tid i 201 6 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 150
millioner kroner i 2016 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB .
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 6 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den periodiserte l ikviditetsprognosen er den samme som i finans rappor tering en
per 2. tertial . Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det skyldes
både ekstraordinære skatteinntekter og u brukte lånemidler .

Årets låneopptak til investeringer ble foretatt i september , og det vises i den
grafiske fremstillingen ved at likviditeten går fra 174 millioner kroner til 576



6

millioner kroner fra den 8. til den 9. september 2016 . Faktisk saldo på
konsernkonto ved utgangen av året er 363 millioner kroner , en økning på 183
millioner kroner i løpet av året.

Forvaltningen a v l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Fondet har 31.12.2016 en mark edsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen
av 2016 investert med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41
% i aksjefond (30 % i internasjonale aksjer og 11 % i norske aksjer).
Avkastningen ble på 5.6 94.413 kr som tilsvarer 4,59 %.

I løpet a v 2016 er andelen aksjefond løftet til ca 40 % av porteføljen som følge
av den strategien som er lagt i Finansreglementet. Økningen har foregått gradvis
siden høsten 2015. I månedsskifte januar/ februar 2016 økte aksjefondsandelen
fra 13 % til 23 %. I sept ember og oktober ble det foretatt endringer som økte
aksjefondsandelen til 40 %. Rundt halvparten av midlene i utenlandske aksjer er
valutasikret mot norske kroner. Valutasikringen ga positivt utslag i 2016
ettersom den norske kronen styrket seg noe gjenno m året.

I tiden med lav andel aksjefond er dette kompensert risikomessig ved å bruke
noe kreditt - / High Yield obligasjoner i porteføljen. Dette er obligasjonsfond med
noe høyere risiko og dermed en forventet høyere avkastning enn mer sikre
obligasjoner. Andelen av slike fond er tatt ned noe når aksjefondsandelen er blitt
økt, og ved årsslutt 2016 er ca 12 % av fo ndets verdi plassert i slike
obligasjonsfond.

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på risikoen for tap i løpet av et år:

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det
norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller
med 20 % og den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer vil vi
få et tap i fondet på ca 15 mill. kroner hvis alt slår til samtidig.
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Siden august 2015 er det Industr ifinans AS som leverer rådgivnings - og
rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det
betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2016 ble det innbetalt 51.959 kroner i
konsulenthonorar.

Industrifinans skriver dette i sine vurderinger av markedene ved inngangen til
2017:

Den viktigste markedsendringen i 2016 var et skift til et mer positivt syn på
global vekst. Redusert deflasjonsfrykt og økte vekstforventninger bidro til god
avkastning i risikoaktiva på tross av større politisk risiko som følge av valget i
USA og folkeavstemmingen i Storbritannia. Både oljeprisen og den norske kronen
styrket seg i 2016.

Ved inngangen til 2017 vurderer vi at følgende temaer og ut viklingstrekk vil ha
størst innflytelse på markedenes utvikling:

> Stor geopolitisk usikkerhet har oppstått som følge av endrede og til dels uklare
politiske målsetninger hos USA, Kina og Russland. Eurosonen er fortsatt ustabil
med viktige politiske valg i 2017.

> Globalisering og teknol o giske fremskritt skaper vinnere o g tapere som fører til
sosiale spenninger og motreaksjoner i form av proteksjonisme og populisme.

> Potensiell global vekst er lavere enn før som følge av svak befolkningsvekst i
sentrale økonomier, lav produktivitetsvekst og historisk høye gjeldsnivåer.
Utviklingen har ført til fallende realrenter og realrentene antas å forbli lave.

> I 2017 kan verdensøkonomien overraske med bedre vekst enn ventet som
følge av et syklisk økonomisk oppsving i USA og etter hvert Europa, samt fortsatt
høye økonomiske stimu lanser i Kina. Det vil føre til økte inflasjonsforventninger,
økte renter og stabile råvarepriser. I USA og Tyskland, som nærmer seg full
sysselsetning, vil reallønnene øke.

> Den ekspansive pengepolitikken fra verdens fem store sentralbanker vil i sum
fo rtsette i 2017. De samlede sentralbankbalanser vil øke. USA vil dreie
utviklingen mot høyere grad av finanspolitikk, som kan øke inflasjonspresset i
økonomien.

> Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i de
fleste aktivakl asser er lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ verdsettelse
varierer likevel betydelig mellom regioner, sektorer og enkeltaksjer. Dette gir
muligheter for meravkastning med god aktiv forvaltning.

> Ved inngangen til 2017 ligger vi nøytralvektet mel lom aksjer og renter. Vi er
overvektet kreditt og undervektet durasjon i renteporteføljen.
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Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 6 :

(Startlån fra Husbanken er lån til v idereformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets lån eopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i
september måned , ett lån på 161 millioner kroner til rentab le investeringer og
ett lån på 244 millioner kroner til ikke - rentable investeringer. Det rentable lånet
ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det ikke -
rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års
bindingstid til 1, 78 prosent re nte. Låneopptakene ble gjennomført i tråd med
inngått rammeavtale for kommunale låneopptak.

Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner . Å rets låneopptak ble
det samme som vedtatt låneramme, slik at det ikke var nødvendig med nytt
politisk vedtak i 2016 . D et har vært store endringer på prosjektnivå underveis i
året , men total t lånebehov holdt seg på samme nivå . N oen prosjekter var ikke
med i opprinnelig budsjett 2016 , som f.eks. Nye Hønefoss kirke . Andre har hatt
forsinket fremdrift, som f.e ks. Ringerike vannverk og vannverk Nes i Ådal . I
tillegg ble et par kostnadsdelingsprosjekter på vei fjernet fra
investeringsporteføljen før låneopptak .

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23
millioner kroner. Det var ingen ubrukte lånemidler til ikke - rentable investeringer.
Til tross for låneopptak sent på året som baserte seg på investeringsprognosene i
2. tertial , ble det en økning i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Ved utgangen av
201 6 er ubrukte lånemidler til investeringer økt til 130,2 mi llioner kroner , fordelt
på 64 , 9 millioner kroner til rentable og 65,3 millioner kroner til ikke - rentable
investeringer .

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 mill ioner
kr oner i 201 6 . Husbanken utbetalte 2 4 , 5 mill ioner kroner i 1 . tertial og 1 0 , 5
mill ioner kroner i 3. tertial.

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for
27 , 6 millioner kroner , 7 , 4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i
Husbanken . U benyttede lånemidle r til startlån økte fra 45,1 millioner kroner ved
inngangen til 201 6 til 52,5 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 182,7 millioner kroner. Det er naturlig at u brukte lånemidler øker med
større investeringsomfang, men de t viser også viktigheten av gode
investeringsprognoser på årsb asis . Lånerentene er høyere enn innskuddsrentene,
og kommunen betaler en liten margin på disse ubrukte lånemidlene.
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Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:

Utviklingen i kommunens investeringsgjeld det siste året viser en større økning
enn de foregående årene. Startlån viser en stigende tendens før veksten avtar i
2016 grunnet ekstraordinære avdragsbetalinger.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 2016 er det lag t til grunn 53 millioner kroner i avdrag
på lån til investering er . Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelse r i forhold til inngåtte låneavtaler .

Beregnet minimumsavdrag for 2016, i tråd med Kommun e lov ens § 50 nr. 7, ble
50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 53,2 millioner
kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet
minimumsavdrag.

I 2015 var beregnet minimumsavdrag 49,3 millioner kroner, i 2014 var det 46,2
millioner kroner og i 2013 var det 43,2 millioner kroner.

K ommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på
investeringsgjelden . Disse er bokfør t i investeringsregnskapet . Faktiske
avdragsbetalin ger endte totalt sett p å 55,2 millioner kroner .

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner
kroner. Disse ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte
ekstraordinære avdrag i årene 2012 - 2014.

Vektet gjenstående løpetid på samlet gjeldsportefølje er 17,47 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, løpetid og
refinansieringsrisiko:
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Ved inngangen til 201 6 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54 , 8
prosent og e r v ed utgangen av året 5 5 , 2 p rosent. Dersom startlån trekkes ut, er
fastrenteandelen nærmere 60 prosent .

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på om lag 2, 5 år ved
utgan gen av 2016 mot 2,9 år ved inngangen til året .

Dagens rentebinding har følgende forfall:

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har
således ingen refinansieringsrisiko. Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av
låneporteføljen.

Kommunens gjeld er i tabellen nedenfor inndelt i fire risiko kategorier:

Det er stort sett bare lån til ikke rentable investeringer som utgjør en renterisiko.
Som tabellen viser utgjør gjelden knyttet til de rene ikke rentable investeringene
fortsatt under h alvparten av den totale gjelden. Det betyr at den
renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden.
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årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Sykefraværet i januar fortsetter den gode trenden fra 2016 og viser 9,6 % hvilket er en 

reduksjon med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med januar 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2017 vil by på av uventede 

hendelser. Foreløpig ser det meste ut til å gå etter planen, men vi ser er at sektorene Helse og 

Omsorg og Samfunn har noen utfordringer med å tilpasse driften til vedtatte rammer. 

Samtidig er skatteinngangen god i starten av året, og selv om vi tror den utviklingen vil avta 

noe og nærme seg budsjetterte nivåer er det likevel positivt.  

Økonomien følges tett, og ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen legge dette 
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1. Innlednin g
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 7 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 28.02.2017 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regn skapsresultat i 20 1 7 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner.

Årets første beregnede årsprognose viser at de fleste områdene har startet året med drift i henhold
til plan og vil klare seg innenfor de budsjetterte rammene. Unntakene er Kulturtjenesten, Helse og
omsorg og Samfunn.

Det er budsjettert med et « overskudd » i år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir
regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets « overskudd » være redusert til ca 30 mill.
kroner.
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3. Kommentarer til årsprognosen

Grunnskole
Enkelte skoler har hatt behov for noen justeringer i driften med de nye rammene for 2017.
Kommunen har mottatt styrkningsmidler fra staten som skal sikre økt bemanning i 1. - 4. trinn som et
ledd i den nasjonale satsingen på tidlig innsats i skolen.

Læringssenteret for voksne har høy ak tivitet for tiden og gjør en god jobb med å få flyktninger og
andre med krav på norskopplæring inn i introduksjonsordningen så raskt som mulig. Dette medfører
økte utbetalinger til introstønad, og den økonomiske utviklingen her følges tett i sammenheng med
kommunens inntekter fra integreringstilskudd.

Spesielle tiltak barn og unge
Det bosettes noe færre enslige mindreårige flyktninger og kommunen tilpasser driften til dette. Det
medfører noe lavere kostnader enn budsjettert på dette tjenesteområdet. Innenfo r rammeområdet
er det imidlertid også noen økonomiske utfordringer i forhold til fosterhjemsgodtgjørelser i
barnevernet og spesielt ressurskrevende tiltak innenfor avlastningstjenester for barn som gir noe
høyere kostnader enn budsjettert. Samlet vil områd et drifte innenfor budsjetterte rammer.

Kulturtjenesten
Det er utbetalt et tilskudd til Tyristrand kunstgressbane på 2,4 mill. kroner nå i 2017. Foreløpig er det
ikke funnet inndekning for dette beløpet innenfor rammeområdet. Rådmannen kommer med forslag
t il inndekning i forbindelse med 1. tertialrapport.

Helse og omsorg
De fleste enheter innenfor området ser ut til å levere gode tjenester innenfor økonomiske rammer.
Det er allikevel noen enheter som har utfordringer med økt tjenestebehov, og det meldes om ca 2,5
mill. kroner i merforbruk. Årets budsjetterte nivå på refusjonsinntekter i forbindelse med
ressurskrevende brukere er 2,7 mill. kroner høyere enn det som er beregnet for 2017 på dette
tidspunktet. Samlet merforbruk for rammeområdet er 5,2 mill. kron er.

Samfunn
Omorganiseringen til «bestiller - utfører» modell er i sluttfasen og i løpet av første halvår vil vi ha et
bedre bilde på den faktiske økonomiske driften i 2017. Årsprognosen viser at merforbruket antas å
bli rundt 3 mill. kroner. Omstilling og justeringer i driften har tatt noe lenger tid enn planlagt.

Skatt og rammetilskudd
2016 var et meget godt skatteår for landets kommuner med en stor vekst i forhold til året før. Vi
forventer ikke veldig stor skattevekst i 2017 og vekstanslaget for landet e r i utgangspunktet på 1,5 % i
år. Det er også det nivået Ringerike kommune har som utgangspunkt for sitt inntektsbudsjett.
Skatteinngangen de første 2 månedene i år viser solid vekst på rundt 9 % for landet, men det var
først i april i 2016 at skattevekste n virkelig startet. Vi forventer derfor at veksten fra forrige år vil bli
betydelig mindre når vi kommer til april 2017 og ut året, med mulighet for negativ vekst i enkelte
måneder. Det er derfor for tidlig å si noe om avvik i forhold til budsjett og legge r årsprognosen lik
budsjett.
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4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 20 personer. Ingen av disse er enslige mindreårige. Det er heller ikke gjennomført
familiegjenforeninger hittil i år.

IMDi har varslet at antall enslige mindreårige mest sannsynlig blir lavere enn 15, og kommunen
forbereder seg nå på å ta imot 10 i år.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen
ca 535 mill. kroner i likvide midler på bankkonto og verdipapirfond. Ved utgangen av februar er
beløpet ca 460 mill. kroner. I tille gg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til
driftskontoen. Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 201 7 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 610 mill. kroner
for året. Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap hittil
2017

Budsjett 2017*

Ikke rentable investeringer
Ny skole Hønefoss sør 3 459 468 139 000 000
Ny skole Hønefoss nord 149 949 17 500 000
Bi brannstasjoner Nes 250 000 8 000 000
Heradsbygda omsorgssenter 24 619 30 000 000

Rentable investeringer
Nes i Ådal vannverk 1 686 233 12 000 000
Sokna Vannverk 2 950 462
Ringerike vannverk 12 300 146 88 000 000
Utbygging Monserud
renseanlegg

13 436 563 131 000 000

*Det er ikke tatt hensyn til eventuelle overføringer fra investeringer 2016

Ny Hønefoss barneskole sør:

BP2 sak er behandlet. Budsjett for skolen er låst. Det er pr. februar 2017 med det vi vet nå ikke noe
som tyder på at vi ikke kan levere skolen innenfor budsjet t.

Ullerål skole nord med flerbrukshall:

Prosjektet for Ullerål skole med flerbrukshall har også startet med etablering av paviljongskole ved
Ringerikshallen. Kostnaden med dette har ikke vært inne i kalkylen til nå og er beregnet til ca. 21 mill.
De økte kostnadene vil tas hensyn til i budsjettprosessen for 2018 – 2021.
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Bibrannstasjon Nes:

Totalentreprise for bygging er ute på konkurranse med leveringsfrist 3.april.

Heradsbygda omsorgssenter:

Prosjektet er i oppstartsfasen. De arbeidene som er gj ort til nå er i hovedsak utarbeidelse av
mulighetsstudier. Egen politisk sak skal fremmes til politisk behandling i april 2017. Riving av
gammelt bygg startes til høsten.

Nes i Ådal vannverk :

Prosjektet er under oppstart for bygging. B01 entreprise er til delt og kontrakt underskrevet. M01 er
tildelt men vi er i forhandlinger med entreprenør og kontrakt er ikke underskrevet.
Reguleringsplanen for vannverket er ferdig og sikringssoner og bestemmelser er gitt. Dette betyr
forhandlinger med grunneiere og det k an her bli høye kostn ader for grunneiererstatninger s om følge
av dette. Dett e vil komme i tillegg til bygge kostnaden.

Automasjonsentreprisen må ut som egen entreprise pga. forsyningsforskriften og at denne ikke
omfattes av entreprisen med overordnet styri ngssystem slik som først forutsatt.

Prognosen for forventet sluttsum for vannverket er 32 mill. kroner. Det er 4,4 mill. kroner høyere enn
prosjektet er tildelt i budsjettene siden 2011 og frem til nå. Ved et eventuelt overforbruk allerede i
år, vil rådman nen komme med forslag til inndekning i tertialrapport.

Sokna vannverk :

Sokna vannverk er ferdigstilt. Det gjenstår noe opprydningsarbeider ute samt å rive eksisterende
vannverk. Disse arbeidene tas til våren. Prognose for Sokna vannverk ser ut til å bli kr 21.5 mill.
Prognosen er høyere enn vedtatt ramme pga. økte entreprisekostnader, prisøkning og valutakurs for
blant annet prosessutstyret som er anskaffet. Prosjektet ble også utsatt pga. av flere anbudsrunder
(kun en tilbyder første runde).

Det har også blitt endringsmeldinger på utvendig VA - anlegg samt merkostnader på automasjon pga.
uklare grensesnitt mellom prosjektet og prosjektet med overordnet styring for vannverkene som
styres av forvaltning.

R ingerike vannverk:

Det er pr. februar ingen forhold som er avdekket så langt som tilsier at de rammer som er satt for
prosjektet ikke kan oppfylles. Entreprisekontraktene: E21, E41, E61, E62, og E71 ligger innenfor
fa stsatte rammer. Prisregulering og endringer pga. valutaforhold kan slå inn da prosessutsty ret
leveres fra utlandet.

Utvidelse Monserud r enseanlegg:

Det er pr. februar ingen forhold som tilsier at rammene som er satt for prosjektet ikke kan holdes
selv om det g jenstår entrepriser å anskaffe. Entreprisene B1 og M3 er inngått og ligger innenfor
fa stsatte rammer. Prisregulering og endringer pga. valutaforhold kan slå inn da en del utstyr skal
leveres fra utlandet.
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7. Sykefravær
Sykefraværet for januar 2017 viser 9,6 % hvilket er en reduksjon med 0,3 prosentpoeng
sammenlignet med januar 2016. Barnehageo mrådet har en reduksjon med 1,3 prosentpoeng
sammenlignet med 2016 mens grunnskole og helse og omsorg har en liten økning med 0,2
prosentpoeng. Samfunn har en reduksjon fra 7,6 % til 5,9 % sammenlignet med januar 2016.

Januar 2016 Januar 2017

Hele kommunen
Totalt 9,9 9,6

Egenmeldt 1,4 1,6

Korttid 3,1 2,1

Langtid 5,4 5,9

Administrasjon og
fellesutgifter

Totalt 9,7 7,9
Egenmeldt 2,5 0,7

Korttid 2,6 1,9

Langtid 4,6 5,3

Barnehage
Totalt 11,5 10,2

Egenmeldt 2,2 1,5

Korttid 4,6 1,8

Langtid 4,7 6,9

Grunnskole
Totalt 7,3 7,5

Egenmeldt 1,3 1,1

Korttid 2,2 1,4

Langtid 3,8 5

Spesielle tiltak barn og
unge

Totalt 8,2 8,3
Egenmeldt 2,1 2,1

Korttid 2,4 0,8

Langtid 3,7 5,4

Kulturtjenesten
Totalt 8,5 5,3

Egenmeldt 2,6 0,6

Korttid 2 0,7

Langtid 3,9 4

Helse og omsorg
Totalt 12,2 12,4

Egenmeldt 1,1 2

Korttid 3,9 2,8

Langtid 7,2 7,6

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 7,6 5,9
Egenmeldt 1,5 1,9

Korttid 1,9 1,3

Langtid 4,2 2,7

Tabellen viser s ykefravær januar 2017 sammenlignet med januar 2016. Totalt og fordelt på områder.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1053-2   Arkiv: 233  

 

Søknad om tilskudd til Sokna Skytterlag  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden fra Sokna Skytterlag om tilskudd på kr 86.500 innvilges. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Skytterlaget bygger en ny skytebane, og i den forbindelse søkes det støtte til utgifter i 

forbindelse med dette. 

Sokna Skytterlag er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Idrettsforbund og har ca 255 

betalende medlemmer. Driften er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. I sommerhalvåret 

arrangeres treningskvelder og skyteprøver for bygdas jegere. I samarbeid med Sokna JFF 

utdannes det nye jegere. Dette er stort sett ungdom i alderen 15 – 20 år. Sokna skytterlag har 

i en årrekke samarbeidet med skolen og gitt opplæring i behandling av skytevåpen, 

sikkerhetsregler og praktisk bruk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden kommer etter behandling av sak 20/17 i formannskapet den 21.02.2017: 

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane Saksbehandlingsgebyr 

Vedtak: 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 86 

500,-. 

2. Formannskapet henviser til at man ved økonomiske utfordringer kan søke om økonomisk 

støtte. Og at formannskapet behandler evnt. søknad som egen sak.  

 

Økonomiske forhold 

Tilskudd til lag og foreninger regnskapsføres i driftsregnskapet. Det er i 2017 avsatt 2,5 mill. 

kroner til dette formålet, inkludert 1 mill. kroner til lysløype på Nes. Hittil i år er det gitt 

tilskudd for 2,1 mill. kroner (inkludert løypemaskin på Ringkollen) og et eventuelt tilskudd til 

Sokna Skytterlag vil bli dekket herfra. Størrelsen på tilskuddet til lysløype på Nes er ikke 



avklart ennå, og dersom behovet i 2017 blir 1 mill. kroner må rådmannen komme med forslag 

til inndekning i tertialrapporter. 

 
Rådmannens vurdering 

Det er mange lag og foreninger i Ringerike kommune, og det er veldig bra. Frivillig innsats er 

helt nødvendig for at alle disse tilbudene til kommunens innbyggere skal bestå. Mange får 

også økonomisk støtte fra kommunen med den begrunnelsen at vi ønsker å beholde et bredt 

spekter av fritidstilbud. Sokna Skytterlag har nå lagt inn mye ressurser og arbeid på å få på 

plass en ny skytebane, og rådmannen stiller seg positiv til at kommunen bidrar med et 

tilskudd i forbindelse med den ekstraordinære innsatsen som her gjøres. 

 

Vedlegg 

Søknad om økonomisk støtte fra Sokna Skytterlag, brev datert 04.03.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



Sokna Skytterlag 

Hallingdalsveien 17 
3534  SOKNA        Sokna 04.03.2017. 
 
 
 
Formannskapet i Ringerike kommune 
 
 
 
Søknad om økonomisk støtte til dekning av reguleringsgebyr på bakgrunn av utfordrende 
økonomi. 
 
 
Vi viser til sak 20/17  0605-324 som ble behandlet i formannskapets møte den 21.02. og 
senere i kommunestyret. Søknaden ble avslått med begrunnelse at dette kunne skape 
presedens ved behandling av lignende saker i framtiden og at det kunne bidra til å 
undergrave selvkostprinsippet for kommunens behandling av reguleringssaker. 
 
Sokna Skytterlag vil med den nye reguleringsplanen flytte virksomheten til Trampen og 
således bidra til å konsentrere all skyting i et område som er godt egnet.  Trampen brukes i 
dag av Sokna Jeger og Fiskeforening, Sokna leirdueklubb og Sokna Sportsskyttere. Området 
ble i sin tid solgt av Ringerike kommune til Sokna JFF med begrunnelse at 
skyttevirksomheten på Sokna skulle flyttes hit slik at området som benyttes av Sokna 
Skytterlag kunne disponeres til boligbygging. 
 
Sokna Skytterlag er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Idrettsforbund og har ca 255 
betalende medlemmer. Laget er å regne som en institusjon i bygda og feiret i fjor 150 års 
jubileum. Driften er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. I sommerhalvåret arrangeres 
treningskvelder og skyteprøver for bygdas jegere. I samarbeid med Sokna JFF utdannes det 
nye jegere. Dette er stort sett ungdom i alderen 15 – 20 år. Sokna skytterlag har i en årrekke 
samarbeidet med skolen og gitt opplæring i behandling av skytevåpen, sikkerhetsregler og 
praktisk bruk. Dette er viktig da vi vet at det på bygda finnes våpen i annethvert hus. Pga 
nåværende fasiliteter på dagens skytebane, har tilbudet lagt nede de siste årene men vil bli 
tilbudt når den nye skytebanen står ferdig 
 
Reguleringsplanen er i sin helhet utarbeidet av eksterne konsulenter og har kostet 
skytterlaget 140 000,-. Ringerike kommune har således ikke brukt ressurser på dette. Det har 
heller ikke vært innsigelser på planen. 
 
Ettersom skytterlagets inntekt er basert på medlemskontingenter, er det selvfølgelig 
utfordrende å starte byggingen av ny skytebane. Vi vil søke økonomisk støtte til dette fra 
fond og stiftelser. Den største innsatsfaktoren vil være medlemmenes positive vilje til å delta 
med dugnadsarbeid.  
 



Sokna Skytterlag håper på en positiv behandling av vår søknad om økonomisk støtte til å 
dekke krav om reguleringsgebyr kr 86 500,-.   
 
 
            
    
Vennlig hilsen 

Sokna Skytterlag 

Thorstein Kvale 

Leder 

91198470 

th-kvale@online.no 

 
 
 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for Helse og omsorg 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8516-4   Arkiv: L44 &40  

 

10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som 

er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp 

med alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv 

tre i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre 

arbeid med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 

 

 

 



 

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad 

i størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. 

Beløpet må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, 

eldresenter, legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en 

forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal 

også kunne benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 

kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 



Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der 

«gjengs leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. 

Tilsvarende leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien 

ved Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       

kr. 17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god 

logistikk inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode 

effekter av sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og 

mottakskjøkken. Men også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige 

møterom, lett tilgang ved heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir 

god sambrukseffekt. I nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte 

godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av 

tomten og potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.  

 

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet 

med basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg 

noe over kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    



 

Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene 

for anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes 

vil klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store 

ytterligere inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt 

båndlagt av parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester. F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et 

absolutt krav om netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal 

gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 

skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 

og 80 pst de neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet 

bygging av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på 

korttidsplasser har det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten 

toalett/dusj) både ved Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst 

må dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 

 

 

Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 
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Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å
utarbeide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda. Leveranse
av rapport for mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter ble levert i november 2015, med utredning
av to ulike alternativ for utbygging.

Høsten 2016 ble Asplan Viak engasjert til å bearbeide ett av de tidligere leverte alternativene, alternativ
A, for å vurdere mulighetene for å øke antall boenheter i prosjektet til 68 fra tidligere viste 54
boenheter. Resultatet foreligger i denne rapport, med tekst, tegninger og kalkyle. For generell
redegjørelse rundt formatet for mulighetsstudien og for referanseprosjekt, vises det til opprinnelig
utarbeidet rapport for Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie.

Oppstartsmøte fant sted i november 2016. Prosjektleder for Ringerike kommune har som for den
opprinnelige mulighetsstudien, vært Arild Magnus Rønnestad.

for Asplan Viak as
Oslo, 20. februar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig

Innhold

Beskrivelse av prosjektet s.3
Kalkyle s.5
Arealoppsett s.6
Tegninger revidert alternativ A s.7
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Tomtens rammer og karakter

Tomten er regulert for helse-formål. Behovet for omregulering er ikke
endelig avklart og vurderes separat av Ringerike kommune.
Tomten er stor, 8.568 m2, hellende mot sørvest og med fall på ca 6 meter.
Den har usedvanlig vakker beliggenhet, med sol hele dagen og panorama-
utsikt, selv mot nordøst, dersom man kommer litt opp i høyden. Stedet
antas å være noe vindutsatt.
Det er lite støy knyttet til tomten; noe fjernt sus fra R7 og E16, og noe
lokal, men uproblematisk bilstøy fra Heradsbygdveien på nordsiden.
Det er ingen verneverdig vegetasjon på tomten, men noen eldre furutrær
helt oppe i nordøst bør vurderes som verdifulle og beholdes om mulig.
Det anses av kommunen ikke å være noen geotekniske utfordringer for
tomten.
Dagens avkjøring i sørøstre hjørne av tomten anses som god, mens en
eksisterende avkjørsel midt i strekket på baksiden oppleves som noe
uoversiktlig ved utkjøring på grunn av terrengsnittet her. Nye avkjørsler
fra andre sider er ikke mulig.

Bebyggelsen på selve tomten er av kommunen beregnet som kondemna -
bel og planlegges revet før ny bebyggelse etableres.
Tomtens utbredelse er rektangulær der det er stort nok areal til å arbeide
med bebyggelse i ere retninger og med ulike prinsipper for bebyg -
gelsesmønster.
Siden naturlig adkomst er i et hjørne er det hensiktsmessig å etablere en
logistikk i anlegget med utgangspunkt i dette punktet; altså med sentrale
funksjoner nærmest dette.
Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer. Rekke -
husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne til en viss
grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke
retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikke).
Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må
forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.

Programmets omfang

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør
skjermes fra mer eksponerte funksjoner.
I hovedsak ser vi en tredeling i programmet; omsorgsboliger inkl. lokal
betjening av disse, base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken og til
sist dagsenter med diverse fasiliteter. I tillegg kommer et ikke ubetydelig

Heradsbygda Omsorgssenter,
revidert alternativ A

stort parkeringsbehov i forbindelse med hjemmetjenesten, samt legekon -
tor som bør adskilles noe fra de øvrige omsorgsfunksjonene.
Omsorgsboligene organiseres i grupper med 7 boenheter som har sitt
eget fellesareal, og der 2 grupper skal kobles sammen betjenings-logis -
tisk til en avdeling med felles skrivestue.
I utgangspunktet var det fra kommunen angitt et behov for 28 boenheter,
men der vi ble bedt om å undersøke muligheter for en optimal mengde
utover dette. Mulighetsstudiet fra 2015 viste at det selv med et kon -
sept med bare 2 etasjer over terreng, ville tomten kunne gi anslagsvis
54 boenheter i alternativ A. Dette alternativet har nå i 2016/2017 blitt
vurdert ytterligere, og det vises nå i dette reviderte alternativ A, hvordan
prosjektet kan romme inntil 68 boenheter innenfor samme hovedform
som tidligere, men med en full utbygging av øverste plan. Dette gir et
nybygg med 2-3 etasjer over bakkeplan.

Størrelser

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgs -
boliger innenfor en kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, det vil si ca
30 m2 pr enhet pluss ca 10 m2 felles oppholdsareal pr boenhet.
For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, som i
dette tilfelle er av kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprogram for
dagsenteret går noe utover disse rammene, der vi ser at en mulig konsen -
trering vil kunne skje ved mer overlappende funksjoner. Dette vil være
naturlig å jobbe videre med i et skisseprosjekt.
Garasjen er dimensjonert for ca 50 biler med standard avstander og
størrelser.
Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer
der mottakskjøkken er på ca 80 m2 og varemottak på ca 20 m2. I tillegg
kommer administrasjon, lager med mer.

Organisering, funksjoner

Det synes hensiktsmessig å samle dagsenter og base for hjemmetjeneste i
ett bygg, for best mulig sambruk, arealoptimalisering og effektiv logis -
tikk. Her er det naturlig at også legekontoret inngår, men klart adskilt og
med egen inngang.
Ved denne samlokalisering kan disse funksjonene få sin egen identitet
i eget bygg, som henvender seg mot adkomst, for god synlighet og for
knappest mulig bilbruk inne på tomten.

Dermed vil den tredje hoveddelen i programmet, omsorgsboligene, få en
egen, prioritert del av tomten, den roligste; skjermet fra eksterne aktivi -
teter. Samtidig legger vi opp til en god forbindelse til base og dagsenter,
både av betjeningshensyn og for å gi mulighet for at beboere eventu -
elt kan ha noe kontakt dit. I revidert alternativ A er hovedforbindelsen
mellom dagsenterbygget og omsorgsboligene yttet fra plan 0 til plan 1.
Dette gir en bedre og mer direkte tilknytning mellom disse funksjonene,
og en forbedret situasjon for hovedinngang besøkende til boligdelen.
Hovedendringen forøvrig i revidert alternativ A er at det er lagt til 14
boenheter i plan 2, mot sør og vest, og etasjen kompletteres slik med to
bogrupper like de i etasjen under. For ikke å få et for dypt atrium, løftes
bakkenivået i det omsluttede atriet/hagen opp til plan 1 i sin helhet, der
det tidligere lå delt mellom plan 0 og plan 1. Hoved-gangforbindelsen
løftes tilsvarende og blir en glassgang gjennom hagearealet, hvor vi også
har vist muligheten for å legge inn mindre paviljonger som kan fungere
som ulike aktivitetsrom og fellesrom. Løsningen gir gode muligheter for
sambruk mellom de to atriene. I plan 0 er planløsningene for bogruppene
justert noe, særlig fellesarealer, da disse ikke lenger vil nyte godt av dags -
lys fra atriet/hagen. De to bogruppene her vil i stedet få direkte utgang til
uteareal på terreasser i forkant av bygget, mot sørvest.
Ett moment ved hovedgrepet for omsorgsboligene er å skape gode for -
hold mellom inne og skjermete uterom. I alternativ A og revidert alterna -
tiv A, skjer dette ved et avsondret indre atrium, oppdelt i ulike hager.
Det er lagt vekt på at uterom skal være som en egen indre, beskyttet
verden, også klimatisk. Her er planstrukturen organisert slik at korridor
er ensidig, med glidende overganger mellom korridorfunksjon og op -
pholdsrom, der disse arealene henvender seg inn mot hagene. Dette kan
gi særlig attraktive løsninger både for innvendig bruk og ved utvendig
opphold, der hagetemaet vil være en viktig atmosfærebygger.
Omsorgsboligene består av 10 grupper, med 7 boenheter i hver (2 med 6
enheter), der 2 grupper danner 1 avdeling.
Det er lagt vekt på oversiktlig logistikk, med tydelig forbindelse til det
øvrige programmet; base for hjemmetjenesten inkludert mottakskjøkken
og dagsenter. Forbindelsen til boligdelen er her bevart i plan 0 for disse
funksjoner.
Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er organisert
under bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter, lege -
kontor, base for hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, vi 3 stk heiser
og trapper. Dette gjør garasjeanlegget anvendelig med direkte kontakt for
alle typer funksjoner uten at funksjonen blir særlig merkbar i anlegget.
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Volumer

Volumoppbyggingen re ekterer organiseringen av funksjoner, der
dagsenter, base for hjemmetjenesten, samt legekontor, er samlet i et eget
volum, som kan få sin klare identitet som samlende bygg. Omsorgsboli -
gene de neres som ett omsluttende volum. På grunn av at alle boen -
hetene er henvendt mot ytre fasader vil disse her ha en mer nmasket
oppdeling, mens fasader inn mot atriet samt for «fellesvolumet» kan få
større skala i vindusoppdelinger og ater. Volumene kan få relativt enkle
hovedformer, men med eventuelt bearbeidelse både i takformer og fasa -
deliv. Eventuelt kan man arbeide med å trekke deler av volumene opp
eller ned for å skape større variasjon i byggets takkontur.

Relasjon til omgivelsene

På grunn av tomtens utbredelse er det ganske uproblematisk å arbeide
med en relativ lav bebyggelse; 2-3 etasjer. Dette gir god sammenheng
med øvrig bebyggelse og ingen sjenerende fjernvirkning. Tross større fo -
tavtrykk enn nabobebyggelsen mener vi det ikke oppstår særlige kon ik -
tområder mellom ny og eksisterende bebyggelse. På det høyeste vil alter -
nativet ha 3 etasjer og ligge en del høyere enn nærmeste bebyggelse, men
pga. dennes funksjonsfordeling, solretning, og pga. avstanden horisontalt,
vurderes også dette som relativt uprobelmatisk. På grunn av arealeffektivt
og konsentrert kjøremønster, med parkering under bakken, vil det heller
ikke oppstå særlige kon iktområder med hensyn på sikkerhet og støy .
Adkomstveien bør anlegges med fortau for god fotgjenger-tilgjengelighet
ned til omsorgsboligene sørvest for anlegget.

Arkitektoniske muligheter

Volumene og uterommene gir et godt grunnlag for arkitektonisk bear -
beidelse til et ferdig uttrykk og en rik atmosfære. Selv om anlegget er
omfattende samlet sett, er det organisert med en oppdeling i håndterlige
størrelser der valg av underdelinger, nmodellering, detaljer og mate -
rialer kan gi et samlet rikt anlegg. Hovedformene har en typologi og et
format som tåler stå som klare og ryddige former i situasjonen, og der
grepet gir rom for ulike retninger for den videre arkitektoniske
utviklingen av konseptene.
Tatt konteksten i betraktning med relativ lav trehusbebyggelse, ville det
kunne være relevant å arbeide med tre også i det nye anlegget, i alle fall
som ytre værhud. Bruk av tre, både i eksteriør og interiør, vil kunne være
med å gi anlegget et hjemlig preg for brukerne.

Utnyttelse

Hensyn til planstatus og evt. behov for regulering avklares internt av
Ringerike kommune.
I mulighetsstudiet legges det opp til fotavtrykk på ca 2.500 m2 og BRA
på ca 8.260 m2, hvilket ville ha gitt BYA på rett i underkant av 30%.
Dagens bebyggelse gir BYA på ca. 20%.

Brannteknisk / rømning

Det er ikke på dette nivået foretatt brannteknisk prosjektering. Like fullt
er det angitt prinsipper for oppdelinger som også kan fungere branntekni -
sk, samt prinsipper for rømning. Ved brannteknisk prosjektering vil det
eventuelt måtte bli kompletteringer, for eksempel med noen utvendige
rømningstrapper fra 2. og 3. etasjer, mens 1 etasje er i varetatt med rømn -
ing ut på bakkenivå. Slik unngår man unødvendig mye innvendig areal -
bruk til rømning i et relativt lav bygg.
Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn allerede i et skissepros -
jekt.

Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/stan -
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under -
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjoner pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et ferdig skisseprosjekt
foreligger. I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- nanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader/rivekostnader

Norsk Prisbok har blitt lagt til grunn for kalkyler. Standard er middelshøy
kvalitet, etter TEK10. Realisering av prosjektet vil bli etter TEK17.

På neste side følger selve kalkyleoppsettet for revidert alternativ A.
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Kalkyle Heradsbygda revidert alternativ A

# Konto Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 25 082 099 2 799,3 14,1%

2 Bygning 97 388 247 10 869,2 54,8%

3 VVS 24 592 366 2 744,7 13,8%

4 Elkraft 11 445 536 1 277,4 6,4%

5 Tele og automatisering 8 593 259 959,1 4,8%

6 Andre installasjoner 2 837 319 316,7 1,6%

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 169 938 826 18 966,4 95,7%

7 Utendørs 7 651 693 854,0 4,3%

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 177 590 519 19 820,4 100,0%

8 Generelle kostnader 32 651 083 3 644,1 18,4%

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 210 241 602 23 464,5 118,4%

9 Spesielle kostnader 52 560 400 5 866,1 29,6%

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD 262 802 002 29 330,6 148,0%

RM Reserver og marginer 39 420 300 4 399,6 22,2%

SUM Kalkyle 302 222 303 33 730,2 170,2%
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Arealoppsett revidert alternativ A

H E RAD SBYGDA OM SORGSSE N TE R -
revidert alternativ A Alternativ A Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 68 29,9 2033,2 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Felles oppholdsstue og spiseplass 10 72,3 723,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skyllerom 10 14,7 146,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Lager i bogrupper 10 12,7 127,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
WC/RWC i grupper 10 8,4 83,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skrivestasjon felles to grupper 5 9,0 45,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 5 9,5 47,5
Aktivitetsrom felles 3 32,0 96,1 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Kontor enhetsleder 2 8,0 16,0
Medisinrom 1 10,0 10,0
Lager felles 1 78,6 78,6
Nettoareal i løsningsforslag 3407,2

2 Dagsenter 480,6 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn. Ikke endret i revidert alternativ A
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6

3 Hjemmetjeneste 379,6 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsboliger Ikke endret i revidert alternativ A
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0
Lager 77,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5

4 Legesenter 99,4 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene. Ikke endret i revidert alternativ A
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4

5 Fellesfunksjoner Ikke endret i revidert alternativ A
Mottakskjøkken 80,0
Varemottak 20,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 antall må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4

7 Tekniske areal areal må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 6201,1

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4
Bruksareal plan 0 1664,5
Bruksareal plan 1 2604,8
Bruksareal plan 2 2414,4
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 8260,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4
Bruttoareal plan 1 2838,8
Bruttoareal plan 2 2602,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 8856,1
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Tegninger revidert alternativ A
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 0. etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
14,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
3,5 m2

RWC
7,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

Ikke utgravd
576,2 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Parkering 55 plasser
1 717,1 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Lager
70,5 m2

Medisinrom
10,0 m2

Opphold
74,4 m2

Lager
20,5 m2

Mulig teknisk
349,6 m2

WC
3,1 m2

Opphold
84,1 m2

Lager
9,8 m2

RWC
8,2 m2

Lager
3,3 m2

Terrasse
99,6 m2

Terrasse
99,6 m2

Lager
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 1. etasje
557,8 m2

Totalt bruksareal 1. etasje
2 088,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Skyllerom
16,3 m2

Opphold
27,4 m2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
27,0 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
41,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Hage
591,4 m2

Beboerrom
34,7 m2

Trapp
10,6 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Dagsenter
480,6 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Terrasse
22,2 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
35,7 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
24,4 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
36,0 m2

Hage
518,9 m2

Kontor
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 2. Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 2. etasje
537,4 m2

Totalt bruksareal 2. etasje
1 877,0 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Beboerrom
27,1 m2

Kontor
9,5 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Opphold
41,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Skyllerom
16,3 m2

Opphold
27,4 m2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
34,7 m2

Skriverom
9,0 m2

Legesenter
99,4 m2

Hjemmetjeneste og fellesareal personal
379,6 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Balkong
29,4 m2

Balkong
29,4 m2

Kontor
8,1 m2
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra øst
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Perspektiv, fra hage

Perspektiv, fra sør



NOTAT

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune
Oppdrag: 531311 - 23 – Heradsbygda Omsorgssenter
D ato: 07.03.2017
Skrevet av: Odd Øverdahl
Kvalitetskontroll:

MASSI VTRE I HERADSBYGDA OMSORG S SENTER

Innledning

I forbindelse med mulig hetsstudie t for Heradsbygda Omsorg s senter er Asplan Viak blitt bedt
om å utarbeide et nota t som belyser potensialet f or bruk av massivtre som byggesystem i
dette prosjektet.

Asplan Viak gjorde i 2015 et studie støttet av Bergen kommune og Innovasjon Norge av
massivtre som byggesystem for sykehjem. Gjennom å lage et massivtreprosjekt parallelt
med et likt, konvensjonelt bygget syke hjem undersøk te vi massivtreet s egnethet med tanke
på brann, akustikk, CO2- avtrykk, hygroskopi, energiforbruk, drift, kostnad og bokvali tet. På
bakgrunn av dette, og på grunnlag av vår generelle erfaring med tre og massivtrebyggeri
mener vi det er fullt re aliserbart og hensiktsmessig å bygge omsorgsboliger i massivtre.

M assivtre generelt

Konstruksjoner i massivtre magasinerer CO2 i hele byggets levetid. I tillegg reduseres
bygningens CO2- avtrykk med opptil 50 % sammenlignet med et konvensjonelt byggeri i
bet ong og stål. Lav vekt gir redusert kostnad og miljøbelastning ved transport og forenkler
også fundamentering en . Eksponerte trekonstruksjoner h ar varmemagasinerende
egenskaper som jevner ut temperatursvingninger over døgnet , og treets hygroskopiske
egenskap er stabiliserer luftfuktigheten . Sammen med evnen til absorbere lukt og
varmelagringsevnen kan dette redusere nødvendige luftmengder, og dermed redusere
bygningens energiforbruk .

Stolpediagrammet viser klimagassutslippet fra referanseprosjektet sammenlignet med
treprosjektet (fra Råstølen sykehjem forprosjekt).



NOTAT
Side 2 av 3

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

Massivtre har gode brannegenskaper. Treet brenner sakte og k onstruksjonen beholder sine
konstruktive egenskaper lenge. Massivtrekonstruksjoner kan derfor oppnå både høy
klassifisering for bæreevne og brannskillende konstruksjon.

Massivtre ha r ikke gode lydisolerende egenskaper. For å oppnå fullverdige skiller mellom
boenheter kreves det en dobbel konstruksjon eller påforing på en av sidene. Nødvendig
trinnlydsisolasjon oppnås med overgulvskonstruksjon.

Treet er i seg selv er ikke lydabsorbere nde, men overflaten kan utformes for spre lyden og
motvirke ekkoeffekt. Spaltepanel med bakenforliggende absorbent kan brukes der det er
krav til kort etterklangstid.

Byggesystem med vegg - og dekkelementer i massivtre.

Prinsippdetalj som viser hvordan lydisolasjon mellom boenheter ivaretas.



NOTAT
Side 3 av 3

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

M assivtre og helsebygg

Mass ivtrebyggeriet har mange dokumenterbare tekniske fordeler, men den viktigste fordelen
i helsebygg er antagelig knyttet til opplevelsen. Treet skaper trivsel og trygghet gjennom
gjenkjennel se og taktilitet. Treet aldres vakkert og tar farge av sine omgivelser; det blir
gyllent i solen og gl att der hånden ofte stryker .

Perspektivskisse fra Råstølen sykehjem. Skissen viser et tenkt interiør fra et sykehjem
oppført med massivtreelementer.

M assivtre og Heradsbygda Omsorgssenter

Mulighetsstudiet for Heradsbygda Omsorgssenter viser en planstruktur som egner seg godt
for byggeri med massivtre. Skissen viser en smal bygningskropp med små, gjentagende
enheter og korte spenn . R etningen på de bæren de skivene står vinkelrett på hverandre og
gir global stivhet sammen med trapp - og heissjakt som også kan utføres i massivtre. En høy
grad av repetisjon legger til rette for prefabrikasjon og kort byggetid. Bygningens relativt lave
høyde og mulighet for rømming hor isontalt kan forenkle brannstrategien.
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1117-2   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- Endringer i barnevernloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonens forslag til høringssvar til barne- og likestillingsdepartementets forslag til 

endringer i barnevernloven tas til orientering.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet sendte den 17. februar 2017 på høring forslag til to 

endringer i barnevernloven. Endringene knytter seg til hvilken kommune som har ansvar for 

barn som oppholder seg i utlandet, men som har vanlig bosted i Norge, samt kommunens 

betalingsansvar for vitner mv. ført av private pater for fylkesnemnda.  

 

Høringsfristen er satt til 31. mars 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hvilken kommune som har ansvar for barn bosatt i Norge, men som oppholder seg i utlandet  

 

Barnevernloven fastsetter at det er barnets oppholdskommune som har ansvaret for å gi et 

barn hjelp etter barnevernloven. Loven fastsetter imidlertid ikke hvilken kommune som har 

ansvaret i de tilfeller hvor barnet oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge. 

Departementet vurderer i høringsnotatet hvorvidt ansvaret bør legges til den kommunen hvor 

barnet har sin folkeregistrerte adresse, eller til den kommunen hvor barnet har nærmest 

tilknytning.   

 

Departementet foreslår at avgjørende bør være hvor barnet etter en samlet vurdering har 

nærmest tilknytning.  I de tilfeller hvor det er uklart eller uenighet mellom kommunene om 

hvilken kommune barnet har nærmest tilknytning, foreslår departementet å lovfeste at 

fylkesmannen skal avgjøre spørsmålet.  

 



Kommunens betalingsansvar for vitner mv ført av private pater for fylkesnemnda  

 

Det er etter gjeldende rett ikke fastsatt i lov hvem som skal dekke utgifter knyttet til private 

parters vitner mv. Departementet har tidligere lagt til grunn at kommunen plikter å dekke alle 

utgifter som er nødvendige for å opplyse saken, dvs. kommunens egne utgifter, nødvendige 

utgifter til vitner som den private part fører, sakkyndige oppnevnt av nemnda og tolk i 

forhandlingsmøtet. Grunnen til at utgiftene knyttet til private parters vitner mv ikke dekkes 

under rettshjelpsordningen er at rettshjelpsordningen er subsidiær i forhold til andre 

dekningsalternativer, jf. lov om fri rettshjelp § 5.  

 

Enkelte kommuner har stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for at kommunen pålegges 

utgifter knyttet til de private parter. Av hensyn til de private parters rettsikkerhet mener 

departementet det er behov for å presisere kommunens ansvar ytterligere i loven.  

 

Økonomiske forhold 

  

Dersom lovforslaget går igjennom og det lovfestes en plikt for kommunen til å dekke utgifter 

til private parters vitner, er det grunn til å tro at kommunen vil få økte utgifter. Per i dag 

mottar barneverntjenesten svært sjelden reiseregning mv fra de private parters vitner. Dersom 

det fastsettes i lov at kommunen er ansvarlig for å dekke disse utgiftene er det grunn til å tro 

at kommunen vil motta langt flere slike krav.  

 
Rådmannens vurdering 

 

Hvilken kommune som har ansvar for barn bosatt i Norge, men som oppholder seg i utlandet  

 

Administrasjonen støtter departementets forslag. Barnets folkeregistrerte adresse vil ikke 

alltid gi uttrykk for de faktiske forhold. Barnets folkeregistrerte adresse er et moment i 

helhetsvurderingen, men bør etter administrasjonens vurdering ikke alene være avgjørende. 

Administrasjonen støtter også at fylkesmannen avgjør spørsmålet dersom det er uenighet 

mellom kommunene om hvem som er ansvarlig kommune.  

 

Kommunens betalingsansvar for vitner mv ført av private pater for fylkesnemnda  

 

Etter administrasjonens vurdering bør det være staten og ikke kommunen som dekker 

utgiftene til private parters vitner mv. Dette er systemet i tingretten, og det er etter 

administrasjonens vurdering ikke grunn til å behandle dette annerledes for fylkesnemndene. 

Administrasjonen foreslår at vi fremmer dette synspunktet i høringsbrevet til departementet.  

 

Vedlegg 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar.  

 

Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---

forslag-til-endringer-i-barnevernloven/id2539626/ 

 

 

 

 



 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Postboks 8036 Dep 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/1117-3 8953/17 F46 &13  13.03.2017 

 
Høring - Forslag til endringer i barnevernloven 

 

1.   Innledning 

 

Det vises til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende ovennevnte, 

datert 17. februar 2017. Høringsfristen er satt til 31. mars 2017. 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om at den kommunen som et barn har 

nærmest tilknytning til bør være den ansvarlige kommunen når et barn bosatt i Norge, 

oppholder seg midlertidig i utlandet. Videre støtter Ringerike kommune departementets 

forslag om at fylkesmannen gis kompetanse til å avgjøre eventuelle tvister mellom 

kommunene vedrørende dette spørsmålet.  

 

Når det gjelder forslaget knyttet til betalingsansvaret for vitner mv. ført av private pater for 

fylkesnemnda, er det Ringerike kommunes vurdering at disse utgiftene bør bæres av staten, og 

ikke av kommunen. Ringerike kommunes synspunkter til dette forslaget utdypes nedenfor.   

 

2. Kommunens betalingsansvar for vitner mv. ført av private pater for fylkesnemnda  

 

Ringerike kommune støtter at de private parter ikke skal påføres utgifter i forbindelse med at 

kommunen fremmer sak for fylkesnemnda, og at det offentlige bør dekke disse utgiftene.  

Etter Ringerike kommunes vurdering er det imidlertid staten som bør dekke utgiftene og ikke 

kommunene. De private parter vil ofte ønske å føre vitner som kommunen ikke mener er 

nødvendige for å belyse saken. Erfaringen er at fylkesnemnda av hensyn til de private parter 

lar de private parter få føre de vitner den private part selv ønsker å føre. Det er etter Ringerike 

kommunes vurdering lite rimelig at kommunen skal pålegges å dekke disse utgiftene. Når 

saken behandles i tingretten dekkes denne type utgifter av staten, og samme ordning bør etter 

kommunens vurdering gjelde for behandlingen i fylkesnemnda.  

Etter Ringerike kommunes vurdering er det videre lite rimelig at kommunen skal pålegges å 

betale for sakkyndige oppnevnt av fylkesnemnda. Dersom tingretten oppnevner sakkyndig er 

det staten som dekker utgiftene forbundet med dette. Etter Ringerike kommunens vurdering er 

det ikke grunn til å ha ulike løsninger på dette punktet for de to instansene.  

Dersom kommunene skulle bli pålagt å dekke utgifter knyttet til private parters vitner anmoder 

Ringerike kommune departementet om å i lovforarbeidene gi føring til fylkesnemnda om at 

det skal tas en reell vurdering av hva som anses som «nødvendige» utgifter for å opplyse 
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saken, og at det i tvilstilfellene f.eks. legges opp til vitneførsel per telefon for vitner som har 

lang reisevei. 

 

 

Med hilsen   

    

Rune Erstad   

kommuneadvokat   

  Thea Broch 

  advokat 

   

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3857-2   Arkiv: 614 &45  

 

Ringmoen Vel - Flaskerud skole  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen,        gnr. 

300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen gnr. 300, bnr. 4 ble solgt til Ringmoen Vel for kr 1,- den  17.08.1983. 

Eiendommen skulle benyttes til grendehus. Ringmoen Vel hadde leieavtale på eiendommen 

fra 25.09.1975 og fram til eiendommen ble overskjøtet 17.08.1975. 

Eiendommens areal er beregnet til 5 826 m². 

 

Ringmoen Vel har i brev datert 17.06.2016, vedlegges, bedt Ringerike kommune overta 

eiendommen, i henhold til bestemmelsen i vedlagte skjøte: 

 

«Dersom Ringmoen Vel skulle bli nedlagt eller det ikke lenger skulle være aktuelt å bruke 

bebyggelsen til grendehus, forplikter velet seg til å skjøte eiendommen vederlagsfritt tilbake 

til Ringerike kommune. Eventuelle utgifter ved tilbakeskjøtingen dekkes av kommunen.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i LNF-området i kommuneplanen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Ringmoen Vel er nå nedlagt og bygningen har ikke vært i bruk på noen år, dette gjør at 

bygget forfaller. Rådmannen anbefaler at tilbakefallsretten benyttes, og at eiendommen selges 

på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

Vedlegg 

Brev fra Ringmoen Vel 

Skjøte til Ringmoen Vel 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/244-2  Arkiv: A20 &58  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/244-1   Arkiv:   

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 

 

Saksframlegg 

Fylkesmannen har gjennomført hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune og to skoler, 

Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. 

Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn på bakgrunn av mottatt informasjon om 

situasjoner/hendelser. 

Begge tilsynene dreide seg om elevenes rett til at godt psykososialt skolemiljø. 

Tilsynet ved Tyristrand skole påviste ingen lovbrudd, mens Hov ungdomsskole fikk varsel om 

flere pålegg som må rettes innen 1. april 2017. Fylkesmannen kommer på et nytt tilsyn ved 

Hov ungdomsskole innen utgangen av inneværende skoleår. 

 

Hov ungdomsskole arbeider internt for å rette opp lovbruddene. Eksterne instanser, som 

mobbeombudet i Buskerud, deltar også i det pågående arbeidet. 

Innen 1. april skal Ringerike kommune – Hov ungdomsskole sende en erklæring til 

Fylkesmannen om at lovbruddene er lukket. 

Hele skolesektoren må også ta lærdom av rapporten. Den følges opp og har ført til en 

gjennomgang av rutiner og praksis på alle skolene i kommunen. 

 

Juridiske forhold  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 

første ledd. 

 



 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle elever i grunnskolen skal ha et godt psykososialt skolemiljø. 

Fylkesmannen mottok meldinger om forhold de ønsket å undersøke nærmere ved to skoler i 

kommunen. Dette resulterte i tilsyn ved disse skolene. Tilsyn er en del av Fylkesmannens 

system for å sikre at lovverket blir fulgt.  

Rådmannen er veldig fornøyd med rapporten fra tilsynet ved Tyristrand skole. For å lukke de 

varslede påleggene ved Hov ungdomsskole, er det igangsatt et grundig arbeid ved denne 

skolen der både foreldre, elever og ansatte deltar.  

 For å sikre elevenes psykososiale miljø i Ringeriksskolen er dette tema også ved de andre 

grunnskolene i kommunen. 

 

 

Vedlegg 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Tyristrand skole 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Hov ungdomsskole 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



Fylkesmannen

iBuskerud

Anita Rolland Fuglesang

Fung. avdelingsd ir ektør

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax:32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen. no

MOTTATT 15 DTS. zOlO

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Saksbehandler: Ann Heidi Jebsen

32266952

Ann Heidi Jebsen

lnternett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

07.12.2016
201615887

631.1

30.11.2016

lnnvalgstelefon

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
Hønefoss

Oversendelse av Endelig rapport - tilsyn med Ringerike kommune - elevens
rett til et godt psykososialt skolemiljø - Frist for retting

Fylkesmannen i Buskerud sendte den2l november 2016 foreløpig tilsynsrapport til
Ringerike kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter
forvaltningsloven $ 16. Ringerike kommune ble gitt frist for å uttale seg til den foreløpige
rapporten innen 1. desember 2016.

Fylkesmannen i Buskerud mottok 1. desembe r 2016 Ringerike kommune og Hov
ungdomsskole sine uttalelser til den foreløpige tilsynsrapporten.

Vedlagt er endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud sitt tilsyn med Ringerike
kommune. I tilsynsrappoften er Ringerike kommune gitt frist til å rette lovbrudd som et
avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven $ 60 d. Fristen er 1. april 2016.Innen denne fristen må
Ringerike kommune også erklære til Fylkesmarìnen i Buskerud at det ulovlige forholdet er
rettet og redegjøre for hvordan lovbruddet er rettet.

Dersom lovbruddene ikke blir rettet innen 1. april 2016, vil Fylkesmannen vedta pålegg om
retting med hjemmel i kommuneloven $ 60 d.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten.
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1. Innledning
Fylkesmannen åpnet 9. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes rett til
et godt psykososialt skolemiljø ved Hov ungdomsskole i Ringerike kommune.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir overholdt, jf. opplæringsloven $ 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for
denne foreløpige tilsynsrapporten.

Tilsynet har avdekket lovbrudd

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket
under tilsynet. Fristen er 1. april 2016. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil
Fylkesmannen i Buskerud vedta påtegg om retting med hjemmel i kommuneloven 5 60 d.

Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, ¡f.
forvaltningsloven ka pittel Vi.

2. Om tilsynet med Ringerike kommune - Hov ungdomsskole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 5 14-1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn
jf. kommuneloven 5 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er
myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes
dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i

medhold av denne, som er brutt,

2,2 Tema for tilsynet

Hovedtema for tilsynet er:
1, Skolens forebyggende arbeid, jf. $ 9a-4, jf. $ 9a-3 først ledd

2. Skolens individrettede handlingsplikt, jf. $ 9a-3 andre og tredje ledd

3. Skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utvalg, jf. 55 9a-5, 9a-6
og kapittel 11

Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at alle elever på Hov ungdomsskole får
et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er en individuell
rettighet for alle elevene, Gjennom kontroll med skoleeiers og skolenes overholdelse av
lovkravene i denne forbindelse skal eventuelle lovstridige forhold avdekkes. Gjennom
påtegg om endring skal disse forhold rettes opp.

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av
formålsparagrafen i opplæringsloven S 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til
mistrivsel blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbyttet,

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller
negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. Et
godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg
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positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv, Skolen er
stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet
og inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få Oet riktige fokus.

Fylkesmannen har valgt å føre tilsyn med Ringerike kommune og Hov ungdomsskole på

Lrakgrurrlr av innkornrnen klagesak og alrlrer'ì inforrnasjon orn skolerliljøet ved Hov

ungdomsskole som Fylkesmannen fikk kunnskap om høsten 2076.I samme tidsperioden
fikk Fylkesmannen informasjon om en hendelse ved Tyristrand skole som tilsammen
bidro til at Fylkesmannen valgte â føre hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune
og Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. Innkommen informasjon var av en slik
karakter og omfang at vi fant at stedlig tilsyn var nødvendig for å kontrollere
kommunens og skolens arbeid med elevens rett til et godt skolemiljø på disse skolene.

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier og
skolen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på
det temaet som er valgt,

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Ringerike kommune og Hov ungdomsskole ble åpnet gjennom brev av 9,

september 2016. Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf.
kommuneloven $ 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervj u,

Gangen i tilsynet
- 9. september 2Ot6 - varsel om tilsyn
- 4. oktober 2016 - frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen
- 21. oktober 2016 - åpningsmøterfor kommunen og skole iskolens lokaler, samt

gjennomføring av intervjuer og samtaler i skolen lokaler
- Ca uke 46 - utsendelse av foreløpig tilsynsrapport og varsel om vedtak
- 22. november - sluttmøte i skolens lokaler
- Uke 50 - endelig rapport og vedtak fattes og sendes til Ringerike kommune
- 1. april2O1-T- Frist til å inngl erklæring og dokumentasjon om at påtegg er rettet
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3. Forebyggende arbeid

3,1 Rettslig krav

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved
skolen finnes i opplæringsloven $ 9a-4, jf. $ 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier
skal arbeide forebyggende for å forhindre at uønsket atferd oppstår, Det forebyggende
arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig.

Skolens plikt til â ¡oøøe systematisk og forebyggende (internkontroll)
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljØ, jf, 5g 9a-4 og

9a-3 første ledd, Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i

5 9a-1 om elevens individuelle rett, Skolen skal jobbe etter et <<føre-var-prinsipp>> og

forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring, Systemet må dekke alle kravene ikapittel 9a. Hensikten med det
systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber
kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas
hånd om i tide, Dette kalles også internkontrollregler som skolen mâfølge for å oppfylle
sin plikt til å jobbe systematisk og forebyggende.

Fase 1: Skolen må kartlegge situasjonen på skolen iforhold til kravene iopplæringsloven
kapittel 9a m,v,
Fase 2: Skolen må fastsette konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet.
Fase 3: Skolen må utarbeide et system for oppfølging av kravene i kapittel 9a.

Fase 4: Skolens ledelse må implementere systemet blant de ansatte.
Fase 5: Skolens ledelse må sikre at skolemiljøarbeidet er kontinuerlig, aktivt og

systematisk, og i samsvar med systemet.
Fase 6: Skolens ledelse må jevnlig evaluere skolens system og det systematiske
arbeidet.

Alle disse fasene er rettslige krav som skolen må oppfylle, jf. $9a-4. Skoleledelsen har
ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolen må kunne
sannsynliggjøre at de har et system for internkontroll, Systemet må vise hva som skal
gjøres, hvordan det skal gjØres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som

faktisk blir gjort.

Systemet må fange opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever
skolemiljøet, og sørge for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter $ 9a-1, Systemet må hele tiden evalueres.

3.2 Fylkesmannens undersØkelser
Ringerike kommune har utarbeidet en plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
<<Trivsel i Ringerike skolen.>> I planen er det sagt at elevene i Ringerikeskolen skal ha et
positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt krenkende ord eller handlinger
som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen, i SFO eller på

skoleveien. Videre står det at når det oppdages krenkende adferd skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak. I tillegg omhandler planen blant annet en definisjon av
krenkende adferd og plan for det forebyggende arbeid. I intervju kom det frem at de
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ansatte er kjent med definisjonen og at de mener at det er en omforent forståelse av hva

som er krenkende adferd på skolen.

Når det gjelder det forebyggende arbeid fremkommer det at kommunens visjon er at
<alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag>>, wålet er å gi et omsorgsfullt og

utfordrende tilbud til hvert enkelt barn, Videre fremkommer det at skolene og de ansatte
i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for krenkende ord og
handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på

områdene ledelse og organisering, relasjoner, samarbeid hjem-skole og konkretisering av
egne program for forebygging. Under punktet ledelse og organisering står det at god

ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det står også at det skal være fokus på god

klasseledelse som skaper et inkluderende miljø og læringsfellesskap med nulltoleranse
mot mobbing, klare regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement), årlig
trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse) og gode
inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar for
definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås ved skolestart hvert år,

I planen fremkommer det også at positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og

lærer har betydning for elevens læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen. Det
står videre at klasseregler drøftes og utarbeides, mobbing og læringsmiljø er tema i

klassene, elevens trivsel er et tema i elevsamtalene, fadderordning for elever i småskolen
og at elevrådet skal være en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. Videre sier
planen at det er viktig med et godt skole-hjem samarbeid og at skolene skal konkretisere
hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet og at skolene kan ha egne
forebyggende programmer som <<Det er mitt valg,>>

Planen inneholder også rutiner som omhandler handlingsplikten, tiltaksplan ved mobbing,
vold/trusler og system/rutine for det kontinuerlige arbeidet med elevens rett til et godt
psykososialt skolemiljø.

Når det gjelder avdekking sier planen følgende <<Alle ansatte ved skolen har en

handlingsplikt som består av:
- plil<t til å gjøre undersøkelser rasl<t
- plikt til å varsle rektor
- plikt til å gripe inn

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. $ 9a-7).>

<For å avdekke mobbing har hver skole:
- årlig undersøkelse tilpasset alderstrinnet som kan avklare omfanget av mobbing
Elevundersøkelsen 7. og 70. trinn,
- egne undersøkelser på andre trinn
- fokus på elevens trivsel og om eleven blir mobbet i elev- og foreldresamtaler
- gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om mobbing forekommer
- fokus på O¡g¡tal mobbing

For å avdekke mobbing er det viktig at de foresatte:
- gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
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- følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar

Meldinger om mobbing fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor. Ved

mistanke om mobbing:
- blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert
- skal skoleledelsen informeres og sette inn tiltak
- for å løse saken hvis mobbing blir konstatert>>

Tiltaksplanen ved mobbing/vold/trusler sier hva som skal gjøre av hvem. System for
kontinuerlig arbeid lister også opp hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig, når det
skal skje og en bekreftelse av at det er gjort.

Ringerike kommunes plan inneholder også mal for hendelsesrapport, mal for vedtak og

utkast til ikke anonym trivselsundersøkelse. Til slutt omhandler planen reglene for bruk
av makt og tvang, herunder nødrett og nødverge. I intervju kom det frem at de ansatte
var kjent med hendelsesrapporten og at ledelsen hadde fokus på at den skulle brukes i

hendelser som omhandlet krenkende adferd.

I intervju kom det frem at de ansatte ved Hov ungdomsskole kjenner til og håndterer
saker i samsvar med Ringerike kommunes plan <<Trivsel i Ringerike skolen.>> I intervju
fremkom det også at de ansatte kjenner til handlingsplikten, Det ble sagt at ansatte
undersøker, griper inn og varsler rektor isaker om omhandler krenkende adferd.

Videre fremkom det under tilsynet at skolen har forebyggende tiltak, herunder smil-uke,
elevrådet, sosiale tiltak i klassene, <bli-kjent>> dager, <<ble vi kjent>> dag, at lærerne
spiser med elevene i klassen, utvidet inspeksjon, høstdag, vinteraktivitetsdag og fokus
uker to ganger i året. I intervju fremkom det at elevrådet er involvert i fokus uken. Etter
foreløpig rapport er det kommet inn merknader fra elevrådet, der de presiserer at de

arbeider med skolemiljøet, De er aktive pådrivere i flere av trivselstiltakene på skolen.

Hov ungdomsskole har utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for ansatte på

skolen er det blant annet informasjon om råd og utvalg, retten til et godt skolemiljø som

fremmer helse, miljø og sikkerhet, ordensreglementet, prosedyrer ved mobbing eller
krenkende adferd, prosedyrer ved vold/trusler, mal for hendelsesrapport, plan over
foreldremøter, handlingsplan for et godt skolemiljø for alle elever skoleåret 2OL6/20L7,
skriv om partnerskap mot mobbing og innhold i elevsamtaler og utviklingssamtaler.
Skolen har satt seg som mål å ha nulltoleranse for mobbing og at alle elever ved Hov

skal oppleve skolen som et godt sted å være, kjennetegnet ved opplevd ivaretakelse av
den enkeltes læring, helse og trivsel. I intervju kom det frem at de ansatte ved skolen
kjente til at det skulle være nulltoleranse mot mobbing på skolen, men ingen var kjent
med skolens andre mål for skolemiljøet, Videre har skolen motto << mestring gjennom
samarbeid,> I intervju kom det frem at skolen hadde nulltoleranse mot mobbing, men at
skolen ikke trodde skolen var fri for mobbing og krenkende adferd.

I handlingsplan mot mobbing er det nevnt en rekke tiltak for å forebygge mobbing som

god klasseledelse, følge kommunens plan <<Trivsel i Ringerikeskolen>>, følge skolens
ordensregler, gjennomføring av elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, gode

inspeksjonsrutiner, utarbeide klasseregler, ukentlige elevsamtaler og at hjemmet og

skolen er tydelige i sitt syn på mobbing.
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I prosedyrer ved mobbing eller krenkende adferd står det at den enkelte ansatte har en

handlingsplikt til å undersøke, gripe inn og varsle. Videre står det at når ansatte får
mistanke om eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger
skal dette følges opp umiddelbart. I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med og

forholdt seg til skolens rutiner på området for tilsynet. I intervju kom det også frem at
rektor er aktivt involvert i saker som gjelder elevens skolemiljØ og at hun har og tar
ansvar for oppfølgingen av saker som gjelder skolemiljøet, I intervju ble det også sagt at
ansatte var kjent med at de skulle fylle ut hendelsesrapport ved krenkende adferd og om
de glemte det ville rektor be dem om å gjøre det, Tilsynet fikk forelagt en ferdig utfylt
hendelsesra pport,

I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med heftet til de ansatte og viste hva

deres ansvar var i forhold til tema for tilsynet. I intervju kom det også frem at skolen
hvert år gjennomfører elevundersøkelsen og at resultatet blir bearbeidet og at skolen
setter seg mål for det videre arbeidet på bakgrunn av resultatet i elevundersøkelsen.
Videre ble det sagt i intervju at skolen gjennomfører en ikke anonym
trivselsundersøkelse - Spekter - to ganger i året. Resultatet fra denne
trivselsundersøkelsen ble gjennomgått av kontaktlærer og brukt aktivt i elevsamtalen og

arbeidet i klassen og på skolen, Det ble bekreftet fra alle som deltok i tilsynet at disse
undersøkelsens ble gjennomført og at resultatet ble brukt/bearbeidet, I intervju fremkom
clet også at skolen gjennomfører forelclreunclersøkelse hvert år. Det ble imicllertid sagt at
deltagelsen fra foreldrene var dårlig.

I heftet til elever og foresatte er blant annet informasjon om skolehelsetjenesten, råd og

utvalg, herunder sammensetningen og oppgaver til råd og utvalg, retten til et godt
skolemiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet, ordensreglementet, prosedyrer ved
mobbing eller krenkende adferd, prosedyrer ved vold/trusler og handlingsplan for et godt
skolemiljø for alle elever skoleåret 2076/2077. i tilsynet kom det frem at alle råd og

utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i skolemiljøsaker.
Skolen har også utarbeidet et årshjul for elevrådet og SMU. I årshjulet for SMU er det
sagt hva som skal gjennomgås og når. Det er blant annet sagt at i oktober skal skolens
informasjonshefte gjennomgås med fokus på handlingsplan for læringsmiljØ, mobbing og

krenkende ordlhendelser/vold. Videre skal blant annet arbeide med elevundersøkelsen
og foreldreu ndersøkelsen gjen nomgås.

Når det gjelder ordensreglementet fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for
elever og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var
mottatt og lest, Det fremkommer også i skolens plan for foreldremøter at elever og

foresatte skulle gjØres kjent med ordensreglementet og når. Videre ble det sagt at
klassene utarbeidet egne klasseregler enten uttalt muntlig eller skriftlig. Tilsynet fikk
forelagt et eksempel på slike klasseregler,

Skolen har også inspeksjonsrutiner og i intervju kom det frem at det ble gjennomført
inspeksjon, at lærerne var synlig ute i skolegården og var der eleven oppholdt seg,

Videre fremkom det i intervju og av innsendt dokumentasjon at ansatte spiser med

elevene matpausen.

Fylkesmannen har også fått tilsendt mal for elevsamtale og ser av den at trivsel er et
tema. I intervju ble det bekreftet at elevsamtalene ble gjennomført og at trivsel var et
tema. Videre har skole utarbeidet et årshjul for sosialpedagogisk arbeid for trygghet og
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trivsel, Her fremkommer det når aktiviteten skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig
og målet med aktiviteten. Noen aktiviteter som er nevnt er bli-kjent dagen, Spekter,
elevsamtale, utviklingssamtalen, elevundersØkelsen og fokusuken. Målet for bli kjent
dager er at alle elever skal kjenne noen og oppleve trygghet. I intervju ble det bekreftet
at aktivitetene ble gjennomført etter planen og at de som hadde ansvar i henhold til
planen var kjent med sitt ansvar.

Forut for tilsynet og under tilsynet fikk Fylkesmannen informasjon om hendelser ved Hov

ungdomsskole angående skolemiljøet, Det var informasjon om lærere som krenker elever
og om krenkelser mellom elever. I forbindelse med innhenting av dokumentasjon til
tilsynet sendte skolen inn to vedtak. Dette var vedtak i saker Fylkesmannen ble gjort
kjent med under tilsynet. Under tilsynet ble Fylkesmannen i tillegg forelagt
saksdokumentene i noen av de andre sakene. Rektor og ledelsen redegjorde for alle
sakene Fylkesmannen tok opp.

I intervju kom det frem at ledelsen var restriktiv med hva som ble videreformidlet til
ansatte når det var saker som angikk enkeltelevers rett til et godt psykososialt
skolemiljø. I intervju ble det sagt at ledelsen ikke ga tilstrekkelig informasjon til ansatte,
elever og foresatte om hvordan skolen håndterte hendelser som angikk skolemiljøet
generelt og hvordan skolen arbeidet med å sikre et godt skolemiljø for alle. I intervju ble

det sagt at dette særlig gjaldt informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt for å sikre
læringsmiljØet i klasser der det var mye uro. Rektor sa i intervju at de som hadde behov
for informasjon i enkeltsaker fikk informasjon. I intervju kom det fram at inntrykket var
at skolens ledelse ivaretok de som krenket bedre enn de som ble krenket og resten av
elevene.

I de sakene som angikk krenkelser mellom laerer og elev redegjorde rektor for hvordan

disse sakene var blitt håndtert, Tilsynet fikk forelagt noe dokumentasjon. I intervju og av

dokumentasjonen fremkommer det at det var lærer som krenket elevene som sammen
med rektor håndterte saken og gjennomførte samtaler med delden krenkede eleven(e). I
intervju sa rektor at det i disse sakene kunne vært truffet vedtak om tiltak, men påpekte

at skolen hadde iverksatt tiltak selv om det ikke var truffet vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-3.

I de sakene/hendelsene som Fylkesmannen var blitt kjent med under tilsynet som angikk
krenkelser mellom elev og elev redegjorde rektor og ledelsen i intervju for hvordan disse

var blitt håndtert. Tilsynet fikk også forelagt noe dokumentasjon og fikk informasjon om

sakene i gjennomføringen av tilsynet.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Før foreløpiq rapport
Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at Hov ungdomsskole arbeider aktivt,
systematisk og kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø. pä bakgrunn av
innsendt dokumentasjon og intervju finner Fylkesmannens at skolen arbeider aktivt på

flere nivå for å forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø,
Skolens system dekker alle kravene i opplæringslovens kapittel 9a, hva gjelder elevens
rett til et godt psykososialt skolemiljø, slik det er dokumentert for tilsynet. Det kom også

frem i tilsynet at rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens
systematiske arbeid.
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Fylkesmannen finner til tross for dette at skolens forebyggende arbeid ikke er egnet til å

sikre at elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø oppfylles. Vi har da lagt vekt på at
det forut for tilsynet og under tilsynet er kommet frem informasjon om elever som er
blitt utsatt for alvorlige krenkelser fra elever. Disse sakene viser at skolens forebyggende
arbeid ikke er egnet til å sikre at elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø oppfylles.
Vi har også lagt vekt på at til tross for at skolen arbeider aktivt, systematisk og

kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø klarer ikke skolen å formidle dette ut til
alle på skolen, inkludert råd og utvalg og foresatte. Dette medfører at ikke alle aktørene
på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle elevers rett til et godt psykososialt
skolemiUø.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at skolens system heller ikke er egnet til å fange
opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever skolemiljøet, Vi har da lagt
vekt på at det i intervju og gjennom annen informasjon forelagt tilsynet er det kommet
frem at elever og foresatte opplever at skolen ikke oppdager alle krenkelser og ivaretar
alles rett til et godt psykososialt skolemiljø,

Når det gjelder tilfeller der en lærer krenker en elev, er det Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet at de ansatte ikke har en omforent forståelse av hvordan de skal håndtere slike
saker, Fylkesmannen finner heller ikke at skolen har rutiner for hvordan slike saker skal
håndteres. Videre finner vi på bakgrunn av det som er kommet frem i intervju og forelagt
dokumentasjon at den måten skolen håndterer saker der en lærer har krenket en elev
ikke kan s¡es å være i samsvar med opplæringsloven $ 9a-3 og hensynet til barnets
beste, jf. grunnloven $ 104.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er også at til tross for at skolen ved rektor sørger
for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt eller enkeltelever ikke får
oppfylt sin rett etter $ 9a-1, er ikke alle tiltak egnet til å ivareta elevens rett til et godt
psykososialt skolemiljØ. Vi har da særlig lagt vekt på hvordan saker der lærer krenker
elever håndteres, Vi ser også at flere av sakene som omhandler krenkelser mellom elever
er av alvorlig karakter.

Etter foreløpiq rapport
EtLer loreløpig rapport Irar skolerr pekL på aL cleL i proseclyrer ved tnobl¡ing eller
krenkende adferd står at den også gjelder tilfeller der voksne plager en elev.
Fylkesmannen ser dette og legger derfor til grunn at skolen har rutiner for håndtering av
slike saker, Fylkesmannen beklager at vi ikke så dette på tidligere tidspunkt. Til tross for
tilbakemeldingen fra elevrådet og skolen finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å endre
vår konklusjon,

3,3 Fylkesmannens konklusjon

Ringerike kommune skal sørge for at Hov ungdomsskole jobber aktivt, kontinuerlig og

systematisk slik at elevenes rett til et godt psykososialt miljø blir oppfylt, jf.
opplæringsloven 55 9a-3 første ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at

L0



Fylkesmannen i Buskerud

a. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan elevene generelt opplever det
psykososiale miljøet.

b. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan den enkelte elev opplever det
psykososiale miljøet.

c. rektor sikrer at skolen iverksetter generelle forebyggende tiltak basert på

kjennskap til hvordan elevene opplever det psykososiale miljøet,

4. Det individuelt rettede arbeid ved skolen

4,1 Rettslig krav

Handlingsplikten gjelder for alle som har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale med

skoleeier, Dette inkluderer også lærervikarer og andre med midlertidige arbeidsavtaler. I
tillegg til lærere, ansatte som arbeider i skolefritidsordning/aktivitetsskolen og

miljøarbeidere, gjelder handlingsplikten også for eksempel vaktmester,
rengjøringspersonale og kontorpersonale som er ansatt ved skolen. Skolen må sørge for
at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten, og hva denne innebærer. Dette inngår
i det systematiske arbeidet. Handlingsplikten kan inndeles i fire steg:

1. Den ansatte må undersøke saken
Det er tilstrekkelig at en ansatt har mistanke om at en elev er blir utsatt for krenkende
ord og handlinger, for at plikten til å undersøke forholdet inntrer. Mistanke innebærer en

<<følelse>> eller en antagelse om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger.
Det trenger ikke være vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den

ansatte får mistanke om én krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal
inntre, Selv om for eksempel utsagnene fremstår som en del av en akseptert kultur i

elevgruppen, er det likevel en krenkelse hvis en eller flere elever opplever det som en

krenkelse.

2, Den ansatte må varsle skoleledelsen
Dersom den ansatte får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for
krenkende ord og handlinger, må vedkommende varsle skoleledelsen. Dette kan også
gjelde selv om eleven selv sier at han eller hun ikke er utsatt for krenkende ord og

handlinger, Det kan være mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes, ikke
innrømmer dette for en lærer. Når en ansatt varsler skoleledelsen, kan dette skje både

skriftlig og muntlig. Det viktige er at skolen har en omforent forståelse av når det skal
varsles, og hvordan det skal skje, Dette er en del av skolens systematiske arbeid med å
sikre elvene et godt psykososialt miljø.

3. Den ansatte må gripe inn selv hvis det er nødvendig og mulig
Dersom det er nødvendig og mulig, må den ansatte itillegg gripe inn selv. Hensikten
med denne bestemmelsen er å stanse uønskede handlinger så raskt som mulig for å
unngå eller redusere fysiske og psykiske skader hos de involverte. Hva som vil være
egnet måte å gripe inn på, avhenger av hvordan eleven blir krenket, Dersom krenkelsen
er verbal, plikter den ansatte å stoppe dette, Dersom elever slåss eller fysisk mishandler
en annen elev vil det også være nødvendig å gripe inn, men om den ansatte selv skal gå

inn og skille elevene vil avhenge av vedkommende sine egne forutsetninger og

situasjonen for øvrig. Det kan bare kreves at en ansatt griper inn i en slik isituasjon
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dersom det anses som forsvarlig. Ansatte skal ikke utsette seg selv for fare. Det kan

eventuelt være nødvendig å hente hjelp fra andre eller å ringe politiet for hjelp,

4. Skoleledelsen må oppfylle den krenkedes elevens rett til et godt psykososialt miljø
Den enkelte ansattes plikt til å undersøke og varsle ved mistanke om krenkende ord eller
handlinger, og å gripe inn selv dersom det er nødvendig og mulig, følger av $ 9a-3 andre
ledd. Selv om det ikke følger av denne bestemmelsen, så har også skolen en plikt til å
følge opp saken på en egnet måte slik at den krenkede eleven får oppfylt sin rett til et
godt psykososialt miljø. Dette følger av elevens rett til et godt psykososialt miljø etter $
9a-1, jf, over.

4,2 Fylkesmannens undersØkelser
I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skolen>> er det sagt at <<Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som
består av:

I â gjøre undersøkelser raskt
I å varsle rektor
| å gripe inn

Det følger av skolens dokumenter at kommunens plan er tatt inn i skolens rutiner og er
gjort kjent for de ansatte, I intervju kom det frem at de ansatte var kjent med

handlingsplikten og at planen ble gjennomgått med de ansatte ved skolestart, I intervju
kom det også frem at de ansatte faktisk undersøkte, grep inn og varslet rektor når de ble

kjent med krenkende adferd, Det fremkom også i intervju at de ansatte har lav terskel
for å undersøke hendelser og at det er en felles forståelse for når og hvem som skal
gripe inn, undersøke og varsle.

I kommunens plan er det også tiltaksplan for mobbing/vold/trusler. I tiltaksplanen
kommer det frem hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Det fremkom blant
annet at ved vold skal alle gripe inn, rektor varsles og overta ansvaret for den videre
behandlingen av saken. Det er også sagt hvordan skolen skal følge opp den som er blitt
utsatt for vold og den som utøver vold. Her kommer det frem at det også skal iverksettes
tiltak, Det kom frem i intervju at de ansatte håndterte saker isamsvar med tiltaksplanen,
I intervju kom det frem at skolen i enkelte saker hadde iverksatt ulike tiltak, som for
eksempel, samtaler med de involverte og foresatte samt ekstra inspeksjon med mål om
å holde øye med enkeltelever. Det ble også sagt i intervju at tiltak ble evaluert og justert
underveis i sakene, og ved behov ble det iverksatt nye tiltak. Dette fremkom også i

dokumentasjon som ble forlagt tilsynet.

Hov ungdomsskole har i tillegg utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for
ansatte på skolen er blant annet informasjon om rutiner ved mobbing eller krenkende
adferd, rutiner ved vold/trusler og mal for hendelsesrapport tatt inn. I intervju fremkom
det at de ansatte var kjent med prosedyrene, I intervju ble det også sagt at de ansatte
griper inn, undersøker og varsler dersom de får mistanke om at noen blir utsatt for
krenkende adferd. Videre var de ansatte kjent med, og brukte hendelsesrapporten. Det

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl,l. $ 9a-7)>.
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ble sagt at dersom en ansatt glemte å bruke hendelsesrapporten ville rektor varsle
vedkommende om det. Fylkesmannen fikk forelagt en utfylt hendelsesrapport. Det ble

sagt at hefte for de ansatte ble gjennomgått med de ansatte hvert år.

I intervju sa rektor at det ble iverksatt tiltak når saken tilsa det, både ¡nd¡viduelle og

generelle tiltak. Fylkesmannen har fått forelagt saker der det er truffet vedtak om tiltak.
Vi har også btltt forelagt saker der skolen har iverksatt tiltak i samsvar med

opplæringsloven $ 9a-3, andre ledd.

Fylkesmannen fikk under tilsynet informasjon om saker som gjaldt tilfeller der lærere
hadde krenket elever. eå bakgrunn av dette spurte Fylkesmannen hvordan skolen
håndterte slike saker. I intervju kom det frem at det ikke var en omforent forståelse på

skolen om hvordan slike saker skulle håndteres. i intervju fremkom det også at det var
ulik forståelse av om slike saker skulle håndteres på samme måte som saker der elev
krenker elev, Fylkesmannen ser også av innsendt dokumentasjon at skolen ikke har
rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. Rektor sa imidlertid i intervju at det i slike
saker ble iverksatt tiltak, selv om det ikke ble truffet vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-3. Rektor fortalte videre at i slike saker vil det være den læreren
som har krenket elev(er) som samtaler med den krenkende elev(er), enten alene eller
sammen med rektor, Saken ble ofte løst ved at læreren beklaget det som hadde skjedd,
Dette bekreftes i forelagt dokumentasjon og gjennom tilsynet ellers.

Fylkesmannens tilsyn ble blant annet opprettet på bakgrunn av en enkelt klage og annen
informasjon om skolemiljøet på ttov ungdomsskole, Sakene ble gjennomgått under
tilsynet og rektor redegjorde for dem. Fylkesmannen fikk også under intervjuene
kunnskap om alvorlige hendelser der elever hadde krenket andre elever, Disse sakene
ble også tatt opp med rektor, som redegjorde for sakene, I noen av sakene fikk tilsynet
forelagt dokumentasjon om hvordan de var håndtert i forhold til opplæringslovens kap.
9a, elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø.

4.3 Fylkesmannens vurderinger
Før foreløpiq rapport
Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er de ansatte ved skolen er kjent med sin

handlingsplikt. I tilsynet kom det frem at de ansatte undersøker saker ved mistanke om
at en elev er blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Videre er det Fylkesmannens
inntrykk at de ansatte har en felles forståelse for når en sak skal undersøkes. De ansatte
gir utrykk for at det er elevens opplevelse som skal legges til grunn når en vurderer om
det har skjedd en krenkelse. Tilsynet finner også at de ansatte kjenner til at krenkelser
omhandler mobbing, diskriminering, rasisme og vold og at det ikke trenger å være
vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den ansatte får mistanke om én

krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal inntre,

Etter tilsynet er det også fylkesmannens inntrykk at de ansatte ved skolen varsler
ledelsen dersom de får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for
krenkende ord og handlinger, enten muntlig eller skriftlig i hendelsesrapporten, Videre er
det Fylkesmannens forståelse at skolen har en omforent forståelse av når det skal

varsles og hvordan det skal skje når det er krenkelser mellom elever.
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Når det gjelder plikten til å gripe inn er Fylkesmannen inntrykk etter tilsynet at de

ansatte griper inn selv der det er nødvendig og mulig. Under tilsynet kom det frem at
ingen ansatt ville tillate at elev(er) verbalt eller fysisk krenket andre elever.

Når det gjelder tilfeller der en lærer krenker en elev fremkom det i intervju at ansatte
ville gripe inn dersom de så en lærer krenke en elev. Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet er imidlertid at de ansatte ikke har en omforent forståelse av hvordan de skal
håndtere saker der lærere krenker elever. Fylkesmannen finner heller ikke at skolen har
rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. Videre finner vi på bakgrunn av det som

er kommet frem i intervju og forelagt dokumentasjon at den måten skolen håndterer
saker der en lærer har krenket en elev ikke kan sies å være i samsvar med

opplæringsloven $ 9a-3 og hensynet til barnets beste, jf. grunnloven $ 104.

Fylkesmannen finner at skolens ledelse arbeider med å oppfylle den krenkede elevs rett
til et godt psykososialt skolemiljø. Rektor ivaretar også at alle ansatte er kjent med

handlingsplikten sin, Skolen iverksetter også tiltak ved behov både ¡nd¡viduelle og

generelle" Til tross for clette har tilsynet blitt kjent mecl flere saker cler elever har blitt
utsatt for krenkelser både fra medelever og lærere, Videre finner vi at skolen igjennom
sitt arbeid med å oppfylle den krenkedes rett til et godt psykososialt skolemiljø likevel
ikke klarer å sikre skolemiljøet til alle elevene. Vi har da lagt vekt på informasjon i

enkeltsaker og at det i tilsynet har fremkommet manglende tillit til skolens håndtering av
saker som angår skolemiljøet, Videre ser vi av forelagt dokumentasjon at ikke alle
iverksatte tiltak i enkeltsaker har vært egnet til å sikre elevens rett til et godt
psykososia lt skolemi ljø.

Fylkesmannens inntrykk er også at det ikke i alle saker som omhandler elevens
psykososiale skolemiljø gis tilstrekkelig informasjon til alle involverte parter,

Etter foreløpig rapport
Etter foreløpig rapport har skolen pekt på at det i prosedyrer ved mobbing eller
krenkende adferd står at den også gjelder tilfeller der voksne plager en elev,
Fylkesmannen ser dette og legger derfor til grunn at skolen har rutiner for håndtering av
slike saker. Fylkesmannen beklager at vi ikke så dette på tidligere tidspunkt. Til tross for
tilbakemeldingen fra skolen finner ikke Fylkesmannen, selv om det foreligger rutine for
håndtering av krenkelser mellom lærer og elev, at det er tilstrekkelig ny informasjon til å

endre vår konklusjon,

4,3 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sørge for at alle ansatte ved skolen undersøker saken og varsler
ledelsen, og selv griper inn om det er nødvendig og mulig, dersom de har mistanke om

eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf.
opplæringsloven 55 9a-3 første og andre ledd og $ 9a-4,

Ringerike kommune må ¡ den forbindelse se til at:

a. rektor sikrer at de ansatte er kjent med sin plikt til å undersØke og til hvordan de

skal undersøke forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en elev har
blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.

b. rektor sikrer at de ansatte er kjent med både sin plikt til å varsle og til hvordan de

skal varsle skoleledelsen, når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
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c. de ansatte varsler rektor når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer,
d, de ansatte undersøker forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en

elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.
e. rektor sikrer at skolen iverksetter egnede tiltak når skolen avdekker at en elevs

rett til et godt psykososialt skolemiljø ikke er ivaretatt.
f . rektor sikrer at skolen justerer tiltakene tidsnok dersom de ikke fører til at

elevens/elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø blir ivaretatt.

5. Medvirkning, informasjon og forvaltning

5.1 Rettslig krav

Elevenes rett til et godt psykososialt miljø

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf,

5 9a-1. Retten etter $ 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av
miljøet er avgjørende, Elevens individuelle rett er ikke oppfylt med mindre eleven selv
opplever at skolemiljøet har en tilfredsstillende virkning på hans eller hennes helse,

trivsel og læring, Retten til et godt psykososialt miljø innebærer altså ikke bare en rett til
fravær av krenkelser, men en rett til å oppleve at det psykososiale miljøet fremmer hans
eller hennes helse, trivsel og læring. Skolen må sørge for at alle elevene ved skolen
opplever at det psykososiale miljøet er godt. Loven er ikke oppfylt før alle elevene ved
skolen opplever et godt psykososialt miljø. Elevene har plikt til å oppholde seg i skolen
hver dag og har ikke like stor mulighet som voksne til å velge sitt miljø. I forarbeidene til
loven er det derfor lagt vekt på at skolen må gjøre <<sitt ytterste>> for at oppholdet ikke
blir til skade for elevene (Ot.prp.nr.72 200l-2002).

Skolens plikter
Skolen har plikt til I fatte enkeltvedtak
Elever og foreldre har rett tll å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet,
jf. $ 9a-3 tredje ledd, Skolen har plikt til â gjøre alle elever og foreldre kjent med denne
retten. Informasjonen må formidles slik at det er forståelig for elevene. Dette innebærer
at innholdet/formidlingen må tilpasses ulike elevgrupper og årstrinn. Informasjonen må
gis til alle foreldre.

Når skolen får en slik forespørsel fra en elev eller forelder, så har skolen plikt til snarest
mulig å behandle saken etter forvaltningsloven. Det vil si at skolen ved rektor må

undersøke om eleven får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø og deretter fatte et
enkeltvedtak i saken, og at dette må skje så raskt som mulig. Enkeltvedtaket kan enten
inneholde et tiltak som foreldrene eller eleven ber om eller et helt annet tiltak.
Enkeltvedtaket kan også konkludere med at det ikke skal settes inn tiltak fordi skolen
ikke mener det er nødvendig. I alle tilfeller må skolen fatte et enkeltvedtak, og følge
reglene som gjelder for enkeltvedtak i forvaltningsloven, Forvaltningsloven stiller
følgende krav til enkeltvedtaket:

Det må være skriftlig, jf. $ 23.
Det må vise til reglene som vedtaket bygger på og beskrive de faktiske forholdene som
har hatt betydning i saken, jf. gg 24 og 25.
Det må inneholde informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og
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fremgangsmåten ved klage, jf .827. Skolen kan heller ikke sette egne begrensninger i

klageretten, for eksempel ved å kreve at klage må være begrunnet.
Det må inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter 55 1B og 19,
jf . g 27 tredje ledd.

t tillegg har skolen plikt til å utrede saken godt nok, jf . g L/, i tillegg til å ivareta reglene
om taushetsplikt, jf. 55 13-13e.

Dersom forespørselen om tiltak gjelder det psykososiale miljøet til flere elever og det
systematiske arbeidet ved skolen, er det enda flere som kan be om tiltak etter 5 9a-3
tredje ledd, Elev og foreldre skal forstås ivid forstand, det vil si at forespørselen kan

komme fra grupper av foreldre eller elever, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer samt
råd og utvalg ved skolen,

Det stilles ingen krav til forespørselen, det vil si at den både kan være muntlig eller
skriftlig. Dersom skolen er i tvil om at en elev eller forelder har bedt om tiltak, må skolen
avklare dette med vedkommende elev eller forelder, Skolen har veiledningsplikt overfor
elever og foreldre, jf, forvaltningsloven $ 11.

Alle slike forespørsler må videreformidles til rektor, da det er rektor som har myndighet
t¡l å fatte enkeltvedtak.

Skolen har plikt til â sikre brukermedvirkning
Det er flere grupper og råd som har rett til å bli involvert i skolemiljøarbeidet, eller bli

orientert om forhold som gjelder skolemiljøet.

Elevene ved skolen har rett til å bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av det
systematiske arbeidet for å sikre et godt psykososialt miljø,jf.$ 9a-5, Dette kan for
eksempel være deltakelse når skolen lager ordensreglement, gjennomføre enkle målinger
osv. Det er skoleleders ansvar at elevene blir tatt med i skolemiljøarbeidet.

Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å utføre skolemiljøarbeidet på sine
vegne/ jf. 9a-5 annet ledd,

Viclere har skolen plikL til å sørge lor at elevråd og ftrrelclreråil blir løpencle orielrtert onr

alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf, 5 9a-6. Hvilke organ som er
aktuelle, vil variere etter skoletype. Disse organene har også rett til å tas med i

planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidtig som mulig, jf. $ 9a-
6 annet ledd.

Dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha

negativ virkning for helsa til elevene, har skolen plikt til å informere alle elever og deres
foreldre, jf, $ 9a-6 tredje ledd.

Skolen har plikt til â arbeide systematisk
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf.$$ 9a-4 og

9a-3 første ledd, Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i

5 9a-1 om elevens individuelle rett, Skolen må is¡tt systematiske arbeid sørge for at
handlingsplikten og alle bestemmelser om brukermedvirkning blir ivaretatt.
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5,2 Fylkesmannens undersØkelse - skolens plikt til å treffe enkeltvedtak
Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet,
jf, $ 9a-3 tredje ledd. Fylkesmannen ser av referat fra FAU at rektor på første møte
orienterer om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljØ. I intervju ble det bekreftet
at dette ble gjort. Videre kom det frem i intervju at rektor i møte med foresatte og elever
orienterte om retten t¡l å be om tiltak. Videre ble det sagt at rektor håndterer
henvendelser fra foresatte eller elever om det psykososiale skolemiljøet snarest mulig.
Videre fremkommer det av Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø <<Trivsel i Ringerike skolen>> at rektor og kontaktlærer hver høst skal
informere elever og foresatte om <<plan for å sikre godt læringsmiljø> og

ordensreglement. I heftet til elever og foresatte er blant annet informasjon om råd og

utvalg, herunder sammensetningen og oppgaver til råd og utvalg, I tilsynet kom det frem
at alle råd og utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i

skolemiljøsaker. Skolen har også utarbeidet et årshjul for elevrådet og SMU. I årshjulet
for SMU er det sagt hva som skal gjennomgås og når, Det er blant annet sagt at i

oktober skal skolens informasjonshefte gjennomgås med fokus på handlingsplan for
læringsmiljø, mobbing og krenkende ordlhendelser/vold. Videre skal blant annet arbeide
med elevu ndersøkelsen og foreld reu ndersøkelsen gjen nomgås.

Når det gjelder ordensreglementet fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for
elever og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var
mottatt og lest. Det fremkommer også I skolens plan for foreldremøter at elever og

foresatte skulle gjøres kjent med ordensreglementet og når.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skole>> står det at en hendelse der en elev blir utsatt for krenkende ord og

handlinger skal håndteres raskt og at skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i

tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er også sagt at muntlige og skriftlige
henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes
når tiltak settes i verk. Det følger også av tiltaksplanen ved mobbing at skolen alltid skal

undersøke saken så godt som mulig, innhente bistand fra eksterne ved behov, informere
foresatte og elev om videre saksgang og at rektor alltid skal treffe enkeltvedtak når
elever og foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet, I intervju kom det frem at de

ansatte og rektor var kjent med rutinen og at saker ble håndtert i samsvar med den.

Rektor er kjent med at vedtak skal være skriftlig og at det i enkelte tilfeller også skal

treffes vedtak om tiltak etter opplæringsloven $ 9a-3, andre ledd. Rektor sa imidlertid at
dette ikke alltid ble gjort,

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skolen>> er det laget en mal for vedtak i saker som omhandler psykososialt

skolemiljø. Videre har Hov ungdomsskole sendt inn vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-1, jf. 9a-3, tredje ledd. Fylkesmannen ser at skolens vedtak er
skriftlig, viser til bestemmelsene sakene bygger på, de faktiske forhold og at det gis

informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage,
jf . g 27. Videre inneholder skolens vedtak informasjon om retten til å se sakens

dokumenter etter 55 1B og 19, jf . g 27 tredje ledd. Ringerike kommunes mal derimot er i

samsvar med opplæringsloven og forvaltningsloven, med unntak av at det ikke gis

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter $$ 18 og

19, jf. $ 27 tredje ledd.
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5,3 Fylkesmannens vurder¡nger

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf,

$ 9a-1. Retten etter $ 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av
miljøet er avgjørende, Slik saken er dokumentert for Fylkesmannen treffer skolen vedtak
om tiltak i saker der elev og foresatte ber om det. Videre fremkommer det av innsendt
dokumentasjon at skolen evaluerer tiltakene etter en stund og kjenner til retten til å

treffe nytt vedtak om tiltak dersom det er behov for det. Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet er at alle elever og foreldre blir gjort kjent med retten om vedtak om tiltak etter
opplæringslovcn $ 9a-3, trcdjc lcdd. Vidcrc finncr tilsynct på bakgrunn av innscndt
dokumentasjon og det som kom frem under tilsynet at skolen snarest mulig behandler
saken etter forvaltningsloven, Videre finner Fylkesmannen at det har fremkommet under
tilsynet at skolen og rektor undersøker om eleven har fått oppfylt sin rett til et godt
psykososialt skolemiljø og at rektorvil treffe vedtak om tiltak dersom elev ellerforesatte
ber om det. Det kom også frem i intervju at rektor vil treffe vedtak i saker som
konkluderer med at det ikke er qrunnlaq for å iverksette tiltak.

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen også at alle
henvendelser om tiltak videreformidles rektor. Videre ser Fylkesmannen av innsendt
dokumentasjon og det som fremkom i intervju at skolen behandler saker og iverksetter
tiltak der forespørselen er fremsatt både skriftlig og muntlig, hva gjelder krenkelser
mellorn elever. Når del- gjelcJer krenkelser rnellom lærer og elev kornrner deL l'renr i

intervju at det i disse sakene kanskje skulle vært truffet vedtak, men at det ikke er blitt
gjort.

Fylkesmannen finner også at skolens vedtak er i samsvar med opplæringsloven og

forvaltningsloven. Dette gjelder også opplysning om retten til å se sakens dokumenter, jf
forvaltningsloven 55 18 og 19 og 27 tredje ledd. Fylkesmannen ser imidlertid at
kommunens mal for vedtak i forhold til psykososialt miljø ikke er i samsvar med

forvaltningslovens krav hva gjelder det å gi informasjon om retten til å se sakens
dokumenter, jf. forvaltningsloven etter 55 1B og 19, jf . $ 27 tredje ledd.

5,4 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen snarest mulig behandler anmodninger om
tiltak fra elever eller foreldre som gjelder det psykososiale miljøet etter reglene om
enkeltvedtak iforvaltningsloven, jf, gg 9a-1, 9a-3 første og tredje ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at:

a. Rektor treffer vedtak i alle saker der elever eller foresatte ber om tiltak ved

krenkelser utøvd av en lærer.

5.5 Fylkesmannens undersøkelse - skolens plikt til å sikre
brukermedvirkning
Skolen har sendt inn referat fra FAU-møter, elevrådsmøter og møter i SU/SMU. Videre
foreligger det rutiner for brukermedvirkning i praksis. Skolen har også tatt med rutiner
og informasjon om FAU, elevrådet og Samarbeidsutvalget i hefte som utleveres til elever
og foresatte hver høst. I kommunens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
<<Trivsel i Ringerike skolen>> er det også tatt med rutiner for å involvere elevrådet og
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andre råd og utvalg. I denne planen står det hva som skal gjøres og hvem som skal
gjøre det, når det skal gjøres og det skal kvitteres for at det er gjort.

I kommunes og skolens rutiner kommer det frem at råd og utvalg skal orienteres om
planer og vedtak og ta aktiv del i å skape et godt miljø og evaluere arbeidet med

skolemiljøet. I intervju ble det bekreftet at råd og utvalg ved skolen deltok aktivt i

arbeidet med skolemiljøet på skolen, særlig elevrådet. Videre kom det frem i intervju at
råd og utvalg ble orientert om saker som angår skolemiljøet, at de hadde anledning til å
uttale seg og påvirke i sakene som ble forelagt. Skolen sendte også inn referat fra møter
i råd og utvalg, Fylkesmannen ser av disse at skolemiljøsaker har vært tema på flere
møter i de ulike råd og utvalg.

Fylkesmannen fikk også tilsendt dokumentasjon på sammensetningen i SU/SMU, I
intervju ble det bekreftet at SU/SMU var riktig sammensatt.

Skolen skal også varsle foresatte snarest mulig dersom skolen blir klar over forhold ved

det psykososiale miljøet som kan ha negativ virkning for elevens helse. Fylkesmannen
fikk forelagt et skriv fra skolen som viser at skolen i en enkelt sak/hendelse varslet
foresatte om en hendelse på skolen som kunne ha negativ virkning på elevenes helse. I
følge brevet orienterte skolen om hendelsen og skolens håndtering av saken. Det
fremkom imidlertid i intervju at skolen ikke i alle saker klarer å formidle ut til alle på

skolen hvordan de håndterer saker som gjelder det psykososiale skolemiljøet til alle
elevene. Dette medfører at ikke alle aktørene på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle
elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø,

5.6 Fylkesmannens vurderinger
På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen at elevene ved

skolen blir involvert i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for
å sikre et godt psykososialt miljø, jf.$ 9a-5.

Videre finner Fylkesmannen at skolen sørger for at elevråd og foreldreråd btir løpende

orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. 5 9a-6. Og at råd og

utvalg også tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så

tidlig som mulig, jf. $ 9a-6 annet ledd.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er imidlertid at skolen ikke alltid informerer elever,
foresatte og råd og utvalg om forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha

negativ virkning for helsa til elevene, jf. 5 9a-6 tredje ledd. Vi har da lagt vekt på at
skolen ikke i alle saker klarer å formidle ut til alle på skolen hvordan de håndterer saker
som gjelder det psykososiale skolemiljøet til alle elevene. Dette medfører at ikke alle
aktørene på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle elevers rett til et godt psykososialt
skolemiljø.

5.7 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen varsler alle elever og foreldre snarest
mulig dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale miljøet som kan ha

negativ virkning for elevenes helse, jf. opplæringsloven $ 9a-6 tredje ledd.

6. Forhåndsvarsel om vedtak
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Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 5 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis
Ringerike kommune frist til å rette lovbrudd, jf. kommuneloven 5 6O d,

Frist for retting er 1. april 2OI7. Kommunen må ¡nnen denne datoen sende
Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for
hvordan lovbruddct cr rcttct.

Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta påtegg

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne
påklages, jf, forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende påtegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen idenne rapporten:

Skolens forebyggende arbeid

Ringerike kommune skal sørge for at Hov ungdomsskole jobber aktivt, kontinuerlig og

systematisk siik at eievenes rett tii et gocit psykososrait mli¡ø biir oppfyit, ¡f.
opplæringsloven $$ 9a-3 første ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må ¡ den forbindelse se til at

a. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan elevene generelt opplever det
psykososiale miljøet.
b, rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan den enkelte elev opplever det
psykososiale miljøet.
c. rektor sikrer at skolen iverksetter generelle forebyggende tiltak basert på kjennskap til
hvordan elevene opplever det psykososiale miljøet,

Det individuelt rettede arbeid ved skolen

Ringerike kommune skal sørge for at alle ansatte ved skolen undersøker saken og varsler
ledelsen, og selv griper inn om det er nØdvendig og mulig, dersom de har mistanke om
eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf.
opplæringsloven $$ 9a-3 første og andre ledd og $ 9a-4,

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at

a, rektor sikrer at de ansatte er kjent med sin plikt til å undersøke og til hvordan de

skal undersøke forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en elev har
blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer,

b. rektor sikrer at de ansatte er kjent med både sin plikt til å varsle og til hvordan de

skal varsle skoleledelsen, når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
c, de ansatte varsler rektor når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
d. de ansatte undersøker forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en

elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.
e. rektor sikrer at skolen iverksetter egnede tiltak når skolen avdekker at en elevs

rett til et godt psykososialt skolemiljø ikke er ivaretatt,
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f . Rektor sikrer at skolen justerer tiltakene tidsnok dersom de ikke fører til at
elevens/elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljØ blir ivaretatt.

Skolens plikt til å treffe enkeltvedtak

Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen snarest mulig behandler anmodninger om
tiltak fra elever eller foreldre som gjelder det psykososiale miljøet etter reglene om
enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. 55 9a-1, 9a-3 første og tredje ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at:

Rektor treffer vedtak i alle saker der elever eller foresatte ber om tiltak ved
krenkelser utØvd av en lærer,

Skolens plikt til å sikre brukermedvirkning

Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen varsler alle elever og foreldre snarest
mulig dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale miljøet som kan ha

negativ virkning for elevenes helse, jf. opplæringsloven $ 9a-6 tredje ledd,

7. Kommunens frist for retting

Som nevnt i kapittel 5 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene
som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er 1. april 20L7.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven $ 18.
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1. Innledning

Fylkesmannen åpnet 9. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevens rett til et 

godt psykososialt skolemiljø ved Tyristrand skole i Ringerike kommune.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for 

denne endelige tilsynsrapporten.

Tilsynet har ikke avdekket lovbrudd. 

2. Om tilsynet med Ringerike kommune – Tyristrand skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er 

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes

dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i 

medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Hovedtema for tilsynet vil være:

1. Skolens forebyggende arbeid, jf. § 9a-4, jf. § 9a-3 først ledd

2. Skolens individrettede handlingsplikt, jf. § 9a-3 andre og tredje ledd.

3. Skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utvalg, jf. §§ 9a-5, 9a-6 

og kapittel 11

Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at alle elever på Tyristrand skole får et 

godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er en individuell 

rettighet for alle elevene. Gjennom kontroll med skoleeiers og skolenes overholdelse av 

lovkravene i denne forbindelse skal eventuelle lovstridige forhold avdekkes. Gjennom 

pålegg om endring skal disse forhold rettes opp.

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 

formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til 

mistrivsel blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbytte. 

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 

negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. Et 

godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 

positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er 

stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet 

og inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 



Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen har valgt å føre tilsyn med Ringerike kommune og Tyristrand skole på 

bakgrunn av en hendelse som Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på av klager og 

Barneombudet i løpet av sommeren/høsten 2016. I samme tidsperioden fikk 

Fylkesmannen klagesaker og annen informasjon om skolemiljøet ved Hov ungdomsskole

tilsammen bidro dette til at Fylkesmannen valgte å føre hendelsesbasert tilsyn med 

Ringerike kommune og Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. Innkommen informasjon 

var av en slik karakter og omfang at vi fant at stedlig tilsyn var nødvendig for å 

kontrollere kommunens og skolens arbeid med elevens rett til et godt skolemiljø på disse 

skolene.  

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier og 

skolen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på 

det temaet som er valgt.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Ringerike kommune og Tyristrand skole ble åpnet gjennom brev av 9. 

september 2016. Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. 

kommuneloven § 60 c. 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 

opplysninger fra intervju.

Gangen i tilsynet 

- 9. september 2016 – varsel om tilsyn

- 4. oktober 2016 – frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen

- 21. oktober 2016 – åpningsmøter for kommunen og skole i skolens lokaler, samt 
gjennomføring av intervjuer og samtaler i skolen lokaler

- Ca uke 46 – utsendelse av endelig tilsynsrapport og varsel om vedtak

- 22. november 2016 - sluttmøte i skolens lokaler

3. Forebyggende arbeid

3.1 Rettslig krav 

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved 

skolen finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier 

skal arbeide forebyggende for å forhindre at uønsket atferd oppstår. Det forebyggende 

arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig. 

Skolens plikt til å jobbe systematisk og forebyggende (internkontroll) 
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf. §§ 9a-4 og 
9a-3 første ledd. Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig 
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i 
§ 9a-1 om elevens individuelle rett. Skolen skal jobbe etter et «føre-var-prinsipp» og 
forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Systemet må dekke alle kravene i kapittel 9a. Hensikten med det 
systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber 
kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas 
hånd om i tide. Dette kalles også internkontrollregler som skolen må følge for å oppfylle 
sin plikt til å jobbe systematisk og forebyggende. 
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Fase 1: Skolen må kartlegge situasjonen på skolen i forhold til kravene i opplæringsloven 
kapittel 9a m.v. 
Fase 2: Skolen må fastsette konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet. 

Fase 3: Skolen må utarbeide et system for oppfølging av kravene i kapittel 9a. 

Fase 4: Skolens ledelse må implementere systemet blant de ansatte. 

Fase 5: Skolens ledelse må sikre at skolemiljøarbeidet er kontinuerlig, aktivt og 
systematisk, og i samsvar med systemet. 

Fase 6: Skolens ledelse må jevnlig evaluere skolens system og det systematiske 
arbeidet. 

Alle disse fasene er rettslige krav som skolen må oppfylle, jf. §9a-4. Skoleledelsen har 
ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolen må kunne 
sannsynliggjøre at de har et system for internkontroll. Systemet må vise hva som skal 
gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som 
faktisk blir gjort. 

Systemet må fange opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever 
skolemiljøet, og sørge for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt 
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter § 9a-1. Systemet må hele tiden evalueres. 

3.2 Fylkesmannens undersøkelser 

Ringerike kommune har utarbeidet en plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

«Trivsel i Ringerike skolen.» I planen er det sagt at elevene i Ringerikeskolen skal ha et 

positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger 

som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen, i SFO eller på 

skoleveien. Videre sies det at når det oppdages krenkende adferd skal det reageres 

umiddelbart og iverksettes tiltak. I tillegg omhandler planen blant annet en definisjon av 

krenkende adferd og plan for det forebyggende arbeidet. I intervju kom det frem at de 

ansatte er kjent med definisjonen og at det er en omforent forståelse av hva som er 

krenkende adferd på skolen.

Når det gjelder det forebyggende arbeidet fremkommer det at kommunens visjon er at 

«alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag». Målet er å gi et omsorgsfullt og 

utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Videre fremkommer det at skolene og de ansatte 

i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for krenkende ord og 

handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på 

områdene ledelse og organisering, relasjoner, samarbeid hjem-skole og konkretisering av 

egne program for forebygging. Under ledelse og organisering står det at god ledelse og 

organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet foregår 

systematisk og kontinuerlig. Det sies at det skal være fokus på god klasseledelse med 

nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og læringsfellesskap, klare 

regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement), årlig trivselsundersøkelse 

(Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse) og gode inspeksjonsordninger der vaktene 

er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar for definerte områder og ser til at 

elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene gjennomgås ved skolestart hvert 

år. 

I planen fremkommer det også at positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og 
lærer har betydning for elevens læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen. Det 
står videre at klasseregler drøftes og utarbeides, mobbing og læringsmiljø er tema i 
klassene, elevens trivsel er et tema i elevsamtalene, fadderordning for elever i småskolen 
og at elevrådet skal være en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. Videre sier 
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planen at det er viktig med et godt skole-hjem samarbeid og at skolene skal 
konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet og at skolene kan ha 
egne forebyggende programmer som «Det er mitt valg.» I intervju kom det fram at de 
ansatte ved Tyristrand skole arbeidet med «Mitt valg» og at de får opplæring i det. «Mitt 
valg» handler om mobbing, gruppepress, selvstendig tenking osv.

Planen inneholder også rutiner som omhandler handlingsplikten, tiltaksplan ved mobbing, 
vold/trusler og system/rutine for det kontinuerlige arbeidet med elevens rett til et godt 
psykososialt skolemiljø.

Når det gjelder avdekking sier planen følgende «Alle ansatte ved skolen har en 
handlingsplikt som består av: 
• plikt til å gjøre undersøkelser raskt 
• plikt til å varsle rektor 
• plikt til å gripe inn 

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a-7) 

For å avdekke mobbing har hver skole: 
• årlig undersøkelse tilpasset alderstrinnet som kan avklare omfanget av mobbing 
(Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn, egne undersøkelser på andre trinn) 
• fokus på elevens trivsel og om eleven blir mobbet i elev- og foreldresamtaler 
• gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om mobbing forekommer 
• fokus på digital mobbing 

For å avdekke mobbing er det viktig at de foresatte: 
• gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget 
• følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar 

Meldinger om mobbing fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor. Ved 
mistanke om mobbing: 
• blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert 
• skal skoleledelsen informeres 
• settes det inn tiltak for å løse saken hvis mobbing blir konstatert»

Tiltaksplanen ved mobbing/vold/trusler sier hva som skal gjøres av hvem. System for 
kontinuerlig arbeid lister også opp hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig, når det 
skal skje og en bekreftelse av at det er gjort. 

Ringerike kommunes plan inneholder også mal for hendelsesrapport, mal for vedtak og 
utkast til ikke anonym trivselsundersøkelse. Til slutt omhandler planen reglene for bruk 
av makt og tvang, herunder nødrett og nødverge. 

I intervju kom det frem at de ansatte ved Tyristrand skole kjenner til og håndterer saker 
i samsvar med Ringerike kommunes plan «Trivsel i Ringerike skolen.» I intervju fremkom 
det også at de ansatte kjenner til handlingsplikten. Det ble sagt at ansatte undersøker, 
griper inn og varsler rektor i saker om omhandler krenkende adferd.

Videre fremkom det under tilsynet at det er et godt skole-hjemsamarbeid, at skolen har 

en rekke forebyggende tiltak, herunder «blikjent-uke», grilling, turer og trivselsdager. 

Det ble også sagt at elevrådet arbeider aktivt for å skape trivsel på skolen. Elevrådet 

arrangerer blant annet skoleball, futsal-turneringer, taco-dag og filmdag. Tyristrand skole 

har også utarbeidet en aktivitetskalender for skoleåret 2016/2017 der ovennevnte 

aktiviteter er nevnt. Det ble sagt at denne kalenderen ble evaluert hvert år. I intervju ble 

det også sagt at skolen er raskt ute med å undersøke hendelser og orientere hjemmet.
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Tyristrand skole har utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for ansatte på 

skolen er det blant annet rutiner for brukermedvirkning, handlingsplan mot mobbing, 

trivselsregler, skole-hjemsamarbeid og innhold i elevsamtaler. Skolen har satt seg som 

mål at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien. At alle skal ta vare på hverandre 

og passe på at alle har det bra. I intervju kom det frem at skolen hadde nulltoleranse 

mot mobbing og at rektor ved oppstart av skoleåret samlet alle elvene i idrettshallen og 

fremhevet skolens visjon og at ingen elever ved Tyristrand skole skal gå alene.

I handlingsplan mot mobbing er det nevnt en rekke tiltak for å forebygge mobbing som 

god klasseledelse, følge kommunens plan «Trivsel i Ringerikeskolen», følge skolens 

trivselsregler, gjennomføring av elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, gode 

inspeksjonsrutiner, utarbeide klasseregler, ukentlige elevsamtaler og at hjemmet og 

skolen er tydelige i sitt syn på mobbing. 

Planen inneholder også tiltak for å avdekke mobbing. Her fremkommer det at ansatte 

skal ta henvendelser om mistrivsel og plaging på alvor, at ansatte som har inspeksjon 

skal melde raskt i fra til kontaktlærer ved mistanke om mistrivsel, plaging eller mobbing. 

Videre står det at rektor skal varsles i saker som gjelder mobbing. I intervju fremkom det 

at de ansatte var kjent med og forholdt seg til skolens rutiner på området for tilsynet. I 

intervju kom det også frem at rektor er aktivt involvert i saker som gjelder elevens 

skolemiljø og at han har og tar ansvar for oppfølgingen av saker som gjelder 

skolemiljøet.

Planen nevner også ulike symptomer på at et barn er utsatt for mobbing.

I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med heftet til de ansatte og visste hva 

deres ansvar var knyttet til temaet for tilsynet. I intervju kom det også frem at skolen 

hvert år gjennomfører elevundersøkelsen og at resultatet blir bearbeidet og at skolen 

setter seg mål for det videre arbeidet på bakgrunn av resultatet i elevundersøkelsen. 

Fylkesmannen ser av resultatet fra elevundersøkelsen at skolen har gode resultater hva 

gjelder temaet for tilsynet. Videre ble det sagt i intervju at skolen gjennomfører en ikke 

anonym trivselsundersøkelse to ganger i året. Resultatet fra denne trivselsundersøkelsen 

ble gjennomgått av kontaktlærer og brukt aktivt i elevsamtalen og arbeidet i klassen og 

på skolen. Det ble bekreftet fra alle som deltok i tilsynet at disse undersøkelsens ble 

gjennomført og at resultatet ble brukt/bearbeidet. 

Tyristrand skole har også utarbeidet et skriv som sier hvordan rutiner skal gjøres kjent 

for personalet. Her fremkommer det at skolens rutiner blir gjennomgått på teammøter 

hvert skoleår. Det ble bekreftet i intervju at dette ble gjort.

Skolen har også utarbeidet en rutine for håndtering av elev-adferd og skjema for 

elevsamtale. Trivsel, mobbing/konflikter og klassemiljøet er tema på elevsamtalen. Det 

ble bekreftet i intervju at skolen brukte elevsamtaleskjemaet i elevsamtalen.

I heftet til elever og foresatte «Trygghet og trivsel – Utfordring og utvikling» er blant 

annet trivselsreglene, handlingsplan mot mobbing, rutiner for brukermedvirkning, 

herunder sammensetning av og oppgaver til råd og utvalg tatt inn. I tilsynet kom det 

frem at alle råd og utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i 

skolemiljøsaker. I intervju kom det imidlertid frem at SU/SMU ikke var riktig 

sammensatt.
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Når det gjelder trivselsreglene fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for elever 

og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var mottatt og 

lest. Det fremkommer også i skolens årshjul at elever og foresatte skulle gjøres kjent 

med trivselsreglene og når. Videre ble det sagt at klassene utarbeidet egne klasseregler 

enten uttalt muntlig eller skriftlig.

Skolen har også inspeksjonsrutiner og i intervju kom det frem at det ble gjennomført 

inspeksjon, at lærerne var synlig ute i skolegården og var der eleven oppholdt seg. I 

intervju fremkom det også at rektor ofte var ute i skolegården og spilte basketball og 

fotball med elevene.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at Tyristrand skole arbeider aktivt, systematisk 

og kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø. På bakgrunn av innsendt 

dokumentasjon og intervju finner Fylkesmannen at skolen arbeider aktivt på alle nivåer

for å forebygge brudd på elevens rett til et godt psykososialt miljø. Skolens system 

dekker alle kravene i opplæringslovens kapittel 9a, hva gjelder elevens rett til et godt 

psykososialt skolemiljø, slik det er dokumentert for tilsynet. Fylkesmannen finner at 

skolens forebyggende arbeid er egnet til å sikre at elevens rett til et godt psykososialt 

skolemiljø oppfylles. Fylkesmannen inntrykk er også at skolens kontinuerlig og 

systematiske arbeid for et godt miljø og er egnet til å sikre at problemer oppdages og tas 

hånd om i tide. 

Det kom også klart frem i tilsynet at rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av 
skolens systematiske arbeid. Skolens system viser hva som skal gjøres, hvordan det skal 
gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. 

Skolens system er også egnet til å fange opp både hvordan elevene generelt og den 
enkelte opplever skolemiljøet. Videre er det Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet at 
skolen ved rektor sørger for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt 
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter § 9a-1. Fylkesmannen finner også at 
skolen evaluerer systemet. 

3.3 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg.

4. Det individuelt rettede arbeid ved skolen

4.1 Rettslig krav 

Handlingsplikten gjelder for alle som har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale med 
skoleeier. Dette inkluderer også lærervikarer og andre med midlertidige arbeidsavtaler. I 
tillegg til lærere, ansatte som arbeider i skolefritidsordning/aktivitetsskolen og 
miljøarbeidere, gjelder handlingsplikten også for eksempel vaktmester, 
rengjøringspersonale og kontorpersonale som er ansatt ved skolen. Skolen må sørge for 
at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten, og hva denne innebærer. Dette inngår 
i det systematiske arbeidet. Handlingsplikten kan inndeles i fire steg:

1. Den ansatte må undersøke saken 
Det er tilstrekkelig at en ansatt har mistanke om at en elev er blir utsatt for krenkende 
ord og handlinger, for at plikten til å undersøke forholdet inntrer. Mistanke innebærer en 
«følelse» eller en antagelse om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger. 
Det trenger ikke være vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den 
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ansatte får mistanke om én krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal 
inntre. Selv om for eksempel utsagnene fremstår som en del av en akseptert kultur i 
elevgruppen, er det likevel en krenkelse hvis en eller flere elever opplever det som en 
krenkelse. 

2. Den ansatte må varsle skoleledelsen 
Dersom den ansatte får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for 
krenkende ord og handlinger, må vedkommende varsle skoleledelsen. Dette kan også 
gjelde selv om eleven selv sier at han eller hun ikke er utsatt for krenkende ord og 
handlinger. Det kan være mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes, ikke 
innrømmer dette for en lærer. Når en ansatt varsler skoleledelsen, kan dette skje både 
skriftlig og muntlig. Det viktige er at skolen har en omforent forståelse av når det skal 
varsles, og hvordan det skal skje. Dette er en del av skolens systematiske arbeid med å 
sikre elvene et godt psykososialt miljø. 

3. Den ansatte må gripe inn selv hvis det er nødvendig og mulig 
Dersom det er nødvendig og mulig, må den ansatte i tillegg gripe inn selv. Hensikten 
med denne bestemmelsen er å stanse uønskede handlinger så raskt som mulig for å 
unngå eller redusere fysiske og psykiske skader hos de involverte. Hva som vil være 
egnet måte å gripe inn på, avhenger av hvordan eleven blir krenket. Dersom krenkelsen 
er verbal, plikter den ansatte å stoppe dette. Dersom elever slåss eller fysisk mishandler 
en annen elev vil det også være nødvendig å gripe inn, men om den ansatte selv skal gå 
inn og skille elevene vil avhenge av vedkommende sine egne forutsetninger og 
situasjonen for øvrig. Det kan bare kreves at en ansatt griper inn i en slik i situasjon 
dersom det anses som forsvarlig. Ansatte skal ikke utsette seg selv for fare. Det kan 
eventuelt være nødvendig å hente hjelp fra andre eller å ringe politiet for hjelp. 

4. Skoleledelsen må oppfylle den krenkedes elevens rett til et godt psykososialt miljø 
Den enkelte ansattes plikt til å undersøke og varsle ved mistanke om krenkende ord eller 

handlinger, og å gripe inn selv dersom det er nødvendig og mulig, følger av § 9a-3 andre 

ledd. Selv om det ikke følger av denne bestemmelsen, så har også skolen en plikt til å 

følge opp saken på en egnet måte slik at den krenkede eleven får oppfylt sin rett til et 

godt psykososialt miljø. Dette følger av elevens rett til et godt psykososialt miljø etter § 

9a-1, jf. over.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser 

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 
Ringerike skolen» er det sagt at «Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som 
består av: 
• plikt til å gjøre undersøkelser raskt 
• plikt til å varsle rektor 
• plikt til å gripe inn 

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a-7)».

Det følger av skolens dokumenter at kommunens plan er tatt inn i skolens rutiner og er 
gjort kjent for de ansatte. I intervju kom det frem at de ansatte var kjent med 
handlingsplikten og at planen ble gjennomgått med de ansatte ved skolestart. I intervju 
kom det også frem at de ansatte faktisk undersøkte, grep inn og varslet rektor når de ble 
kjent med krenkende adferd. Det fremkom også i intervju at de ansatte har lav terskel 
for å undersøke hendelser og at det er en felles forståelse for når og hvem som skal
gripe inn, undersøke og varsle.

I kommunens plan er det også tiltaksplan for mobbing/vold/trusler. I tiltaksplanen 
kommer det frem hva som skal gjøre og hvem som er ansvarlig. Det fremkom blant 
annet at ved vold skal alle gripe inn, rektor varsles og overta ansvaret for den videre 
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behandlingen av saken. Det er også sagt hvordan skolen skal følge opp den som er blitt 
utsatt for vold og den som utøver vold. Her kommer det frem at det også skal iverksettes 
tiltak. Det kom frem i intervju at de ansatte håndterte saker i samsvar med tiltaksplanen.
I intervju kom det frem at skolen i ulike saker hadde iverksatt ulike tiltak, som for 
eksempel, jentegruppe, foredrag fra fagpersoner, kontakt med PPT og BUP, samtaler 
med de involverte og foresatte samt ekstra inspeksjon med mål om å holde øye med 
enkeltelever. Det ble også sagt i intervju at tiltak ble evaluert og justert underveis i 
sakene, og ved behov ble det iverksatt nye tiltak.

Skolen har i tillegg en egen rutine for håndtering av elev-adferd. I rutinen fremkommer 
det at den ansatte som oppdager hendelsen skal gripe inn, at den som oppdager en 
hendelse skal varsle kontaktlærer til eleven(e), at kontaktlærer skal undersøke saken og 
at de involverte ansatte i saken blir enige om hvem som skal kontakte hjemmet. Det er 
også sagt når rektor skal varsles om saken og hvilken rolle rektor skal ha. Det kommer 
også frem at det skal iverksettes nødvendige tiltak. Det kom frem i intervju at de ansatte 
var kjent med rutinen og at de håndterte saker i samsvar med den. Rutinen var 
gjennomgått med de ansatte.

Skolen har også utarbeidet Handlingsplan for mobbing i den er det sagt at kontaktlærer 
skal melde mobbesaker til rektor, som skal bidra i det videre arbeidet. Videre fremgår 
det av planen at rektor og kontaktlærer skal bli enig om det videre arbeidet i saken og 
sette opp en skriftlig plan. I intervju kom det frem at de ansatte håndterte saker i 
samsvar med rutinen og at det ble iverksatt tiltak når saken tilsa det, både individuelle
og generelle tiltak, jf. ovenfor.  

Fylkesmannens tilsyn ble blant annet opprettet på bakgrunn av en enkelt hendelse. 
Saken ble gjennomgått under tilsynet og rektor redegjorde for saken. Fylkesmannen fikk 
informasjon fra rektor og dokumentasjon om hvordan den var håndtert relatert til
opplæringslovens kap. 9a, elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. 

4.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er de ansatte ved skolen er kjent med sin 
handlingsplikt. I tilsynet kom det frem at de ansatte undersøker saker ved mistanke om 
at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Videre er det Fylkesmannens 
inntrykk at de ansatte har en felles forståelse for når en sak skal undersøkes. De ansatte 
gir utrykk for at det er elevens opplevelse som skal legges til grunn når en vurderer om 
det har skjedd en krenkelse. Tilsynet finner også at de ansatte kjenner til at krenkelser 
omhandler mobbing, diskriminering, rasisme og vold og at det ikke trenger å være 
vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den ansatte får mistanke om én 
krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal inntre. 

Etter tilsynet er det også Fylkesmannens inntrykk at de ansatte ved skolen varsler 
ledelsen dersom de får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for 
krenkende ord og handlinger. Fylkesmannens inntrykk er at det er tett dialog mellom 
lærer og rektor i saker som omhandler elevens psykososiale skolemiljø. Videre er det 
Fylkesmannens forståelse at skolen har en omforent forståelse av når det skal varsles og 
hvordan det skal skje. 

Når det gjelder plikten til å gripe inn er Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet at de 
ansatte griper inn selv der det er nødvendig og mulig. Under tilsynet kom det frem at 
ingen ansatt ville tillate at elev(er) verbalt eller fysisk krenket andre elever. 

Fylkesmannen finner at skolens ledelse arbeider aktivt med å oppfylle den krenkede 
elevs rett til et godt psykososialt skolemiljø. Rektor er tydelig på hvilke holdninger skolen 
står for både overfor elever, foresatte og ansatte. Rektor er også tilgjengelig for både 
elever, ansatte og foresatte i saker som omhandler elevens psykososiale skolemiljø. 
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Rektor ivaretar også at alle ansatte er kjent med handlingsplikten sin. Skolen iverksetter 
også tiltak ved behov både individuelle og generelle. Fylkesmannens finner at skolen har 
et aktivt og kontinuerlig fokus på skolemiljøet. 

4.3 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg. 

5. Medvirkning, informasjon og forvaltning

5.1 Rettslig krav 

Elevenes rett til et godt psykososialt miljø 

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. 

§ 9a-1. Retten etter § 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av 

miljøet er avgjørende. Elevens individuelle rett er ikke oppfylt med mindre eleven selv 

opplever at skolemiljøet har en tilfredsstillende virkning på hans eller hennes helse, 

trivsel og læring. Retten til et godt psykososialt miljø innebærer altså ikke bare en rett til 

fravær av krenkelser, men en rett til å oppleve at det psykososiale miljøet fremmer hans 

eller hennes helse, trivsel og læring. Skolen må sørge for at alle elevene ved skolen 

opplever at det psykososiale miljøet er godt. Loven er ikke oppfylt før alle elevene ved 

skolen opplever et godt psykososialt miljø. Elevene har plikt til å oppholde seg i skolen 

hver dag og har ikke like stor mulighet som voksne til å velge sitt miljø. I forarbeidene til 

loven er det derfor lagt vekt på at skolen må gjøre «sitt ytterste» for at oppholdet ikke 

blir til skade for elevene (Ot.prp.nr.72 2001-2002).

Skolens plikter 
Skolen har plikt til å fatte enkeltvedtak 
Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, 
jf. § 9a-3 tredje ledd. Skolen har plikt til å gjøre alle elever og foreldre kjent med denne 
retten. Informasjonen må formidles slik at det er forståelig for elevene. Dette innebærer 
at innholdet/formidlingen må tilpasses ulike elevgrupper og årstrinn. Informasjonen må 
gis til alle foreldre. 

Når skolen får en slik forespørsel fra en elev eller forelder, så har skolen plikt til snarest 
mulig å behandle saken etter forvaltningsloven. Det vil si at skolen ved rektor må 
undersøke om eleven får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø og deretter fatte et 
enkeltvedtak i saken, og at dette må skje så raskt som mulig. Enkeltvedtaket kan enten 
inneholde et tiltak som foreldrene eller eleven ber om eller et helt annet tiltak. 
Enkeltvedtaket kan også konkludere med at det ikke skal settes inn tiltak fordi skolen 
ikke mener det er nødvendig. I alle tilfeller må skolen fatte et enkeltvedtak, og følge 
reglene som gjelder for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Forvaltningsloven stiller 
følgende krav til enkeltvedtaket: 

- Det må være skriftlig, jf. § 23. 

- Det må vise til reglene som vedtaket bygger på og beskrive de faktiske forholdene 
som har hatt betydning i saken, jf. §§ 24 og 25. 

- Det må inneholde informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og 
fremgangsmåten ved klage, jf. § 27. Skolen kan heller ikke sette egne begrensninger 
i klageretten, for eksempel ved å kreve at klage må være begrunnet. 

- Det må inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter §§ 18 og 
19, jf. § 27 tredje ledd. 
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I tillegg har skolen plikt til å utrede saken godt nok, jf. § 17, i tillegg til å ivareta reglene 
om taushetsplikt, jf. §§ 13-13e. 

Dersom forespørselen om tiltak gjelder det psykososiale miljøet til flere elever og det 
systematiske arbeidet ved skolen, er det enda flere som kan be om tiltak etter § 9a-3 
tredje ledd. Elev og foreldre skal forstås i vid forstand, det vil si at forespørselen kan 
komme fra grupper av foreldre eller elever, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer samt 
råd og utvalg ved skolen. 

Det stilles ingen krav til forespørselen, det vil si at den både kan være muntlig eller 
skriftlig. Dersom skolen er i tvil om at en elev eller forelder har bedt om tiltak, må skolen 
avklare dette med vedkommende elev eller forelder. Skolen har veiledningsplikt overfor 
elever og foreldre, jf. forvaltningsloven § 11. 

Alle slike forespørsler må videreformidles til rektor, da det er rektor som har myndighet 
til å fatte enkeltvedtak. 

Skolen har plikt til å sikre brukermedvirkning 
Det er flere grupper og råd som har rett til å bli involvert i skolemiljøarbeidet, eller bli 
orientert om forhold som gjelder skolemiljøet. 

Elevene ved skolen har rett til å bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av det 
systematiske arbeidet for å sikre et godt psykososialt miljø, jf.§ 9a-5. Dette kan for 
eksempel være deltakelse når skolen lager ordensreglement, gjennomføre enkle målinger 
osv. Det er skoleleders ansvar at elevene blir tatt med i skolemiljøarbeidet. 
Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å utføre skolemiljøarbeidet på sine 
vegne, jf. 9a-5 annet ledd. 

Videre har skolen plikt til å sørge for at elevråd og foreldreråd blir løpende orientert om 
alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. § 9a-6. Hvilke organ som er 
aktuelle, vil variere etter skoletype. Disse organene har også rett til å tas med i 
planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidlig som mulig, jf. § 9a-
6 annet ledd. 

Dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha 
negativ virkning for helsa til elevene, har skolen plikt til å informere alle elever og deres 
foreldre, jf. § 9a-6 tredje ledd. 

Skolen har plikt til å arbeide systematisk 
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf.§§ 9a-4 og 
9a-3 første ledd. Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig 
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i 
§ 9a-1 om elevens individuelle rett. Skolen må i sitt systematiske arbeid sørge for at 
handlingsplikten og alle bestemmelser om brukermedvirkning blir ivaretatt.

5.2 Fylkesmannens undersøkelse – skolens plikt til å treffe enkeltvedtak

Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, 
jf. § 9a-3 tredje ledd. Fylkesmannen ser av referat fra FAU at rektor på første møte 
orienterer om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. I intervju ble det bekreftet 
at dette ble gjort. Videre kom det frem i intervju at rektor i møte med foresatte og elever 
orienterte om retten til å be om tiltak. Videre fremkommer det av Ringerike kommunes 
plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i Ringerike skolen» at rektor 
og kontaktlærer hver høst skal informere elever og foresatte om «plan for å sikre godt 
læringsmiljø» og ordensreglement. I skolens hefte til foresatte er ordensreglementet, 
handlingsplan mot mobbing og informasjon om brukermedvirkning i praksis tatt inn. 
Foresatte skal kvittere på at de har lest ordensreglementet. I intervju kom det frem at 
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dette blir fulgt opp og gjort. Videre kom det frem i intervju at ordensreglementet ble gått 
igjennom med elevene hver høst. I skolens årshjul er det sagt at elev og foresatt skal få 
foreldreheftet i uke 35 eller uke 36 og hvem som er ansvarlig for å sende dette ut. I 
intervju ble det bekreftet at rektor ble informert om alle forespørsler om tiltak.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 
Ringerike skole» står det at en hendelse der en elev blir utsatt for krenkende ord og 
handlinger skal håndteres raskt og at skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i 
tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er også sagt at muntlige og skriftlige 
henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes 
når tiltak settes i verk. Det følger også av tiltaksplanen ved mobbing at skolen alltid skal 
undersøke saken så godt som mulig, innhente bistand fra eksterne ved behov, informere 
foresatte og elev om videre saksgang og at rektor alltid skal treffe enkeltvedtak når 
elever og foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet. I intervju kom det frem at de 
ansatte og rektor var kjent med rutinen og at saker ble håndtert i samsvar med den. 
Rektor er kjent med at vedtak skal være skriftlig og at det i enkelte tilfeller også skal 
treffes vedtak om tiltak etter opplæringsloven § 9a-3, andre ledd.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 

Ringerike skolen» er det laget en mal for vedtak i saker som omhandler psykososialt 

skolemiljø. Videre har Tyristrand skole sendt inn vedtak om tiltak etter opplæringsloven § 

9a-1, jf. 9a-3, tredje ledd. Fylkesmannen ser av vedtaket er skriftlig, viser til 

bestemmelsene saken bygger på, de faktiske forhold og at det gis informasjon om retten 

til å klage, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage, jf. § 27. Videre 

inneholder vedtaket informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter §§ 18 og 19, 

jf. § 27 tredje ledd. Ringerike kommunes mal er i samsvar med opplæringsloven og 

forvaltningsloven, med unntak av at det ikke gis informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 19, jf. § 27 tredje ledd.

5.3 Fylkesmannens vurderinger

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. 

§ 9a-1. Retten etter § 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av 

miljøet er avgjørende. Slik saken er dokumentert for Fylkesmannen treffer skolen vedtak 

om tiltak i saker der elev og foresatte ber om det. Videre fremkommer det av innsendt 

dokumentasjon at skolen evaluerer tiltakene etter en stund og kjenner til retten til å 

treffe nytt vedtak om tiltak dersom det er behov for det. Fylkesmannens inntrykk etter 

tilsynet er at alle elever og foreldre blir gjort kjent med retten om vedtak om tiltak etter 

opplæringsloven § 9a-3, tredje ledd. Videre finner tilsynet på bakgrunn av innsendt 

dokumentasjon og det som kom frem under tilsynet at skolen snarest mulig behandler 

saker etter forvaltningsloven. Det er Fylkesmannens oppfatning at skolen og rektor 

undersøker om eleven har fått oppfylt sin rett til et godt psykososialt skolemiljø og at 

rektor vil treffe vedtak om tiltak dersom elev eller foresatte ber om det. Det kom også 

frem i intervju rektor treffer vedtak i saker som konkluderer med at det ikke er grunnlag 

for å iverksette tiltak. 

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen også at alle 

henvendelser om tiltak videreformidles rektor. Videre ser Fylkesmannen av innsendt 

dokumentasjon og det som fremkom i intervju at skolen behandler saker og iverksetter 

tiltak der forespørselen er fremsatt både skriftlig og muntlig.  

Fylkesmannen finner også at skolens vedtak er i samsvar med opplæringsloven og 

forvaltningsloven. Dette gjelder også opplysning om retten til å se sakens dokumenter, jf 
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forvaltningsloven §§ 18 og 19 og 27 tredje ledd. Fylkesmannen ser imidlertid at 

kommunens mal for vedtak i forhold til psykososialt miljø ikke er i samsvar med 

forvaltningslovens krav hva gjelder at å gi informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 19, jf. § 27 tredje ledd.

5.4 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg hva gjelder skolens plikt til å treffe enkeltvedtak.

Fylkesmannen vil imidlertid anbefale kommunen om å endre mal for vedtak hva gjelder

psykososialt miljø, slik at den blir i samsvar med forvaltningsloven hva gjelder at å gi 

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 

19, jf. § 27 tredje ledd.

5.5 Fylkesmannens undersøkelse – skolens plikt til å sikre 

brukermedvirkning

Skolen har sendt inn referat fra FAU-møter, elevrådsmøter og møter i SU/SMU. Videre 

foreligger det rutiner for brukermedvirkning i praksis. Skolen har også tatt med rutiner 

og informasjon om FAU, elevrådet og Samarbeidsutvalget i hefte som utleveres til elever 

og foresatte hver høst. I kommunens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

«Trivsel i Ringerike skolen» er det også tatt med rutiner for å involvere elevrådet og 

andre råd og utvalg. I denne planen står det hva som skal gjøres og hvem som skal 

gjøre det, når det skal gjøres og det skal kvitteres for at det er gjort.

I kommunes og skolens rutiner kommer det frem at råd og utvalg skal orienteres om 

planer og vedtak og ta aktivt del i å skape et godt miljø og evaluere arbeidet med 

skolemiljøet. I intervju ble det bekreftet at råd og utvalg ved skolen deltok aktivt i 

arbeidet med skolemiljøet på skolen, særlig elevrådet. Videre kom det frem i intervju at 

råd og utvalg ble orientert om saker som angår skolemiljøet, at de hadde anledning til å 

uttale seg og påvirke i sakene som ble forelagt. Videre kom det frem i intervju og 

dokumentasjon at råd og utvalg fikk delta på foredrag fra fagmiljøet om saker som angår 

skolemiljøet. Skolen sendte også inn referat fra møter i råd og utvalg. Fylkesmannen ser 

av disse at skolemiljøsaker har vært tema på flere møter i de ulike råd og utvalg.

Fylkesmannen fikk også tilsendt dokumentasjon på sammensetningen i SU/SMU. I 

intervju ble det bekreftet at SU/SMU ikke var riktig sammensatt. Elever og foresatte var 

ikke i flertall. Rektor sa imidlertid i intervju at de skulle endre dette slik at SU/SMU ble 

riktig sammensatt.

5.6 Fylkesmannens vurderinger

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen at elevene ved 
skolen blir involvert i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for 
å sikre et godt psykososialt miljø, jf.§ 9a-5. 

Videre finner Fylkesmannen at skolen sørger for at elevråd og foreldreråd blir løpende 
orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. § 9a-6. Råd og utvalg 
tas også med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidlig som 
mulig, jf. § 9a-6 annet ledd. 

Fylkesmannens inntrykk er også at skolen informerer råd og utvalg om forhold ved det 
psykososiale skolemiljøet som kan ha negativ virkning for helsa til elevene, jf. § 9a-6 
tredje ledd. 
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Fylkesmannen finner imidlertid ikke at SU/SMU er riktig sammensatt, jf. opplæringsloven 
§§ 9a-5 og 11-1a. På bakgrunn av det som kom frem i intervju opplyste imidlertid rektor 
at dette skulle endres umiddelbart til riktig sammensetning. Fylkesmannen forutsetter at 
dette er gjort. 

5.7 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg. 

Fylkesmannen ber imidlertid om å få oversendt oversikt over den nye sammensetningen

av SU/SMU.

6. Samlet konklusjon

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 5 ikke konstatert lovbrudd. Fylkesmannen har 

imidlertid en anbefaling.

Fylkesmannen vil imidlertid anbefale kommunen om å endre mal for vedtak hva gjelder 

psykososialt miljø, slik at den blir i samsvar med forvaltningsloven hva gjelder at å gi 

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 

19, jf. § 27 tredje ledd.
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Saksprotokoll - Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/763-1   Arkiv:   

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler tas til orientering.  

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at det 

bygningsmessige må være i orden.  

Ved noen av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette gjelder 

blant annet inneklima, ventilasjon og vedlikeholdsarbeider, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Alle barnehagene i 

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet med 

forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  



§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene  

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 

Ringerike  

Familie- 

barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 

barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 

Eide  

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 

 



 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 

grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 

1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 

u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 

u.skole 

Godkjent 

 Privateid 

grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 

Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 

skole 

Godkjent 

m/disp. fra § 22 

- drikkevann 

 

Fylkeskommunale 

skoler 

Videregående 

skoler 

17 Hønefoss 

videregående 

skole 

Godkjent 

18 Ringerike 

videregående 

skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 

arbeidsinstitutt 

Godkjent januar 

2017 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har vært gjeldende i over 20 år, men fortsatt er det mangler når det  

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold. 

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale skoler 

og barnehager.  



 

Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.  

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard Smittevern.  Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for at 

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold.  

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med  

Folkehelseloven. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt arbeidsmiljø». 

Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager kom, og 

fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av forskriften.  

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler.  

Denne planen er revidert og status er gjengitt i tabellform under.  

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er godkjente.  

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Godkjent Vurderes godkjent etter 

utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 

inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole   

Kirkeskolen  

Tyristrand skole  

Veienmarka u. skole  

 

I Ringerike kommune er det vel 3200 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent 



 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

 Sokna skole er godkjent innvendig, men det er krav om et takoverbygg ved en sideinngang og 

oppgradering av uteområdet før godkjenning gis. Dette utføres i 2017. 

 Ullerål skole med idrettshall har i kommunens handlingsprogram fått avsatt 308.000 millioner i 

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

 Hov ungdomsskole med idrettshall har i handlingsprogrammet fått avsatt 105.000 millioner til 

renovering/nybygg i perioden fram til 2020 da også denne skolen skal være oppgradert. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og planlegges 

ferdigstilt i 2018.  

 Kirkeskolen er vedtatt nedlagt når ny skole i Hønefoss sør er ferdig (2019). 

 

Økonomiske forhold  
Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader, men som alle er en del av kommunens handlingsprogram. 

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000  11 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000  296 000 

Sokna skole total renovering 3 000    3 000 

Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 15 0 000 50 000 308 000 

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000   11 350 

Hov ungdomsskole med idrettshall  2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 

oppgradering 

5 000    5 000 

 

  

 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil samtlige 

skoler kunne bli godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/885-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om økt støtte til Ringerike Etablerersenter  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Ringerike kommune øker støtten til Ringerike Etablerersenter fra kr 250.000,- til kr 

510.000,- for 2017. 

 Økt tilskudd på kr 260.000,- dekkes over Formannskapets disposisjonskonto i 2017. 

 Det tas kontakt med Ringerike Næringsforening som leverer tjenesten Ringerike 

Etablerersenter, for dialog med regionrådet ang fremtidig løsning for tjenesten. 

 

 

 

Innledning/bakgrunn 

I forbindelse med at Buskerud Fylkeskommune besluttet å kutte 40% av bidraget til 

etablerervirksomheten i fylket har Ringerike, Hole og Jevnaker kommune mottatt søknad fra 

Ringerike Etablerersenter om økt driftstilskudd for 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Næringsforening er eier av Ringerike Etablerersenter. Ringerike Etablerersenter 

skal gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som 

planlegger start av ny næringsvirksomhet i Ringeriksregionen.  

Fylkets støtte til etablerersentrene reduseres i 2017 fra kr 2 mill til kr 700.000,-. Kuttene vil 

bli fordelt jevnt utover på de ulike etablerervirksomhetene og det vil medføre at Ringerike 

Etablerersenter (RES) vil motta ca kr 420.000,- fra Buskerud fylke i 2017. Dette er en 

reduksjon på kr. 280.000,-. 

RES har i sin søknad om driftstilskudd satt opp en støtte fra kommunene i Ringeriksregionen 

på til sammen kr 750.00,-. Dette vil dekke reduksjonen fra Buskerud Fylke, forventet 

underskudd og en liten kostnadsøkning basert på KPI. Støtten til RES har vært uforandret 

siden 2008 og har ifølge RES ført til at de har levert regnskap med underskudd de siste årene. 

Økonomiske forhold 

RES har de siste årene mottatt kr 360.000,- fra de tre kommunene i årlig driftstilskudd med 

følgende fordeling: Ringerike kommune kr. 250.000,-, Jevnaker og Hole kommune kr 

55.000,- hver. 



Tabellen under viser hvordan RES har vært finansiert de fire siste årene. 

 BFK Innovasjon 

Norge 

Sponsor Ringerike Hole  Jevnaker Totalt 

2013 350.000 350.000  250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2014 350.000 350.000  250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2015 350.000 350.000  250.000 55.000 55.000 1 060.000 

2016 700.000 0  250.000 55.000 55.000 1 060.000 

 

 

Søknad om kr 750.000,- i støtte til RES fra de tre kommunene vil gi følgende fordeling: 

 BFK Innovasjon 

Norge 

Sponsor Ringerike Hole  Jevnaker Totalt 

2017 420.000 0 150.000 510.000 120.000 120.000 1 320.000 

 

Dette innebærer at støtten fra kommunene i 2017 må økes med totalt kr 390.000,- med 

følgende fordeling  

 Ringerike kommune kr 260.000,-  

 Hole kommune kr 65.000,- 

 Jevnaker kommune kr. 65.000,-  

Rådmannens vurdering 
Ringerike Etablerersenter er viktig for Ringeriksregionen. Senteret har høy aktivitet med mange 

etablerere som benytter seg av deres tilbud. Deres virksomhet kan regnes som en slags 

førstelinjetjeneste som må være tilstede i en region hvor det skal legges til rette for vekst og 

utvikling. 

 

Det vurderes som riktig å øke den kommunale støtten når fylkets støtte reduseres og rådmann 

innstiller på å øke støtten for 2017 slik at totalstøtte fra de tre kommunene blir 750.000,- 

tilsvarende søknadssummen. 

 Ringerike kommune Hole kommune Jevnaker kommune 

Vedtatt støtte 250.000,- 55.000,- 55.000,- 

Tilleggsstøtte 2017 260.000,- 65.000,- 65.000,- 

Totalsum 510.000,- 120.000,- 120.000,- 

 

Det er viktig å ta initiativ til en tidlig dialog med Ringerike Næringsforening som eier av Ringerike 

Etablerertjeneste for å se på fremtidig løsning av driften for senteret utover overgangsåret 2017.  

 

 



 

Vedlegg 

Driftstilskudd 2017 til Ringerike EtablererSenter 

Søknad om driftstilskudd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Tone Reneflot Thoresen 

 



Fra: Dokumentsenteret [Dokumentsenteret@ringerike.kommune.no] 

Til: Dokumentsenteret [Dokumentsenteret@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 23.02.2017 10:55:50 

Emne: VS: Driftstilskudd 2017 til Ringerike EtablererSenter 

Vedlegg: image001.jpg; Vedlegg_170111.pdf 

 
 

Fra: Tone Reneflot Thoresen  

Sendt: 23. februar 2017 10:41 
Til: Dokumentsenteret 

Emne: VS: Driftstilskudd 2017 til Ringerike EtablererSenter 

 
Kan dere legge inn denne for meg? 
 
 
Med vennlig hilsen 

  

Tone Reneflot Thoresen 
______________________________ 
Fung. regionkoordinator - Rådet for Ringeriksregionen 

Mob 97536463 

tone.reneflot.thoresen@ringerike.kommune.no 
www.ringeriksregionen.no  

 
 
 

Fra: Svein Eystein Lindberg [mailto:svein@rnf.no]  
Sendt: 11. januar 2017 17:14 
Til: Tore Isaksen <Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no>; Torger Ødegaard <torger.odegaard@hole.kommune.no>; 'May-Britt Norli (May-
Britt.Nordli@jevnaker.kommune.no)' <May-Britt.Nordli@jevnaker.kommune.no> 
Kopi: Tone Reneflot Thoresen <tone.reneflot.thoresen@ringerike.kommune.no>; Kjell Hansen <Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no>; 
per.berger@hole.kommune.no; lars.magnussen@jevnaker.kommune.no; Jan Erik Gjerdbakken <jan.erik.gjerdbakken@rnf.no> 
Emne: Driftstilskudd 2017 til Ringerike EtablererSenter 



 
Hallo og Godt Nytt År 
Vi viser til epost fra Kjell B. Hansen, leder av rådet for Ringeriksregionen, og oversender vedlagt vår søknad om driftsstøtte for 2017 til Ringerike 
EtablererSenter. Vi håper på en positiv og snarlig behandling og er selvfølgelig «Alltid Beredt» om det er spørsmål som ønskes besvart. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Svein Eystein Lindberg 

 
Sjekk vår hjemmeside! 
+47 404 00 934 
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Arkivsaksnr.: 17/875-5   Arkiv:   

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling – PALNOR AS/Cafe Clint  
 

Forslag til vedtak: 

 

 PALNOR AS organisasjonsnummer 918 532 676 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1D, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ahmad Khalayli f. 21.5.1965 godkjennes som styrer. Nader Khalayli f. 12.12.1988 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

Sammendrag 

 

PALNOR AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for Cafe Clint. Søknaden er sendt 

høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Stedet skal som tidligere drives som kafe/restaurant på dagtid, og restaurant med 

underholdning på kveldstid i helgene. Stedet vil ha 20 års aldersgrense på kveldstid i helgene. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

PALNOR AS har leid lokaler i Hønefoss Bru for å drive kafe/restaurant. Lokalene er de 

samme som det tidligere har vært samme type drift. Forrige eier meldte oppbud, og 

bevillingen falt derfor bort. PALNOR AS søker derfor ny bevilling for lokalene. 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 



Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært i lokalene. Driften blir som 

tidligere. Kafe/restaurant på dagtid, og restaurant med underholdning på kveldstid i helgene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, rusenheten, skatteoppkrever og Skatt Sør for uttalelse- Det er 

ikke innkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling for samme areal som det tidligere har vært gitt bevilling 

for. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og rådmannen finner det positivt 

at man igjen får et restauranttilbud ved Hønefoss bru. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 16/2510-10   Arkiv: U63 &18  

 

Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  
 

Forslag til vedtak: 

 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, 

Hønefoss. 

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sørsida AS fikk serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ 21. juni 2016.  

Sørsida AS søker nå om bevilling for utearealer tilknyttet restauranten. Innsendte tegninger 

viser at det er arealet i front av restauranten. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til stedet i den tiden de har hatt bevilling. 

Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Politiet har ingen innsigelser til utvidelsen av 

skjenkearealet. 



 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til stedet eller søknaden om utvidelse av 

serverings- og skjenkearealet. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Tegning av serverings- og skjenkeareal for uteservering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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