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Arkivsaksnr.: 17/3312-1   Arkiv: 151 &14  

 

Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret 07.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 

 

 

 Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem revidert forslag til datoer for økonomirapportering høsten 2017. 

Revideringen er gjort ut fra erfaringer med datoplanen 1. halvår 2017, som viser at tidsfristene 

har blitt for knappe i forhold til å få fram gode nok rapporter. 

 

Rådmannen ønsker derfor å gå tilbake til å presentere månedsrapporteringen muntlig i første 

mulige møte etter fristen, for deretter å produsere saksfremlegg med månedsrapporten til neste 

møte. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. For å opprettholde god økonomistyring, erfarer rådmannen at 

den oppsatte datoplanen ga for liten tid til å utarbeide gode prognoser for drift og 

investeringer. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017, men 

at datoplanen justeres for høsten 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål og oppfølging av 

verbalforslag og vedtak i Kommunestyret. 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/3271-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

De fleste rammeområdene melder uendret prognose fra forrige rapportering mens Helse og 

omsorg samt Samfunn har økt merforbruk sammenlignet med forrige økonomirapport. 

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

merforbruk i forhold til budsjett på 16,7 mill. kr. 

 

 
 

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et mindreforbruk 

(overskudd) i år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet 

slik årsprognosen indikerer vil årets overskudd være redusert til ca 17 mill. kroner. 
 

Skatteinngang viser fortsatt positive tendenser men det er for tidlig å si noe sikkert om nivået 

på de totale skatteinntektene, om disse blir høyere enn budsjettert. 

 

Sykefraværet i juni var 7,4 %. 
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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 situasjon 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi styrer mot et positivt regnskapsresultat også i 2017 men registrerer at flere rammeområder 

har økonomiske utfordringer. Vi vet at lønnsoppgjøret blir moderat samt at skatteinntektene 

viser positive tegn. Enhetene jobber godt for å komme nærmere budsjettbalanse ved årets slutt 

til tross for utfordringer. Sykefraværet er fortsatt lavere enn på samme tid i 2016.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport juli 2017. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Berit Hamar 
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Arkivsaksnr.: 17/1353-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om tilskudd til Hen Vel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hen Vel gis et tilskudd på kr 93.000 

2. Tilskuddet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Hen Vel har levert en søknad om tilskudd for å kunne dekke kostnader påløpt i forbindelse 

med Hen grendehus. Søkanden er vedlagt saken. 

I forbindelse med tilkobling av vann og kloakk fikk Hen Vel en regning fra kommunen på kr 

93.187,50. Denne har Hen Vel ikke mulighet til å betale. I forkant av tilkoblingen ble det en del 

misforståelser og det ble også gitt noe feilinformasjon fra kommunen i forhold til hvordan en 

slik kostnad kunne håndteres. Alt dette førte til at leder av Hen Vel signerte for tilkobling av 

Hen grendehus og juridisk hefter for kravet personlig. 

 

Økonomiske forhold 

Tilskuddet må dekkes i driftsregnskapet og det er ikke budsjettert midler til dette. Kommunen 

har avsatt kr 2.517.000 til tilskudd diverse formål og hittil i år er kr 2.331.500 av disse 

disponert. Det er ennå uklart om det blir behov for midler til lysløype på Nes i år som skal gå 

fra denne avsetningen. Rådmannen foreslår derfor å dekke et eventuelt tilskudd til Hen Vel fra 

formannskapets disposisjonskonto hvor det hittil i år er regnskapsført kr 385.000 av et 

budsjettert beløp på kr 5.900.000.  

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen er på et generelt grunnlag ikke for å gi tilskudd til velforeninger eller andre for å 

dekke tilkoblingsutgifter for vann og kloakk slik denne søknaden bygger på. Dette er imidlertid 

en spesiell sak siden det i forkant av tilkoblingen ble gitt noe misvisende informasjon fra 

kommunen på hvordan dette kunne løses økonomisk, og vi har fått tilbakemeldinger på at Hen 

vel fikk inntrykk av at grendehuset måtte kobles på ledningnettet og at det ikke var mulighet til 

å si nei. Dette førte til at leder for vellet signerte på tilkoblingen og dermed hefter personlig for 

dette. Det er en uheldig situasjon. 



  Sak 87/17 

 

 Side 9 av 65   

 

Rådmannen innstiller derfor på at tilskuddet gis. Skulle tilskudd ikke innvilges vil kommunen ta 

kontakt med Hen vel ved leder og finne en mulig nedbetalingsløsning som muligens må strekke 

seg over flere år. 

 

Vedlegg 

Søknad om tilskudd fra Hen Vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  88/17 

Side 10 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2468-1   Arkiv:   

 

Riddergården - saksfremlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Vedlagte plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården vedtas. 

 

5 millioner kroner til investeringer i Riddergården vurderes  innarbeidet i handlingsprogram 

2018 - 2021, i tillegg til tidligere avsatte 1,5 millioner kroner til sprinkling. 

 

Fremtidig drift av Riddergården skal være selvbærende, men i en oppstartsfase før nødvendige 

leieavtaler er på plass vil det være behov for driftsmidler. Driftsmidler i oppstartsfasen 

innarbeides i handlingsprogrammet 2018 - 2021  

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken inneholder et foreslag til forvaltning og utvikling av Riddergården. 

Vedlagte utredning viser både en fremtidig drifts- og forvaltningsmodell, samt en plan for 

ekstraordinær oppgradering. 

Saken følger opp kommunens nylig vedtatte kulturplan, og kommunens mål om å være en 

aktiv kulturarvsforvalter og drifter, samt kommunen som aktiv eier av Riddergården 

(Kulturplanen Tiltaksplan: Kulturarv). 

Foreslåtte driftsmodell vil i tillegg bidra til et økt kunstnerisk mangfold, økt tilgang på 

kulturopplevelser og opplæring samt økt tilgang på arenaer for lag og organisasjoner i tråd 

med Kulturplanens Mål for Barn og unge, Mål for Kultur og Næring og Mål for 

Frivilligheten/arenaer. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagte rapport/utredning kommer som et svar på bestilling av en drifts-, forvaltnings- og 

investeringsløsning for Riddergården. 

 

Riddergården har vært i kommunens eie siden 1962. Lenge var driften satt bort til Ringerikes 

museum, men på slutten av 90-tallet opphørte dette samarbeidet. Bygningsmassen er preget av 

et lavt vedlikeholdsnivå over tid. Bygningsmassens tilstand, og manglende forsvarlig 

brannsikring, gjør at aktivitetsnivået i bygningene er lavt.  

 

Ringerike kommune er som eier av bygningene ansvarlig for å holde bygningene i forsvarlig 

stand. Som kulturminneforvalter er vi ansvarlig for å formidle og ivareta lokal kulturarv. I et 

byutviklingsperspektiv kan det som oppleves som «unikt» og «identitetsskapende» bidra til økt 

lokal stolthet, og økt interesse fra tilreisende og besøkende. 

 

Våren 2017 har kulturenheten i samarbeid med representanter fra miljø- og arealforvaltningen 

og eiendomstjenesten utgjort «Prosjektgruppa» og gjennomført Innovasjonsløft-programmet 

med Riddergården som tema. Involvering og behovsutredning i samråd med en rekke lokale 

ildsjeler, byutviklere, lag og foreninger, unge og gamle har vært sentralt. I tillegg til befaringer 

med vernemyndigheter og museumsdrivere på Riddergården, og befaringer ved tilsvarende 

prosjekter andre steder.  

 

Oppdraget til prosjektgruppa har vært å se etter løsninger for framtidig drift av Riddergården. 

Hvilke bygningsmessige tiltak må gjøres? 

Hvordan kan vi øke tilgjengeligheten og kunnskapen om Riddergården? 

Hvilke ringvirkninger kan vi oppnå ved økt drift og satsning? 

 

Saksframlegget, og vedlagte utredning/bakgrunnsrapport, svarer ut Ringerike kommunes 

Handlingsprogram 2017-20 og budsjett på følgende punkter: 

 

3.4.1.2 Kartlegging av kulturminner «En må også i perioden finne løsning på framtidig drift 

av Riddergården» , og  «…det vil i 2017 bli arbeidet videre med en framtidig 

forvaltningsmodell av Riddergården» (s. 38 og 41) 

 

3.4.3.5 Investeringer med kommentarer sprinkling av Riddergården, 5 millioner i 2017, 1,5 

millioner i 2018 (s. 43)  

  

2B. Investeringer 3.6.2.11: Foreslått investering på 5 mill. kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) 

utgår nå og beløpet avsettes til «reserveinvesteringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler 

fra til utbedringer av Riddergården. Rådmannen bes i første halvår 2017 fremme en sak om 

ekstraordinært vedlikehold av Riddergården som kan finansieres av denne bevilgningen. (s. 89) 

 

Saksutredning 

Prosjektgruppa foreslår en kulturell kombiløsning som skal ivareta Riddergården best mulig for 

videre generasjoner og forsvare bruk av en betydelig sum av budsjettmidler til dette formål. 

Samtidig skal forslaget dekke behov til kommunen og befolkningen. Byggene settes i stand for 

å romme ulike aktiviteter. 
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Forslaget innebærer blant annet 

 Utleie av lokaler til salgformål og daglig virke for lokale aktører innen mat, kunst og håndverk 

i uthusrekke. 

 Utleie av lokaler i stall/fjøs til selskap, møter, kurs o.l.  

 Lokaler til kafedrift i Nystuen 

 Oppgradering av hage med nye sitteplasser, hagespill, parsellhage og gammeldagse leker 

 Oppgradering av låve til aktiviteter for barn og unge 

 Hisorisk skilting 

 

Ringvirkninger 

I tillegg til å ivareta kommunalt ansvar for kulturminner, vil prosjektgruppas forslag til 

driftsmodell kunne gi: 

 Lavterskel aktivitetstilbud til barn og unge 

 Sosial møteplass  

 Fronting og kunnskapsformidling av lokal mat og mattradisjon 

 Økt kunnskap lokalt om bygningsvern, gjennom samarbeid med Bygningsvernsenteret 

 Kunnskap om vår kulturarv til barnehager og grunnskoler  

 Møtelokaler for lag og organisasjoner  

 Arbeidslokaler for kunstnere/kunsthåndverkere 

 Godt omdømme og helhetlig byutvikling på Nordsida  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.1.2- tiltak på tvers av sektorer 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.3.2 – samhandlingsfora for 

kulturaktører 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 5 – Investeringstiltak – oppgradering og 

sprinkling Riddergården 

Kulturplan for Ringerike kommune vedtatt 02/06-17 - mål: Ringerike skal være en aktiv 

kulturarvformidler og forvalter 

Nasjonal og regional kulturarvstrategi – vern gjennom bruk er det beste vern.  

NIBR-rapport 2016:7 – kulturarv som ressurs i samfunnsutvikling 

Temautredning av kulturmiljøer i Hønefoss 188/16 

 

 

Juridiske forhold  

Lov om kulturminner av 1978 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 

Fredningsdokument av 1923 
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Økonomiske forhold 
 

Investeringer i bygningsmassen, anslått til 4.900.000 – 5.420.000 kroner med 

hovedgjennomføring i 2018. I tillegg til allerede avsatte midler på 1.500.000 kroner til 

sprinkling. 
 

Riddergårdens driftsbudsjett er pr. 2017 kr. 3.500,- på kulturenhetens budsjetter. 

Eiendomstjenesten belastes i dag utgifter som gartner, vaktmester, strøm, vann/kloakk og 

vedlikehold. 

 

Ved økt drift vil merkostnaden (forvaltning/bemanning) kunne dekkes av økt inntjening. 

Prosjektgruppa anslår årlige driftsinntekter til +/- 500.000 kroner, og økte driftskostnader til 

tilsvarende beløp. Det vil allikevel kunne påløpe noen driftskostnader i en oppstartsperiode, før 

nødvendige og stabile leieavtaler er på plass. Dette anslås til 100.000 -200.000 kroner i 2018 

og 2019, avhengig av ferdigstillelse av bygg.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vedlagte bakgrunnsrapport viser en grundig gjennomgang av Riddergårdens muligheter, bred 

involvering og behovskartlegging blant lokalbefolkning og interessenter, samt en god dialog 

med vernemyndighetene. 

 

Gjennom allerede avsatte investeringsmidler vil kommunen kunne realisere mål både i 

handlingsprogram og kulturplan, samt tilgjengeliggjøre den unike løkkegården i Hønefoss 

sentrum. 

 

Rådmannen vurderer tiltaket som ambisiøst og realistisk dersom 5 millioner avsatt til 

investeringer overføres til prosjektet Riddergården i tillegg til allerede avsatte midler (1,5 

million) til sprinkling og sikring. Videre kreves det at driftsmidler i størrelsesorden 100.000 - 

200.000 kroner innarbeides i budsjett for de to neste årene. Prosjekteierskap for vedlikehold og 

drift legges til Kulturenheten. 

 

 

Vedlegg 

Bakgrunnsrapport, Riddergården 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 
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Arkivsaksnr.: 17/3272-1   Arkiv:   

 

Aktivitetspark på Livbanen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger 130 500 kr til Prosjektet «Aktivitetspark på Livbanen» . 

Beløpet utbetales fra formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Aktivitetspark i Hønefoss har vært planlagt i flere år. Tufteparken som ble åpnet i august 2015, 

var en del av aktivitetsparkplanene. Nå er det klart for realisering av aktivitetspark på 

Livbanen. 

 

Prosjektet er i hovedak finansiert av stiftelser og tippemidler. En usikkerhet i finansieringen på 

omkring 10% av budsjetterte kostnader trenger løsning, og tiltakshavere søker om 130 500 

kroner i tilskudd. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetspark på Livbanen vil gi Streetbasketbane, Petanquebane og bordtennisbord 

tilgjengelig for alle.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening, Ringerike utvikling og 

Ringerike kommune.  

 

Aktivitetsparken finansieres av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og tippemidler. Ved at 

Ringerike kommune støtter med 130 500 kroner vil man få en høynet kvalitet og mer estetisk 

utforming av banen.  
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Forholdet til overordnede planer 

Prosjektet støtter særlig opp om Ringerike kommunes Folkehelsemelding, med visjonene 

«Ringerike – Best for barn», «Ringerike-Aktivitet for alle» og «Ringerike-

Folkehelsekommunen».  Folkehelsemeldingens målsettinger om utendørs aktivitetstilbud 

(Målark 3), og fysisk aktivitet (Målark 2) kan nås gjennom prosjektet aktivitetspark på 

Livbanen. 

 

I kommunedelplanen for Idrett og friluftsliv er «Byidrett» et særlig satsningsområde, her er de 

uttalte målene (s.24):  

1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett  

2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss  

3. Bedre folkehelsen 

Prosjektet Aktivitetspark på Livbanen vil bidra til måloppnåelse på disse punktene. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Tidligere er saken «arbeid med utendørs aktivitetspark behandlet i Hovedkomiteen for 

Oppvekst og kultur (Sak 27/14), Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (Sak 68/14) og 

Formannskapet (Sak 120/14). Alle med likelydende vedtak: 

 

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og 

parken skal etableres på Livbanen og i Søndre park.  

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  

3. Formannskapet anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til drift 

og vedlikehold hensynstas i videre arbeid. 

 

Økonomiske forhold 

Aktivitetspark på Livbanen har et totalt budsjett 921 616 kroner, inkludert 10 % usikkerhet. 

Prosjektet er en del av allerede vedtatte «Utendørs aktivitetspark i Hønefoss». 

Prosjektet søker 130 500 kroner i kommunalt tilskudd. 

 

Alternative løsninger 

Vedlagte søknad inneholder 2 alternative løsningsmodeller.  

Alternativ 1, som er i overkant av 100.000 kroner dyrere enn alternativ 2, vil gi en mer holdbar 

og mer estetisk løsning enn alternativ 2. Det kan bety mindre vedlikeholdskostnader på sikt, og 

åpner for flerbruk som f.eks. skøytebane om vinteren. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer prosjektet som viktig, godt og i tråd med kommunens vedtatte 

styringsdokumenter. Gjennom relativt sett små kommunale midler, vil innbyggerne få nye og 

tilgjengelige aktivitetsarenaer. 
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Vedlegg 

Søknad «Prosjekt Aktivitetspark på Livbanen» 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 17/799-2   Arkiv: 610 &01  

 

Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i 

tjenesteytelsesavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 26.08.2015. 

Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen økonomisk kompensasjon for at vare- og 

tjenesteytingen opphører. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kirkelig fellesråd ønsker å si opp den del av avtalen med Ringerike kommune som 

omhandler tjenesteyting – 50 % prosjektleder. I stedet søker de om midler til å styrke eget 

driftsbudsjett. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere var forvaltning, drift og vedlikehold av kirke og fellesråd en kommunal lovpålagt 

oppgave. Kirkeloven av 1996 endret dette forholdet og § 15 begrenset kommunens 

forpliktelser til å utrede fellesrådets utgifter etter budsjettforslag fra fellesrådet.  Loven gir også 

adgang til kommunal tjenesteyting kan tre i kraft istedenfor særskilt bevilgning til formålet. 

 

Ringerike kommune og Ringerike kirkelige fellesråd utarbeidet i sin tid avtale om vare- og 

tjenesteyting. Denne ble sist revider 26.8.2015 og benyttes her som grunnlag i saken. Den sier 

bl.a.:  

 

«1.5 Avtalen kan sies opp av begge parter innen 31.12 hvert år, med virkning fra og med 

påfølgende budsjettår.  
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Punkt 10 vedlikehold, avsnitt 8: Eiendomstjenesten stiler med en 50 % stilling til disposisjon 

for fellesrådet til løpende vedlikehold prioritert av fellesrådet.. Kalkulatorisk verdi 50 % 

stilling settes til kr. 400 000.» 

 

Ringerike kirkelige fellesråd har i epost 26. januar i år, deres sak 06/2017: « 

 

Vi går mot budsjettert underskudd. Fellesrådet henvender seg til Ringerike kommune og ber 

om at prosjektleder/vedlikehold-stillingen opphører og at stillingen omgjøres til penger.» 

 

Ringerike kirkelige fellesråd søker om kr. 400 000, som er kalkulatorisk verdi av denne 

stillingen, for å styrke sine budsjetter.  

 

Beskrivelse av saken 

I Teknisk forvaltning, Eiendom, er det ansatt en ingeniør som har avsatt 50 %  av årsverk til å 

levere de tjenester (prosjektleder) som er angitt i avtale om vare- og tjenesteyting, punkt 10. 

Fellesrådet har fremmet oppsigelse på disse tjenester.  

 

Ringerike kirkelige fellesråd ønsker å benytte egne ansatte til styring av vedlikehold. 

Prosjektbevilgninger til Ringerike kirkelige fellesråd har i de senere år i hovedsak gått til 

oppgradering av varmeanlegg, styring/automatikk og stasjonære slukkeanlegg og i mindre grad 

til typiske vedlikeholdsoppgaver. De nevnte prosjektoppgaverne er kostnadskrevende og 

kompliserte og de krever kvalifisert prosjektstyring. Uten hjelp fra kommunal prosjektleder, vil 

fellesrådet måtte bruke inneleide konsulenter, og det vil trolig medføre en kostnadsøkning på 

rundt 30 %. 

 

Det gjenstår 6 kirker i Ringerike med samme type varmeanlegg med risiko for brann som 

gamle Hønefoss Kirke.  Knyttet til varmeanlegget så er det nødvendig å etablere 

styringsanlegg, som reduserer behovet for driftspersonale og gir lavere energiforbruk. Ved 

årets slutt er det kun to kirker (Tyristrand og Hønefoss) som har stasjonært slukkeanlegg med 

fasadesprinkling, to kirker med sprinkleranlegg innvendig (Lunder og Viker), 5 kirker uten 

stasjonær slukkeanlegg (Nes, Hval, Haug, Norderhov, Veme).  Ullerål, Strømsoddbygda og 

Ask er definert til mindre behov for stasjonært slukkeanlegg.  Krav til HC adkomst til kirkene 

vil medføre tiltak i flere kirker.  Tradisjonelle vedlikeholdstiltak er ikke nevnt her, men de 

kommer i tillegg. Kirkene på Ringerike står foran mange oppgraderingsprosjekter som vil 

medfører betydelige kostnader for Ringerike kommune.   

 

Juridiske forhold  

Forholdet reguleres av Kirkeloven, og avale mellom Ringerike kirkelige fellesråd og Ringerike 

kommune, sist revidert 26.8.2015 om varer- og tjenesteyting. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ingen. 

 

Økonomiske forhold 

Overføring av kr 400 000 til Ringerike kirkelig fellesråd vil styrke deres budsjetter. 

Utgiftene til den ansattes lønn i Teknisk forvalnting vil forbli i tjenesteområdet mens inntektene 

til Teknisk forvalting reduseres med kr 400 000. Dette vil medføre underskudd i forhold til 

lønnsbudsjettet og avdelingen må redusere lønnsutgiftene tilsvarende hvis dette ikke dekkes på 

andre måter.   
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Behov for informasjon og høringer 

Ingen. 

 

Alternative løsninger 

Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50 % stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Ikke relevant. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer oppsigelsen av deler av avtale- og tjenesteyting iht. gjeldene avtale. 

Oppsigelsen medfører frigjøring av 50 % ingeniørstilling i Teknisk forvaltning. 

 

Økonomiske forhold vedrørende Ringerike kirkelig fellesråd ivaretas gjennom etablerte 

samhandling slik kirkelovens § 15 bestemmer og Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen 

kompensasjon for oppsigelsen. Ringerike kommune utreder utgifter etter budsjettforslag fra 

Ringerike kirkelige fellesråd. 

 

Vedlegg 

Tjenesteytelsesavtale Ringerike kirkelige fellesråd 

Utdrag - § 15 av Lov om Den norske kirke (kirkeloven) 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Olav Simon 
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Arkivsaksnr.: 14/1015-94   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

91/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

 HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av  

 saksframlegget. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 
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Sammendrag 
Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen sanduttak.  

Planen legger til rette for uttak av sand- og grusressurser, setter rammer for driften av masseuttaket 

samt ivaretar miljø- og samfunnsinteresser.  

 

Planen åpner opp for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser (som svarer til ca. 21 mill. tonn) med et 

nedre uttaksnivå begrenset til kote 160. Med et årlig uttak på 330 000 tonn gir dette en levetid på 

ca. 55 år, levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikkert.  Planområdet 

er på totalt 952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm som også består av områder av biologisk verdifull sandfuruskog.  

 

Planen er en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser mot flere 

gjeldende reguleringsplaner, samt to planer som er under utarbeidelse. Det skal være sømløse 

grenser mot disse.  

 

Forslagstiller er Svelviksand AS. Planen er utarbeidet av fagkyndig konsulent Asplan Viak AS.  

Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS og Marthe Kristine Kihle.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til områdereguleringen 

er endelig vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 oppstart 

av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn merknader fra 

15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1.  

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11.  

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet og Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 

vedtatt av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og kommunestyre 

henholdsvis i sak, datert:  

HMA 6/17, 06.02.17  

FM 8/17, 28.03.17 

KS 40/17, 06.04.17 

Til orientering ble saken utsatt i formannskapsmøte 21.02.17, sak 6/17. Formannskapet 

avholdt befaring i forkant av formannskapsmøte 28.03.17. 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 06.04.2017, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen 

sanduttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn tre klager på vedtaket, 

fremsatt av Mary Blikken Gravdal, Miljøpartiet De Grønne samt Norges Miljøvernforbund. 

Klagene er mottatt innenfor klagefristen. Det er også kommet inn et innspill fra Ringerike 
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idrettsråd. Denne er ikke fremsatt som en klage, men til orientering legges denne ved saken. 

Klagesakene er oversendt relevante myndigheter for uttalelse. Svelviksand AS har gitt tilsvar 

på klagene. Mattilsynet har sendt inn svar som en faginstans i klagesakene, denne er 

oppsummert i saken og følger som vedlegg.  

 

Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.2017 

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon. NMF har 

sitt hovedsete i Bergen, men har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper i hele landet. 

 

NMF mener i denne saken at det er mangelfulle og usikre vurderinger omkring mulige 

skadevirkninger på miljø og menneske som følge av tiltaket. Det bes om at uhildet vannfaglig 

ekspertise får i oppgave å kartlegge miljøproblematikken med masseuttak og 

grunnvannsressurs før masser tas ut. Det påpekes at planområdet og uttaksdybden må 

begrenses ytterligere. Det påpekes videre at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt og at tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde. 

Videre skrives det at Norge er i ferd med å gå tom for sand og grus, og at det det bør settes en 

grense i reguleringsbestemmelsene for årlig uttak av naturressurser på Kilemoen. 

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Vedrørende grunnvann er det gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 

konsekvensutredningen. Asplan Viak AS sin vannfaglige ekspertise har gjort disse 

undersøkelsene, og er å anse som en uhildet instans. Uttaksdybden er redusert med 15 

meter i forhold til opprinnelig planforslag.  Det er gjort store begrensninger i areal 

avsatt til råstoffutvinning, og dette arealet vil være disponibelt for friluftslivsinteresser. 

Når det gjelder behov for sand og grus påpekes det at det planlegges stor aktivitet i 

Ringerike kommune i årene fremover og at en begrensning i årlig uttak vil være svært 

vanskelig for byggindustrien og at det vil være vanskelig å planlegge byggetakt etter 

hva som er tillat av årlig uttak av lokalt byggeråstoff.  

 

Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.2017  

Mary Blikken Gravdal er lokalkjent og en aktiv bruker av området.  

 

Blikken Gravdal mener at det mangler en overordnet analyse og drøfting rundt 

samfunnsmessige utfordringer mht. klima- og miljøendringer. Det påpekes også at sand, som 

ikke-fornybar ressurs, er blitt en mangelvare både nasjonalt og internasjonalt og det orienters 

om at det i flere land er vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand der hvor virksomheten 

kommer i befatning med vann.  

 

Blikken Gravdal mener at saken ikke bare er sektorovergripende, men at den direkte og 

indirekte vil få virkning for hele Ringrikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke. Det 

påpekes at Mattilsynet, repr. for helse og miljø, friluft og idrett ikke er oppført i 

høringsoversikten. Heller ikke talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet ofl. 

 

Masseuttak – grunnvann: 

Blikken Gravdal nevner at det ikke er grundig nok gjort rede for usikkerhet omkring 

grunnvannsmagasinets karakter og egnethet for uttak av grunnvann, og at det bør følges opp 

hvem som skal kartlegge grunnvannsressursen, når og hvordan dettes skal gjøres.  

Blikken Gravdal mener at nedre uttaksdybden på kote 160 ikke er tilstrekkelig. Det fremgår at 

pågående masseuttak de siste 2-3 årene har hatt en eksponential økning både i omfang og 
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tempo. Hun skriver videre at det ikke bør kompromisses omkring vannsikkerhet og 

vannkvalitet, og regelverk og sikringsbestemmelser kan ikke bli for strenge. Det fremgår videre 

at i en sak hvor manges interesser blir berørt må det forventes flere perspektiv med avveiing 

fordeler/ulemper.  

Blikken Gravdal kommer med et konkret forslag om at uttaksdybden blir maksimum 15-20 m 

fra bakkenivå. Og at det settes grense på maksimalt årlig uttak, videre foreslås det at 

sandfuruskogen skal beholde 90 % av gjenværende 1155 daa. Tidshorisonten for uttak settes 

til maksimalt 20-35 år 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Det fremgår av Blikken Gravdal sin klage at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv 

og tilgjengelig areal. Det minnes om kommunens ansvar å fremme bærekraftig utvikling og at 

kommunen både har verktøy og mandat for tilrettelegge og gi føringer for arealbruk som 

kommer befolkningen til gode. Hun beklager at engasjerte ungdommers stemme ikke er 

kommentert eller i hensyntatt. Det fremgår at det er beklagelig at det ikke finnes mer enn ett 

forslag for avbøtende tiltak, som er opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst 

og vest, lengst nord i planområdet. Blikken Gravdal mener dette tiltaket ikke treffer brukernes 

behov. Det er per i dag et rikt nett av stier og turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til 

innover på moen og er et særegent kvartærgeologisk landskap, mange dødisgroper og 

buktende åsrygger fra siste istid. Det forslås innarbeidet en avtale som forplikter tiltakshaver 

og arealplanmyndigheten mht. istandsetting av tidligere uttatte arealer, og etappevis 

istandsetting av fremtidig masseuttak 

 

Naturmiljø/Sandfuruskog: 

Føre-var prinsippet og tvilen omkring konsekvensen for sandfuruskogen burde komme naturen 

til gode. Blikken Gravdal mener at kommunen burde gå inn for at gjenværende sandfuruskog 

utgjør 90 % av gjenværende 1155 daa. Uttaksarealet reduseres tilsvarende. Naturtypen 

sandfuruskog sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst 

og andre tiltak som reduserer verdien av naturtypen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen.  

Vedrørende grunnvann vises det til samme kommentar som til NMF.  

Videre svares følgende uttalelse ut: «Det er stor usikkerhet om grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet». 

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det hele tatt 

er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi massene er 

finkornig, og ikke grovkornig som lenger nord på moen. 

Videre svarer de ut at uttalelsen til Blikken Gravdal, om at sandtaket har hatt en 

«eksponential» økning i omfang og tempo; Svelviksand AS skriver at dette ikke 

stemmer. De skriver at de i de siste ti årene har hatt et jevnt uttak på mellom 260 000 

og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn. 

Vedrørende sandfuruskog er planen begrenset dramatisk i forhold til opprinnelig plan 

og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak AS er fulgt.  

 

Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.2017 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et landsdekkende politisk parti. 
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MDG mener at kotehøyde for nedre uttaksgrense bør settes til 175. MDG mener at 

usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, samt 

svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvanns fluktuasjoner som kan oppstå gjennom 

masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. MDG er bekymret for kommunens 

fremtidige behov vann, ved fremtidig befolkningsvekst, og at tiltaket i dette perspektiv ikke er 

bærekraftig. MDG mener at hele sandfuruskogen bør vernes. Det fremgår også at Ringerike 

kommune bør fremskaffe en helhetlig plan for bruken av sine samlede grusressurser og 

oppmuntre til redusert bruk. MDG ønsker at uttak av masser må grensesettes og tidfestes, 

helst med årlig tak angitt i kubikk og at det begrensningen blir vesentlig lavere enn dagens nivå. 

MDG mener også at områdereguleringen med bestemmelser bør sikre at planforslaget 

reduseres tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år. 

MDG mener også at det mangler en oversikt over avbøtende tiltak og at det kun er stilt krav 

om ett avbøtende, og at dette ikke treffer innbyggernes behov. MDG kommer med forslag om 

at bl.a. etablering av geo-informasjonssenter i området, gjerne samstemt med Hensmoen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Svelviksand AS mener det ikke er noe i denne klagen som ikke har fremkommet og 

vært behandlet svært grundig tidligere. Svelviksand AS viser for øvrig til svar gitt på 

klagen til Blikken Gravdal og Miljøvernforbundet. 

 

Mattilsynets svar som faginstans i klagesak, e-post datert 21.06.17. 

Mattilsynets ble orientert om de innsendte klagene som faginstans i saken. Mattilsynet har svart 

opp med bl.a. at de har registrert foreliggende bekymringer for en eventuell forurensning av 

grunnvannet på Kilemoen. De orienterer videre om kommunens ansvar er tydeliggjort i 

drikkevannsforskriften av 01.01.17. Det vises videre til Nasjonale mål for vann og helse, 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, forskrift om vannforsyning og 

drikkevann, forskrift om rammer for vannforvaltningen og lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg m.fl. Det forventes at målene og virkemidlene som fremgår av forventninger og 

forskrifter får betydning for bl.a. oppfølging fra offentlig forvaltning og arbeidet med 

reguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Det forventes at det er foretatt en grundig fareanalyse 

i forhold til Ringerike vannverk og vannverkets influensområde. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene har holdt seg innenfor klagefristen og de tre som har 

påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA), formannskapet og 

kommunestyre iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til følge, fatter kommunestyre 

vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan sees på som selvstendige vedtakspunkt.  

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 



  Sak 91/17 

 

 Side 25 av 65   

 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

 

Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene for 

vedtatt plan 0605_344 Områdeplan Kilemoen sanduttak. Kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig masseuttak. 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt Temautredningen for 

masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i 

arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med utredningen er å gi en oversikt 

og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde settes av for m.a. masseuttak, videre 

også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.  

 

EUs vanndirektiv og kommunes ansvar 

Rådmann viser til kommunes plikter i Veiledning til drikkevannsforskriften § 26 og Forskrift om 

rammer for vannforvaltning. Vannforskriften er basert på EUs vanndirektiv som setter klare 

rammer for hva som er god vannforvaltning. Ringerike kommune plikter å oppnå målet om godt 

vannmiljø. 

Kommunen skal i samsvar med Folkehelseloven kapittel 2 ta de nødvendige hensynene til 

drikkevann når bl.a. kommuneplan og reguleringsplaner utarbeides. Kommunen plikter å vurdere 

restriksjoner for å beskytte råvannskilder og tilsigsområder.  

 

Ringerike vannverk og klausuleringsplan 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner via dagens høydebasseng. Ringerike 

kommune er nå i gang med å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende 

anlegg på Kilemoen. Kapasiteten for nytt anlegg er 225 l/s, mot dagens 100 l/s, anlegget vil kunne 

forsyne til 60 000 innbyggere. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser 

for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk 

og aktiviteter er knyttet til fire soner (0-III). Mattilsynet har gitt klarsignal for å gå videre med saken 

og har gitt en plangodkjenning av reservebrønnene. Klausuleringsplanen er en plan som brukes i 

pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak på Kilemoen ligger utenfor 

definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone III i nord. Til 

beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til 

godkjente driftsplaner. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike 

kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget 

tema i konsekvensutredningen. 

 

Rekkefølgekrav og sikring av grunnvannsressurs 

Grunnvannsboringer innenfor planområde for Kilemoen sanduttak skal gjennomføres i samråd med 

forvaltningen i Ringerike kommune, som vannverkseier. Dette sikres i følgende 

rekkefølgebestemmelse 

§ 4.2.1 Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune og 

Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.  



  Sak 91/17 

 

 Side 26 av 65   

 

 

Avstand til grunnvann 

Veileder for vurdering av grunnvann i henhold til vannforskriften 03:2013 skriver følgende i omtale 

av påvirkningsfaktorer for grunnvannsforekomster, kapittel 2.3: 

«Uttak av grus reduserer mektigheten på umettet sone (avstand til grunnvannet) og dette 

sammen med potensiell forurensende aktiviteter i et grustak, øker faren for forurensning 

av grunnvannet. I konsesjonsvilkår til masseuttak av grus skal det normalt være en 

minsteavstand til grunnvann på minst tre meter..»  

For Kilemoen sanduttak med tillatt uttak ned til kote 160 vil mektigheten på umettet sone være 

mellom 17-25 m (grunnvannet står høyest i nord ca. kote 143-142 og i sør står grunnvannet på ca. 

kote 137-135). 

 

Uhildet ekspertise 

Når det gjelder uhildet ekspertise viser rådmannen til pbl. § 12-2, der det fremgår at 

områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre 

myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Asplan Viak AS har planfaglig 

kompetanse og har bistått i arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning og 

har bl.a. ekspertise på fagområder som naturressurser, friluftsliv og landskap, grunnvann, støv og 

støy mm. 

 

Mangelfull høringsoversikt og manglende uttalelser 

Da gjelder en mangelfull høringsoversikten ved 2. gangs behandlingen, fremgår de viktigste 

høringsinnspillene og endringer i saksframlegget. Det fremgår av saksframlegget at ikke alle 

uttalelsene er kommentert, men at de følger saken som vedlegg der alle uttalelsene er oppsummert i 

sin helhet. Da gjelder mangelfull uttalelse fra bl.a. Mattilsynet, helse og miljø, friluft og idrett, 

talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet er alle varslet i høringen, vedlagt følger 

kopi av Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

Sand som begrenset ressurs 

Det fremgår bekymring gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Arbeidet med konsekvenser 

av områdeplanen har tatt sikte på å ivareta både miljø- og samfunnsinteresser. Kilemoen er et viktig 

friluftsområde og naturtypen sandfuruskog preger område, samtidig som uttaksområdet er 

kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. Arealformål for råstoffutvinning 

ble etter høring og offentlig ettersyn redusert for å ivareta større andel av sandfuruskogen. 

Endringen tilrettelegger for råstoffutvinning 563,8 daa og grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. Ringerike kommune vil på bakgrunn av den utvide kunnskapen om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi, endre formål ved revidering av gjeldende kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. Nytt formål settes til LNF-område, i tråd med vanlig 

praksis.  

 

Barn og unges interesser 

Det er også påklaget at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde, det er også lagt vekt 

på at ungdommenes stemme ikke i tilstrekkelig grad er hørt.  

 

Jfr. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planlegging. Barnerepresentanten til Ringerike kommune, som talerør for barn og unge 

er i samband med høring og offentlig ettersyn, varslet.  Rådmann har i denne saken måtte vurdere to 

svært motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Rådmann er godt kjent med at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og at det i stor grad 
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benyttes av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og 

er mye brukt til bl.a. orientering; Områder som kan fungere som erstatning for denne type aktivitet 

er Eggemoen. Rognerud og Oppenåsen/Heggen er også potensielle friluftsområder i nærområdet. 

Område avsatt til masseuttak er som også nevnt i forrige avsnitt redusert i både omfang og dybde, 

og et større areal vil bli avsatt til vegetasjonsskjerm og grønnstruktur, og nytt formål for denne 

strukturen vil sikres ved revidert arealdel av kommuneplan. Det ligger en bolig langs 

Follummoveien; foruten denne, er område avsatt til råstoffutvinning ikke direkte inntilliggende 

boligområde. Rådmann er kjent med konflikten dette tiltaket medfører og at områder som i dag 

benyttes som aktivitets- og friluftsområde går tapt. Eksisterende løypenett/forbindelser i 

influensområdet vil opprettholdes. Når det gjelder sikring av uttaksområde plikter tiltakshaver til 

enhver tid å følge gjeldende sikkerhetsforskrifter. Sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndigheten i henhold til Mineralloven. 

 

Samlet vurdering 

Klagene bringer få nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de 

framgår av saksframlegget til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyre, datert 23.01.17, med de endringer som fremgår av vedtak fattet av kommunestyre 

06.04.2017, sak 40/17.  

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

Saksdokumenter 

1.  Oversiktskart 

2.  Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.17 

3.  Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.17 

4.  Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.17 

5.  Uttalelse fra motpart, brev fra Svelviksand AS v/Cecilie Hagby, datert 19.06.17 

6.  Innspill fra Ringerike idrettsråd, datert 16.05.17 

7.  Svar fra Mattilsynet, datert 21.06.17 

8.  Plankart 0605_344 Områderegulering Kilemoen sanduttak 

9.  Reguleringsbestemmelser 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 23.01.17 

2.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 06.02.17, sak 6/17 

3.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 21.02.17, sak 6/17 –  

 Saken ble utsatt 

4.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 28.03.17, sak 8/17 

5.  Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 06.04.17, sak 40/17 

6.  Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 17/3178-1   Arkiv:   

 

Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017 

28/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

92/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 

 

Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Beskrivelse av saken 
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Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 
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eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 

å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 

Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 
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Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/2689-1   Arkiv: 614 &55  

 

Ullerål gamle skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

.  

Ullerål gamle skole, gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og legges deretter ut for salg via 

eiendomsmegler. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Del av eiendommen, gnr. 87, bnr. 40, Ullerål gamle skole ble vedtatt solgt av kommunestyret i 

sak 41/12 den 23.02.2012, vedtaket vedlegges. Det ble startet opp detaljreguerling av 

eiendommen, men saken og arbeidet ble satt i bero da kommunen fikk henvendelse fra SOS 

barnebyer om et evt. område for bygging av barneboliger.  Etter en lang prosess ble dette ikke 

aktuelt da SOS barnebyer trakk seg fra prosjektet. Deretter har organisasjonen Odd Fellow 

vært i dialog med kommunen hvor de ønsket å kjøpe skolebygningen med passende tomt. I 

hele prosessen har det kommet flere henvendelser fra interessenter som ønsker å utvikle 

eiendommen. Det har kommet et konkret bud på eiendommen på kr 7 500 000,-, hvor 

budgiver tar reguleringsrisikoen. Dette er blitt avslått da det ligger under gjeldende takst for 

hele eiendommen. 

 

Eiendommen er på 11 020 m² og skolebygningen er reg. som sefrakminne mtp. eksteriør. Dette 

legger begrensinger for hva man kan gjøre av utvendige endringer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommen ligger innenfor reg.plan. 82 Ullerålområdet, og er regulert til offentlig formål. 

I nåværende kommuneplanen er eiendommen avsatt til framtidig boligformål. Utsnitt av 

reg.plan 82 og kommuneplanen vedlegges. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I saksframlegget forut for vedtak 42/12 i kommunestyret står det: 

«Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole. 

I forbindelse med flytting av skoletilbudet “Gamle Ullerål/Honerud” til Åsbygda 

skole, ble det vedtatt å selge Gamle Ullerål skole med tilhørende tomt. Arealet er på 

ca. 11 daa og er regulert til skole. Som et ledd i utviklingen av området, har 

rådmannen igangsatt omregulering til boliger og forslag til reguleringsplan vil være 

ferdig til nyttår 2011/12. Rådmannen anbefaler å selge ferdig regulert område når 

reguleringsplanen er stadfestet» 

 

Vedtak i kommunestyret: Del av gnr. 87, bnr. 40, Gamle Ullerål skole, selges etter næremere 

avklaring og tilrettelegging. 

 

Denne reguleringen ble stilt i bero i forhold til SOS barnebyer og har ikke blitt gjennomført. 

 

Økonomiske forhold 

  

Byggeklare boligtomter i 2016 er taksert fra kr 900,- til kr 2 500,- pr. m² dvs. mellom kr 9,9 – 

27,5 mill. Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt beløpe seg til kr 544 400,- Det vil i 

tillegg påløpe kostnader til regulering ved hjelp av konsulentbistand.  Vi har anslått dette til å 

beløpe seg til maksmalt kr 500 000,- avhengig av omfang og kompleksitet. 

 

Alternative løsninger 

 

1. Legge hele området, uten regulering, ut på salg på det åpne marked via 

eiendomsmegler. Takst for hele eiendommen fra 2012 ligger på kr 7,5 - 8 mill.  

2. Legge skolebygget med tomt og resten av arealet som to tomter ut på det åpne marked. 

Takst for eiendommene fra 2014 med fordeling av tomten på henholdvis 8 120 m² og 

2 843 m² var kr 4 mill. og kr 2,8 mill. Prisene vil variere i forhold til tomtestørrelsen.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at hele eiendommen gnr. 87, bnr. 40, Ullerål gamle skole, reguleres til 

boligformål. Det ferdig regulerte området legges deretter ut for salg på det åpne marked, da 

dette vil gi kommunen de størst inntektene.  
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Vedlegg 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 den 23.02.2012. 

Situasjonskart over 87/40 

Utsnitt av reg.plan 82, Ullerålområdet 

Utsnitt av kommuneplan 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Kommunalsjef: Gunn Edvartsen 

 

Teknisk sjef: Cornelis Clitør 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Arkivsaksnr.: 17/1577-10   Arkiv: A20 &13  

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

94/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

12/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

  

Innledning /  

Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform der nye læreplaner og læringsmål skal 

utvikles. Et hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det 

samfunnet de møter. 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er utarbeidet for å sikre en god utvikling av 

Ringeriksskolen. Planens tittel er «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», 

 

Hovedmål: 

«Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, 

som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  

mestring og utvikling både faglig og sosialt.» 

 

Handlingsplanen er todelt. Den består av et strategidokument med utviklingsmål for alle som er 

tilknyttet skolen; eleven, foresatte, ansatte, skoleeier og lokalsamfunnet. Dokumentet 

«Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen» viser hvordan man arbeider lokalt med å gi en kvalitativ 

god opplæring for elevene.  

 

Bakgrunn 

Overordnede planer 

Handlingsplanen bygger på de sentrale styringsdokumentene Opplæringsloven, 

Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og høringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen. 
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Den nye, overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre 

tverrfaglige temaer: - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig 

utvikling - kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se 

problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. 

 

Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til  

helhetlig kompetanse og danning for den enkelte. 

Utviklingsmål for Ringeriksskolen 

Utviklingsmålene peker ut retning for skoleutviklingen og skal sikre et best mulig 

læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene i Ringerike. Utviklingsmålene skal også 

bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene. 

 

Målene er knyttet til følgende områder: 
Elevens læring og læringsmiljø. 

Samarbeid med foreldrene. 

Medarbeidere i skolen. 

Lokalsamfunnets forventninger. 

Ringeriksskolens forventninger  

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en 

vurdering av egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges 

frem i skolens årlige tilstandsrapport. 

 

Utviklingsmålene er utformet gjennom en bred prosess hvor elever, foresatte, ansatte, 

tillitsvalgte, skoleledere og politikere har vært med. Alle har deltatt aktivt i arbeidet med 

utforming av målene, fra idemyldring på møte for alle involverte parter via arbeid i 

referansegruppe og høringsuttalelser fram til endelig ordlyd.  

 

Utviklingsmålene blir presentert i en egen brosjyre for å gjøre dem lett tilgjengelig for alle. Det 

vil i tillegg bli laget en egen utgave av elevenes utviklingsmål i en språkform tilpasset de yngste 

elevene. Referansegruppens elevrepresentanter deltar i dette arbeidet.  

Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen 

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den 

informasjonen vi har om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene 

våre.  

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed 

være grunnlag for organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og 

verdimessig fellesskap vurderer og videreutvikler sin praksis. 

 

Skolebasert kompetanseutvikling 

Dette er en metodikk der hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger 

og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere 

og ansatte bedre kan støtte arbeidet med elevenes læring.  Hovedområdene er: 
Utvikling av elevenes læringsmiljø 

Utvikling av elevenes læringsutbytte 

Utvikling av skolen som lærende organisasjon 
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Kompetansetiltak for ansatte 

Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i 

perioden gjennom dialogmøter og tilstandsrapportering. 
 

Økonomiske forhold 

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes 

ressurstilgang.  

 

Høringer 

Handlingsplan 2017-2021 har vært ut på høring i skolenes samarbeidsutvalg og 

arbeidstakerorganisasjonene. Det kom inn i alt åtte høringsuttalelser. Disse er 

vurdert og utviklingsmålene og plan for kvalitetsutvikling er endret etter høringen.  
 

Eikli skole 

 Utviklingsmålene oppleves som forventinger, ikke mål.  

 Det mangler forventninger til skoleeier. 

 Hva er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærerressurser 

 Ønsker om langsiktige satsingsområder, det gir større forutsigbarhet 

Haugsbygd ungdomsskole 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Oppfattes som visjonær, ikke som et arbeidsverktøy 

 Komprimere utviklingsmålene 

Helgerud skole 

 Slå sammen punkter og omformuler 

 Lokalsamfunnets forventninger: lokale foreninger kan informere om sine tilbud 

 Ringerikskolens forventer at elevene har læringsfokus i timene 

Tyristrand skole 

 Hovedmålet høres mer ut som en visjon enn et mål 

Ullerål skole 

 Viktig med stabile målingsverktøy 

 Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte 

 Aktive elevråd med reell påvirkning 

 Egenvurdering av eget arbeid, på alle trinn lærere som elever, fremheves. 

Utdanningsforbundet 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Det er ingen forpliktelser fra skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og skolebygg 

 Positivt med fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling 

Vang skole 

 Positivt med felles plan for hele Ringeriksskolen 

 Positivt med ambisiøse mål 

 For lite fokus på mål og tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging for å lære.  
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 Dokumentet har mange punkter, er det mulig å samle seg om færre punkter? 

Veien skole 

 Dette er en visjon, ikke konkret nok til å være en plan 

 For omfattende, punkter kan slås sammen 

 Det må være nok ressurser til å oppfylle alle krav til medarbeiderne 

 Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT – hva er tilstrekkelig 

 Hvordan kan medarbeiderne oppfylle alle kravene? 

Høringsuttalelsene er vedlagt.  
 

Rådmannens vurdering 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er et grunnlag for å videreføre det faglige 

gode arbeidet i Ringeriksskolen. Det legges opp til et aktivt læringsarbeid for elever 

og tilsatte de neste årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og 

god praksis på ulike områder vil være med å prege arbeidet i Ringeriksskolen. 

Læringsutbytte for elevene står sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner 

bygger opp rundt dette.  

 

Rådmannen anbefaler at handlingsplan 2017-2021, «Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen» vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Sammen skaper vi Ringeriksskolen – Utviklingsmål 

2. Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

3. Høringsuttalelse fra Eikli skole 

4. Høringsuttalelse fra Haugsbygd ungdomsskole 

5. Høringsuttalelse fra Helgerud skole 

6. Høringsuttalelse fra Tyristrand skole 

7. Høringsuttalelse fra Ullerål skole 

8. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Ringerike 

9. Høringsuttalelse fra Vang skole 

10. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 17/2769-1   Arkiv: A20  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

95/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2016 - 2017.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer over landsgjennomsnittet i regning, og at 

grunnskolepoengene viser en klar økning og var 40,3 for elevene som gikk ut i 2016. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har valgt dette 

som fokusområde for kompetanseheving neste skoleår.  

Elevtallet har økt noe de to siste årene, mens det er liten endring i antall årsverk i skolen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 44 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,1 og på ungdomstrinnet 14,8. 
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Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

vi ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, og litt over på ungdomstrinnet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

bedre enn landsgjennomsnittet i regning, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets 

prøver. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, er det gledelig at 

grunnskolepoengene i 2016 kom opp på 40,3. Det nærmer seg de nasjonal tallene som er 41,3.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål 

om 75% nådd, og vår region har utfordringer. Ringerike har en gjennomføringsgrad på 71%. Det er 

satt i gang et systematisk og kunnskapsbasert kommunesamarbeid. Målet er at en gjennom dette 

samarbeidet vil nå målsettingen på 75 % i løpet av to år.  

Spesialundervisning: Rapporten viser at til tross for en liten økning, har Ringerikeskolen færre 

elever som får spesialundervisning (7,6%) enn landsgjennomsnittet (7,8%). Ringerike lå i flere år 

godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere 

andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 111 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men av 

de tolv som avla grunnskoleeksamen i 2016, fikk alle karakteren 2 eller bedre på eksamen. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport ble 

behandlet er K-sak 128/16.  
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Rådmannens vurdering 

Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. Denne 

innsatsen har ført til bra resultat på læringsmiljøet. Det systematiske arbeidet for et godt 

læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes 

systematisk med kompetanseheving hos personalet, for å få til en mer lik opplæring, samt at 

elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2016-2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 17/996-18   Arkiv: Q20  

 

Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

96/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 

 

 

 

  

Bakgrunn for saken 

Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i Ringerike kommune vedtok 20.10.99 en 

rekke skoleveistrekninger som særlig trafikkfarlige. I 2009 vurderte og behandlet 

hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) på nytt sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. 

 

Etter 2009 har er skolestrukturen noe endret, noen sikringstiltak har kommet, derfor legges det 

nå på nytt fram sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. Kommunestyret i Ringerike har og bedt 

rådmannen om kartlegge usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike.  

 

I denne saken om særlig trafikkfarlige skoleveier, har SU ved skolene vært  

Høringspart. Høringsbrev og høringsuttalelser følger vedlagt.  

Kartleggingen fra skolene og saken om særlig trafikkfarlige skoleveier vil inngå i 

trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune som skal behandles politisk i september. 

 

Saksutredning 

926 elever ved grunnskolene i Ringerike får inneværende skoleår gratis skoleskyss. Dette utgjør 29 % av 

elevmassen i kommunen. Dette tallet har vært temmelig stabilt men ligger over den gjennomsnittlige 

Buskerudkommune, som har 20 % skysselever. 

Som det framgår av lovverket, skal særlig farlige strekninger vurderes. Det finnes ikke overordnede kriterier 

for dette, men Ringerike kommune følger (Ot.prp. nr. 46 (1997-98) der det står: 

Både tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den enkelte eleven er 

viktige når kommunen skal vurdere om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. 
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Siden forrige vedtak i 2009 har noen strekninger blitt sikret for myke trafikanter. Fra Putten til 

Klekken og fra Botilrud til Helgelandsmoen har det blitt bygd gang og sykkelveier.  

Disse strekningene foreslår derfor rådmannen at blir tatt ut av oversikten over særlig 

trafikkfarlige skoleveier. 

 

Samarbeidsutvalgene ved noen skoler trekker fram «nye» trafikkfarlige strekninger (vedlegg).  

Strekningene som er helt sikkert farlige, men i forhold til veienes beskaffenhet og 

trafikktetthet, og sammenlignet med veier som i dag er betegnet som særlig trafikkfarlige,  

«faller» de ikke innenfor denne kategorien. 

 

SU ved Ullerål skole påpeker viktigheten av at det anlegges gangfelt i Hovsmarkveien for 

elever som kommer fra Haldenjordet på vei til de midlertidige paviljongene ved 

Ringerikshallen.  

 

Ved forrige revisjon av særlige trafikkfarlige skoleveier, var det kommunale grunnskoler både 

på Ask (Stranden skole) og i Åsa (Vegård skole). Kommende skoleår er det private 

Montessoriskoler begge disse stedene. Trafikkforholdene vurderes å være slik de var ved 

Vegård skole og Stranden skole.  

 

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven kapittel 7 omhandler skoleskyss. Elever på 2. – 10. årstrinn som bor mer en 4 

kilometer fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 

kilometer. Elever som har særlig vanskelig/farlig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til 

veilengden.  Funksjonshemmede, midlertidig skadde eller sjuke elever har rett til gratis skyss 

når det blir dokumentert med legeerklæring, - det er ingen begrensninger vedrørende avstand 

hjem – skole. 

 

Økonomiske forhold 

I 2016 kostet skoleskyssen 9,2 millioner kroner for Ringerike kommune. Fordelt på skysselever, blir det ca. kr 

9 950 kr per elev. 

Oversikten over særlig farlige skoleveier i Ringerike fra august 2009 foreslås i all hovedsak videreført, med de 

endringer som er nevnt i saksutredningen.  Antall elever som innvilges skyss på grunn av særlig trafikkfarlig 

skolevei, vil forholde seg stabilt.  

Kostnadene til skoleskyss vil dersom de foreslåtte strekninger fra 01.08.17 blir vedtatt, forbli 

på dagens nivå korrigert for årlig prisstigning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at all ferdsel ute i trafikken skal skje på en sikker måte. Særlig viktig 

er det at skolebarn kan ta seg trygt fram til skolen. Mange av skolebarna i Ringerike bor i en 

avstand fra skolen som betyr gratis skyss, men også barn som har en særlig trafikkfarlig 

skolevei skal bli ivaretatt. Rådmannen anbefaler derfor at det vedlagte forslaget til strekninger 

som defineres som særlig trafikkfarlige vedtas. 
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Vedlegg 

 

- Vedtak i HOK i sak 15/09 

- Forslag til strekninger som skal defineres som særlig trafikkfarlige fra 01.08.17. 

- Høringsuttalelser fra Samarbeidsutvalgene ved skolene 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/3057-1   Arkiv: A00 &13  

 

Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av 

hodeplaplagg som helt eller delvis dekker ansiktet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Integreringsrådet 21.08.2017 

30/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

97/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag om forbud av plagg som helt eller delvis dekker 

ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter 

introduksjonsloven på høring. 

 

Høringsfristen er satt til 20. september 2017. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Et eventuelt forbud mot bruk av spesielle plagg kan gripe inn i religionsfrihet og 

diskrimineringsforbudet. Konkret vil et forbud ramme religiøse plagg som Nikab og Burka. 

Hijab dekker bare håret og halsen og ikke ansiktet, og omfattes ikke av forslaget til forbud. 

Verken barnehageloven eller opplæringsloven inneholder bestemmelser om bruk av plagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet. 

 

Barnehageloven gir ikke barnehageeieren rett til å innføre slikt forbud, mens opplæringsloven 

uttrykker at hver skole skal ha et ordensreglement som gir regler om oppførsel og hvilke 

reaksjoner som kan benyttes ved brudd på reglementet. Skoleeier kan i sitt ordensreglement 

vedta forbud mot å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. 

Arbeidsgivers kompetanse til å regulere de ansattes adferd på arbeidsplassen følger av den 

ulovfestede styringsretten. 
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Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder for god kommunikasjon, noe 

som er avgjørende for læring og trivsel. Et forbud mot slike plagg vil dermed ha en saklig 

begrunnelse. 

 

Diskrimineringslovgivningen forbyr diskriminering på grunn av religion og livssyn. Et forbud 

vil trolig være å anse som forskjellbehandling på grunn av religion derom det ikke har et saklig 

fomål.  

At slike hodplagg er til hinder for god kommunikasjon blir av departementet vurdert å være en 

tilsterkkelig saklig begrunnelse. 

 

Bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet er knapt registrert som noen problemstilling 

ved barnehagene og grunnskolene i Ringerike kommune. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer lovverket som avgjørende viktig i et velfungerende samfunn. Samfunnet 

er i kontinuerlig utvikling og endring. Det konkrete forslaget om å innføre forbud mot bruk av 

plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner vurderes 

pedagogisk riktig. I kommunikasjonen mellom barn og voksene er det viktig at barn og ansatte 

ser hvarandres og ansattes ansikt. 

Rådmannen anbefaler derfor dette lovforslaget.. 

 

Vedlegg 

 Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 

 Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet med forslag om å innføre forbud mot 

hodekkende klesplagg i barnehager og skoler 

 Forslag til uttalelse fra Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/2986-1   Arkiv: A10  

 

Soveareal, kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

26/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

98/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Kommunen må i 

dimensjoneringen av behovet for antall barnehageplasser ta hensyn til barnehagenes vedtekter, 

tilflytting, brukernes ønsker og behov, og behovet for plasser for barn under og over tre år.  

 

I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det skissert krav til bygget: 

” Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring 

og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er 

grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utformingen av det fysiske miljøet ute og 

inne gir viktige rammebetingelser for barnas trivsel, opplevelser og læring. 

Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet” 

 

De to siste årene har barn født i september og oktober fått rett til plass i barnehage. I 

behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november 

også har rett til barnehageplass. Retten trer i kraft i august 2017. Det betyr at barn født i 

november 2016 også har rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Selv om retten til 

plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass 

tidligere. Dette betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Ringerike 

kommunes erfaringer viser at mange benytter seg av plassen fra august. Sett i et 

brukerfokusperspektiv er dette positivt. For driften skaper dette utfordringer da barna er svært 
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små. De små barna trenger tettere oppfølging og andre hensyn må tas når det gjelder 

bemanning og fasiliteter.  

 

Beskrivelse av saken 

De siste årenes endringer med opptak av barn født i september, oktober og november påvirker 

hvor mange barn som sover i barnehagen. De fleste foreldre ønsker at barna deres skal sove 

ute. Barnehagene har for øvrig lite egnede steder å sove inne. Flere av barnehagene har 

praktiske og funksjonelle steder å oppbevare vogner, både når barna sover og utenom 

barnehagens åpningstid. Andre har det ikke. De siste tre årene har høst og vår vært årstidene 

som har dominert. Tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte er at det er våte vogner, soveposer 

og økende grad av sykdom på grunn av manglende funksjonelle steder å oppbevare vogner når 

barna sover og utenom barnehagens åpningstid.  

 

Behovet for oppgradering av utendørs soveareal har kommet på grunn av at flere foreldre 

benytter seg av barnehageplass ved 1 årsdag eller før og at byggene ikke er oppgradert til 

dagens behov. For å sikre at det er mulig å ha tilsyn uten å avgi for mye personale til 

sovevakter, er det hensiktsmessig med takutstikk utenfor vinduer slik at personalet kan ha 

øyenkontakt med de sovende barna. De yngste barna i barenhagen sover ofte og da gjerne når 

de andre barna er i gang med aktiviteter. For å ta hensyn til både estetikk, funksjonalitet og 

drift bør takutstikk ligge i flukt med bygget der dette er mulig. 

 

Økonomiske forhold 

Det er spesielt kritisk med soveareal ute i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage. 

Utbedringene bør gjennomføres høsten 2017 til en kostnad på 1,1 million kroner. De andre ni 

barnehagene vil utbedres i løpet av en to års periode. Planen for dette vil synliggjøres i 

handlingsprogrammet.  
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune vil oppfylle retten til barnehageplass ved 1. års dagen. Kommunen skal ha 

barnehager som ivaretar barnas behov for omsorg og lek og hvile samt fremmer læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagene skal fremme helse og trivsel og bidra 

til at alle barn får en god oppvekst. Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å oppleve mestring 

og danne positive relasjoner. Ved utformingen av nye barnehager skal det legges avgjørende 

vekt på at barnehagen er egnet til å utfolde skaperglede, undring, utforskertrang og hvile. 

Barnehagene skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstakere og være i 

overensstemmelse med tekniske bestemmelser for bygg. Rådmannen anbefaler utbedringer for 

soveareal for Hønefoss og Hallingby barnehage i 2017. De resterende barnehagene i 2018 og 

2019.  Kostnaden i 2017 på 1,1 million innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. tertial. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/2246-8   Arkiv: N64  

 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

24/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

99/17 Formannskapet 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som vedlagt 

med følgende hovedpunkter: 

Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for barnehagen. 

Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for Kunnskapsløftet og 

rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og kompetansebygging 

lokalt. 

Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

 

  

 

Bakgrunn  

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 er et av målene å videreutvikle 

og fremme læring i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle 

fagområder.  
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En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte 

som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og 

informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får 

tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av. 

 
For å sikre at barn og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter er 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» utarbeidet. Saken omfatter den strategiske 

planen for digital kompetanseheving i kommunale barnehager og skoler i Ringerike, 

oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt valg av teknologisk plattform. 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 

Temaplanen omfatter mål og tiltak overfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage og 

skole, rådmann/skoleeier og samarbeidspartnere. Den viser hvilke resultater som skal oppnås 

og den forplikter skoleeier, enhetsledere og ansatte. Temaplanen følges opp gjennom 

kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler. 

 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og signalene som ligger i 

Stortingsmelding 28.  

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan 

barnehagenes digitale praksis skal være.  

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere 

som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»  

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet, har digitale ferdigheter som en av fem 

grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og å kunne uttrykke seg 

muntlig. 

 

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

støtter tanken fra Ludvigsen-utvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og 

kommenterer digital kompetanse:  

«I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for 

å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og 

samtidig legge økt vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. 

Teknologiene og mulighetene for å utnytte programvare og teknisk utstyr, i 

arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale ferdigheter i 

Kunnskapsløftet». Meld. St. 28 (2015–2016) 

 

Temaplanen skal sikre digital læring og læring gjennom bruk av digitale verktøy i Ringerikes 

barnehager og skoler. Den bygger på IKTplan.no som er utarbeidet av Senter for IKT i 

utdanningen. Temaplanen følger saken som vedlegg.  
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For å nå målene er det også nødvendig med en heving av ansattes digitale kompetanse og en 

forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse. Alle ansatte i 

barnehagene har våren 2017 gjennomført et opplæringsprogram i IKT. For skolene er det er 

lagt opp til et treårsløp med kompetanseheving, utprøving og erfaringsdeling i 

profesjonsfelleskap for ansatte og skoleledere. Plan for kompetanseutvikling i skolen er vedlagt 

saken. 

 

Med god strategi og riktig oppfølging vil barnehager og skoler i Ringerike kommune bli blant 

de ledende innenfor digitalisering. 

Infrastruktur og antall digitale enheter 

For å sikre barnas og elevenes nytte og læringsresultater av den økte digitale standarden, må 

barnehagene og skolene ha tilfredsstillende infrastruktur og tilstrekkelig antall digitale enheter. 

I dag er det store variasjoner skolene og barnehagene imellom.  

 

På ungdomstrinnet er både infrastruktur og antall digitale enheter sikret gjennom oppfølging av 

kommunestyrets vedtak om 1:1 dekning fra 2007. På de store barneskolene er det lav dekning 

av trådløse nett og lav utstyrstetthet for elevene, mens barnetrinnet på de kombinerte skolene 

er noe bedre uttyrt. De fleste barnehagene har trådløst nettverk, mens utstyrsnivået varierer. 

Det er laget dekningskart for alle skoler og barnehager. 

 

Oppgradering av infrastruktur er høyt prioritert, og en oppgraderingsplan er utarbeidet. 

Arbeidet er allerede i gang, og i løpet av høsten 2017 vil alle skolene med ungdomstrinn ha full 

trådløs-dekning. Deretter står de store barneskolene for tur.  For barnehagene som ikke har 

tilfredsstillende infrastruktur jobbes det med finne tilfredsstillende tilknytningsløsninger. 

 

Egne og andre kommuners erfaringer viser at det er tilgangen på digitale enheter som er 

suksesskriteriet for å nå målene om digitale ferdigheter, forutsatt at ansattes kompetanse er 

god nok.  

 

For å legge til rette for at alle elever i Ringeriksskolen er digitalt aktive, har kompetanse til å 

tilegne seg nye digitale ferdigheter og opplever at IKT er en naturlig integrert del av 

undervisningen bør det være 1:1 dekning av digitale enheter på alle trinn. Utrulling av digitale 

enheter vil etter planen starte i januar 2017. 

 

I barnehagene anbefales følgende utstyrsnorm pr avdeling for å nå de pedagogiske målene:  

1 nettbrett pr 6 barn,1 digitalt kamera, 1mikroskop til nettbrett og 1 skriver til bilder (10x15) 

 

Oppgraderingsplan og dekningskart følger som vedlegg til saken. 

Valg av teknologisk plattform i skolen  

Microsoft Office 365 og G Suite For Education er de to skylagringstjenester og digitale 

pedagogiske plattformer som har vært vurdert som aktuelle for Ringerike kommune. Det har 

vært hentet inn erfaringer og evalueringer fra flere andre kommuner i valg av teknologisk 

plattform. 

Målene om digitale ferdigheter kan nås gjennom ulike plattformvalg.  Konklusjonen er at G 

Suite For Education og Chromebook velges som plattform for alle trinn i skolen. G Suite For 

Education og Chromebook gir støtte til god pedagogisk bruk, er enkel å ta i bruk, er 

driftssikker, krever lite support og er rimelig i anskaffelse.  
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I dag har alle grunnskoler i Ringerike tilgang til digitale læringsressurser gjennom den 

nasjonale innloggingsportalen FEIDE og alle elever har tilgang til Windows og Office-pakken 

fra Microsoft og læringsplattformen Fronter. Ansatte og de fleste foreldre er best kjent med 

programmer som er levert av Microsoft. Windows-PCer med Office har imidlertid 

suppportbehov på et relativt høyt nivå.  

 

Erfaringer viser at det er forskjell på opplevd brukervennlighet og stabilitet mellom løsningene. 

En bærbar PC krever vesentlig mer vedlikehold og har betydelig lenger oppstartstid enn 

Chromebook og nettbrett. Oppdateringer setter maskiner midlertidig ut av spill i kortere 

perioder og kan ikke styres på samme måte som med Chromebook. Videre er prisen på pc med 

touchskjerm og pennfunksjon høyere enn for Chromebook 

 

Læringsplattformen Fronter fungerer som verktøy for dialog om læringen og som 

informasjonskanal mellom elev og ansatt og mellom skole og hjem. G Suite For Education har 

funksjoner som kan erstatte deler av det Fronter brukes til i dag, men ivaretar ikke alle sider 

ved læringskommunikasjonen. Ringerike kommune bruker IST skole som 

oppvekstadministrativt system, og via modulen IST Læring ivaretas de deler av 

læringskommunikasjonen G Suite For Education mangler. Bruk av Fronter fases ut i løpet av 

planperioden.  

 

Ved valg av plattform har følgende kriterier vært med i vurderingen:  
Plattformen skal være et godt pedagogisk verktøy med stor bredde i tilgjengelige funksjoner 

som gir elevene mulighet til å utvikle digitale ferdigheter innen søk og 

informasjonsinnhenting, bearbeiding og produksjon av ulike digitale produkter, 

kommunikasjon og digital dømmekraft 

Plattformen skal legge til rette for skylagring 

Plattformen skal legge til rette for deling av digitale ressurser mellom lærer og elev, mellom 

barn, mellom lærer og foreldre og mellom elev og foreldre 

Plattformen skal være enkel å ta i bruk for barn/elever og ansatte 

Plattformen skal være driftssikker med kort oppstartstid og begrenset supportbehov 

Plattformen skal kunne administreres med tanke på å opprette brukere, styre tilganger og 

distribuere programmer  

Plattformen skal ivareta personvern og databehandleravtaler 

Pris og levetid på aktuelle digitale enheter 

Aktuelle digitale enheter møter behovene til elevgrupper på ulike ferdighetsnivå og i ulike 

aldre. 

Kriterier det særlig har vært lagt vekt på er støtte for god pedagogisk bruk for alle 

aldersgrupper, driftssikkerhet, behov for opplæring og support og at tjenestene og enhetene 

skal være enkle å ta i bruk. Det er videre lagt vekt på prisen på enhetene. 

 

Skolers og barnehagers administrasjon vil fortsatt bruke PC-er med Windows og Office-pakke. 

For andre ansatte vil PC fases ut ved overgang til Chromebook.  

Økonomi  

Oppgradering av infrastruktur 
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Skole 

Ungdomsskolene er fullt utbygd for 1-1 enhetsbruk, mens barneskolene har svært ulik trådløs-

dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle 

ungdoms- og 1-10-skoler skal eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten til full 

dekning. De store barneskolene oppgraderes i løpet av 2018. Eikli skole og Kirkeskolen 

oppgraderes ikke. Oppgraderingen er kostnadsberegnet til kr. 1 273 500,- og dekkes ved en 

budsjettjustering inneværende år.  

 

Kostnader til infrastruktur i Benterud skole og Paviljongen Hønefoss nord ligger i 

byggeprosjektene.  

 

Barnehage 

Det mangler trådløst nett på tre barnehager. Det krever nye linjer inn til bygget før trådløst nett 

kan settes opp. Hver barnehage har behov for 2 trådløse aksesspunkter, 2 kablede punkter, 1 

switch og 1 kabelskap. Samlede utgifter til dette er beregnet til kr. 277 000,- 

 

Innkjøp av enheter 
Ringeriksskolen har i alt om lag 3 250 elever (elevtallet varierer med +/- 50 pr årskull). Om 

det anskaffes enheter 1:1 vil det med en enhetspris på kr. 3 500 koste i alt kr 11 375 000. I 

tillegg kommer innkjøp av enhet til ansatte på ca. kr. 1 500 000,-. Det bør også skaffes noen 

ekstra enheter pr skole for å ha i reserve ved f.eks. skader. Ut fra vedlagt plan om utrulling av 

enheter foreslås det at det budsjetteres med investeringsmidler på 7,6 millioner kroner i 2018, 

4,8 millioner kroner i 2019 og 1,1 millioner kroner de påfølgende årene. 

Over en 5-årsperiode blir investeringsbehovet omtrent det samme som i dagens løsning, der 

elevene får PC på 8.trinn. Forskjellen er at den nye løsningen gir alle elevene i Ringeriksskolen 

tilgang på en digital enhet.  

 

Barnehagene har ikke samme grunnlagstall for beregning fordi det ikke er foretatt en 

fullstendig kartlegging pr barnehage og fordi barnetall pr. avdeling varierer. For å få basis 

utstyrsnivå i alle barnehagene for både barn og ansatte bør det budsjetteres med 1, 2 million 

kroner pr år i planperioden.  

 

I planperioden vil kostnader til vedlikehold og support reduseres. Chromebook-maskinene har 

nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og stabile. De har en beregnet levetid på 

opptil 5 år.  

Høringer 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag ble sendt ut på høring til 

samarbeidsutvalgene (SU) i skoler og barnehager samt aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.  

Det kom inn i alt seks svar på høringen, de er oppsummert her. Fullstendige svar er vedlagt 

saken. 

Helgerud skole - SU 

Temaplanen er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 

tilbakemelding. Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole. 

Hønefoss skole – ved lærerrepresentantene i SU 
En god, omfattende og ambisiøs plan som peker inn i framtiden. 

Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og opplæring av elevene. 
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Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med kostnader. Elevene på 

Hønefoss skole har rett på likeverdig dataopplæring som andre elever i Ringerike kommune. 

Kirkeskolen - SU 

Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel og bra. Det viktige er at de 

implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt resultater. Bør avsettes nok 

ressurser/penger til dette. 

Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden for de som ikke 

har nok enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass? 

Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar?  

Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan sørge for 

kompetanse i en utvikling som raser frem? 

Selv om dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en selvfølge at de 

utarbeider en forståelse for teknologien! Derfor må tidlig læring inn, akkurat som de lærer 

engelsk fra ung alder, bør små drypp av koding feks inn så tidlig som mulig.  

Terskelen i Ringerikskolen/barnehager må være lav for å kunne ta i bruk verktøyene som 

ligger der.   

Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskille mellom de som kan 

kommunisere med maskinene og de som pent må adlyde dem!  

Utdanningsforbundet 

Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med utskifting av digitalt 

utstyr på den enkelte enhet.  

Det må også være en utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet økonomisk, da 

dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale temaplanens intensjoner.  

Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere?   

Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt. 

Vang skole – SU 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

Veien skole – SU 

Alle SU-medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill eller 

kommentarer. Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. Vi synes den er godt forankret 

og godt gjennomarbeidet. Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

Fra medbestemmelsesmøte i Oppvekst - innspill fra Fagforbundet 

Husk assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i kompetanseplanen. De trenger blant annet kurs 

i digital dømmekraft og nettvett. 

Rådmannens vurderinger  

Rådmannen vurderer at Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-

2021 vil være et godt verktøy for å sikre måloppnåelse i læreplanens kompetansemål og 

rammeplan for barnehagen samt at den tar opp i seg signalene som gis i stortingsmelding 28. 

Avgjørende for gevinstrealiseringen er at alle aktører i Ringerikskolen og de kommunale 

barnehagene følger opp på sitt nivå og at medarbeider- og ledersamtaler også omfatter dette 

området.  
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God infrastruktur og tilstrekkelig antall fungerende digitale enheter er nødvendig for å sikre 

barnas og elevens nytte og læringsresultater. Oppgradering av infrastruktur er igangsatt, 

investeringsmidler for inneværende år er omdisponert. For å oppnå full 1:1 dekning i skolen og 

tilfredsstillende dekning av utstyr i barnehagene økes investeringer til IKT innen oppvekst i 

Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018. 

 

Valg av G Suite For Education og Chromebook baseres på at løsningene er enkle å lære og å 

ta i bruk. Chromebook-maskinene har nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og 

stabile. De har en beregnet levetid på opptil 5 år. G Suite For Education har kontorstøtte-

programmer som til skolebruk er svært gode og gir tilgang til et godt utvalg programvare som 

åpner for god pedagogisk bruk. Prisen på de aktuelle maskinene er lav.  

 

Ringerike kommune vil i overskuelig fremtid fortsette å bruke Microsoft Windows og PC i 

administrasjonen, dette gjelder også i skole og barnehage. For ansatte i skole og barnehage vil 

det bli en utfasing av PC-er til fordel for Chromebook. 

 

Vedlegg: 
1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 

2. Plan for skolebasert kompetanseutvikling  

3. Plan for utrulling av digitale enheter og oppgradering av infrastruktur med detaljert 

kostnadsberegning.  

4. Høringssvar fra Helgerud skole 

5. Høringssvar fra Hønefoss skole 

6. Høringssvar fra Kirkeskolen 

7. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Ringerike 

8. Høringssvar fra Vang skole 

9. Høringssvar fra Veien skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 16/4765-17   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Løvlia skistue  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Hansen Viggo Birger organisasjonsnummer 970 095 691 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss 

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

 Viggo Birger Hansen f. 8.5.1956 godkjennes som styrer. Tove Bøhler Hansen f. 10.5.959 

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.

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Driften av Løvlia skistue ble overdratt til ekteparet Hansen 1. september 2016. Det søkes nå 

om serverings- og skjenkebevilling for stede. De søker om samme type bevilling som det 

tidligere har vært innvilget ved stedet. 

 

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 fra høringsinstanser. Obligatoriske 

kunnskapsprøver er avlagt og bestått. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært innvilget ved stedet. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 1.9.2016 

Beståtte kunnskapsprøver, mottatt 3.7.2017 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 12. juli 2017 

Uttalelse fra Kemneren i Follo, mottatt 14. juli 2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 20.7.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/3381-1   Arkiv:   

 

Høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss, - 

retningslinjer for gjennomføring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringer i forbindelse med områderegulering i Hønefoss gjennomføres i tråd med de 

retningslinjer som er trukket opp i ordføres notat til formannskapet. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Formannskapet ønsker bred medvirkning i arbeidet med områderegulering i Hønefoss. Arbeidet 

forventes ferdsigstilt i løpet av to år, fra oppstart sommeren 2017, og gjennomføres i henhold 

til plan- og bygningsloven og i flere faser. 

Formannskapet anser at arbeidet og planen berører alle innbyggere i Ringerike kommune, og 

ønsker derfor å framskaffe kunnskap og registrere meninger, oppfatninger om sentrale 

spørsmål og problemstillinger som saken reiser. Høringer er et direkte hjelpemiddel i denne 

forbindelse. 

Ordfører ønsker at slike høringer gjennomføres på en korrekt og omforent måte, og har 

utarbeidet et notat til formannskapet som beskriver de retningslinjer ordfører mener slike 

høringer skal gjennomføres i forhold til (vedlagt). 

Ordfører ønsker disse retningslinjene vedtatt i formannskapet, og legger disse fram som egen 

sak for vedtak. 
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Vedlegg 

 

 «Om høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss», - notat fra ordfører til FS 

møte 29.8.2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 
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Arkivsaksnr.: 17/3365-1   Arkiv:   

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres.  

 

Beskrivelse av saken 

Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:    

1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned. 

2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon 

3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som 

begrunnet i saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16. 

En evaluering bør ta utgangspunktet i folkevalgtes ønsket om å ta tydeligere grep om 

utviklingen i Ringerike, og ut fra dette avklare om ordningene har svart til forventningene.  

I formannskapets møte den 14. juni 2017 fremholdt ordfører at ordningen rent praktisk 

fungerer. Det ble pekt på at utfordringen opp mot dette å ta grep, mer handler om oppfølging 

og avklaringer i form av formelle vedtak. Dette både i sak og i forhold til føringer som 

rådmannen skal arbeide i henhold til.  
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Opposisjonen var enig i at det er nødvendig med tydeligere grep om utviklingen, men er ikke 

enig i den prøveordning som ble innført. Det er folkevalgt organ som kollegium som bør 

forsterkes, og det bør etableres ordninger som i bedre grad ivaretar mindretallets behov for 

delaktighet.  

 

Ordførers vurdering: 

Ordfører fremmer denne saken nå, som en oppfølging basert på vedtak i KS sak 148/16 og 

framlagt i FS sak 64/17. Målet er at formannskapet fatter konkrete vedtak for framlegg i 

kommunestyret i september/oktober 2017. 

Ordfører legger til grunn at det er formannskapet som selv utfører evalueringen, eventuelt i 

samråd med gruppeledere fra partier som ikke er representert i formannskapet, for så å 

fremlegge resultatet med forslag til realitetsbehandling i kommunestyret. 

I forbindelse med FS sak 63/17 fremla ordfører et innspillnotat om politisk styring og 

organisering.  Med det som utgangspunkt utvekslet medlemmene generelle synspunkt om 

ordningen og om veien videre.  Ut over generelle kommentarer ble det ikke fremlagt noen 

konkrete forslag i sakens anledning ut over det som fremgikk av ordførerens innspill.   

Siden det er prøveordningen som skal evalueres fremgår, det av ordførerens innspill i FS sak 

63/17 at følgende resultater kan tenkes: 

1. Ordningen bringes til opphør. 

2. Ordningen videreføres eventuelt i revidertform og innhold. 

3. Andre formelle- og effektive beslutnings- og oppfølgingsordninger. 

Ordføreren mener at det kan være nyttig å hente inn informasjon om hvordan andre i 

sammenlignbar situasjon som Ringerike kommune har innrettet sin politiske virksomhet og 

organisering.  En befaring til eksempelvis Ringsaker bør kunne være et alternativ.  Andre 

kommuner kan også være relevante for besøk.  Poenget for formannskapet bør være å søke 

etter de beste og mest effektive løsninger for å oppnå styrket politisk grep om 

samfunnsplanlegging og utvikling. 

Det er viktig at posisjon og opposisjon herunder også partier med minst representasjon blir 

ivertatt i prosessen og i utfall av evalueringen. Videre er det nyttig om kontrollutvalg blir holdt 

orientert om arbeidet.  Det vil være naturlig at arbeidet gjennomføres med deltakelse fra 

lederne i hovedutvalgene og at partiene selv er ansvarlig for partiinterne avklaringer. Til slutt 

vil ordfører peke på at arbeidet skal gjennomføres transparent og i fulle åpenhet. 

 

Vedlegg 

 Ordførerens innspills notat i formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 
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Arkivsaksnr.: 17/3214-8   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling Lloyds Pub  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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 

 

Søker er den samme som har bevilling for Lloyds Pub i Arnemannsveien. Bevillingshaver har 

leid nye lokaler i Fossveien 5, og søker derfor om ny bevilling.  

Bevillingssøker leverte elektronisk søknad til kommunen den 29. juni. På grunn av feil i 

kommunens datasystem ble ikke søknaden overført til saksbehandler før den 9. august. For at 

bevillingssøker ikke skal bli skadeildene på grunn av systemsvikt hos kommunen, fremmes 

saken som på tilleggsliste til formannskapets møte 29. august. 

Ingen av høringsinstansene har negative merknader til søknaden, og det er ikke rapportert om 

negative merknader fra skjenkekontrollør om stedet i bevillingsperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Lloyds Pub flytter fra Arnemannsveien 5 til Fossveien 5, og søker derfor om samme type 

bevilling stedet er innvilget.  
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Forholdet til overordnede planer 

 

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

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til alkohollovens § 4-2 søkes det om ny bevilling da stedet skal etableres i nye 

lokaler.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det har vært drevet pub i de nye lokalene i mange år. Ringerike studentkro er den siste 

bevillingshaveren som har drevet pub i Fossveien 5. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 9. august 2017 

Brev til høringsinstanser, datert 11. august 2017 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 11. august 2017 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 14. august 2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16. august 2017 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 23. august 2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/3381-1   Arkiv:   

 

Høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss, - 

retningslinjer for gjennomføring  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringer i forbindelse med områderegulering i Hønefoss gjennomføres i tråd med de 

retningslinjer som er trukket opp i ordføres notat til formannskapet. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Formannskapet ønsker bred medvirkning i arbeidet med områderegulering i Hønefoss. 

Arbeidet forventes ferdsigstilt i løpet av to år, fra oppstart sommeren 2017, og gjennomføres i 

henhold til plan- og bygningsloven og i flere faser. 

Formannskapet anser at arbeidet og planen berører alle innbyggere i Ringerike kommune, og 

ønsker derfor å framskaffe kunnskap og registrere meninger, oppfatninger om sentrale 

spørsmål og problemstillinger som saken reiser. Høringer er et direkte hjelpemiddel i denne 

forbindelse. 

Ordfører ønsker at slike høringer gjennomføres på en korrekt og omforent måte, og har 

utarbeidet et notat til formannskapet som beskriver de retningslinjer ordfører mener slike 

høringer skal gjennomføres i forhold til (vedlagt). 

Ordfører ønsker disse retningslinjene vedtatt i formannskapet, og legger disse fram som egen 

sak for vedtak. 

 

Vedlegg 

 

 «Om høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss», - notat fra ordfører til 

FS møte 29.8.2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 
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Arkivsaksnr.: 17/3365-1   Arkiv:   

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres.  

 

Beskrivelse av saken 

Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:    

1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned. 

2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon 

3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som 

begrunnet i saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16. 

En evaluering bør ta utgangspunktet i folkevalgtes ønsket om å ta tydeligere grep om 

utviklingen i Ringerike, og ut fra dette avklare om ordningene har svart til forventningene.  

I formannskapets møte den 14. juni 2017 fremholdt ordfører at ordningen rent praktisk 

fungerer. Det ble pekt på at utfordringen opp mot dette å ta grep, mer handler om oppfølging 

og avklaringer i form av formelle vedtak. Dette både i sak og i forhold til føringer som 

rådmannen skal arbeide i henhold til.  

Opposisjonen var enig i at det er nødvendig med tydeligere grep om utviklingen, men er ikke 

enig i den prøveordning som ble innført. Det er folkevalgt organ som kollegium som bør 
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forsterkes, og det bør etableres ordninger som i bedre grad ivaretar mindretallets behov for 

delaktighet.  

 

Ordførers vurdering: 

Ordfører fremmer denne saken nå, som en oppfølging basert på vedtak i KS sak 148/16 og 

framlagt i FS sak 64/17. Målet er at formannskapet fatter konkrete vedtak for framlegg i 

kommunestyret i september/oktober 2017. 

Ordfører legger til grunn at det er formannskapet som selv utfører evalueringen, eventuelt i 

samråd med gruppeledere fra partier som ikke er representert i formannskapet, for så å 

fremlegge resultatet med forslag til realitetsbehandling i kommunestyret. 

I forbindelse med FS sak 63/17 fremla ordfører et innspillnotat om politisk styring og 

organisering.  Med det som utgangspunkt utvekslet medlemmene generelle synspunkt om 

ordningen og om veien videre.  Ut over generelle kommentarer ble det ikke fremlagt noen 

konkrete forslag i sakens anledning ut over det som fremgikk av ordførerens innspill.   

Siden det er prøveordningen som skal evalueres fremgår, det av ordførerens innspill i FS sak 

63/17 at følgende resultater kan tenkes: 

1. Ordningen bringes til opphør. 

2. Ordningen videreføres eventuelt i revidertform og innhold. 

3. Andre formelle- og effektive beslutnings- og oppfølgingsordninger. 

Ordføreren mener at det kan være nyttig å hente inn informasjon om hvordan andre i 

sammenlignbar situasjon som Ringerike kommune har innrettet sin politiske virksomhet og 

organisering.  En befaring til eksempelvis Ringsaker bør kunne være et alternativ.  Andre 

kommuner kan også være relevante for besøk.  Poenget for formannskapet bør være å søke 

etter de beste og mest effektive løsninger for å oppnå styrket politisk grep om 

samfunnsplanlegging og utvikling. 

Det er viktig at posisjon og opposisjon herunder også partier med minst representasjon blir 

ivertatt i prosessen og i utfall av evalueringen. Videre er det nyttig om kontrollutvalg blir 

holdt orientert om arbeidet.  Det vil være naturlig at arbeidet gjennomføres med deltakelse fra 

lederne i hovedutvalgene og at partiene selv er ansvarlig for partiinterne avklaringer. Til slutt 

vil ordfører peke på at arbeidet skal gjennomføres transparent og i fulle åpenhet. 

 

Vedlegg 

 Ordførerens innspills notat i formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 
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Ringerike kommune, 23.08.2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 17/3214-8   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling Lloyds Pub  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

104/17 Formannskapet 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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 

 

Søker er den samme som har bevilling for Lloyds Pub i Arnemannsveien. Bevillingshaver har 

leid nye lokaler i Fossveien 5, og søker derfor om ny bevilling.  

Bevillingssøker leverte elektronisk søknad til kommunen den 29. juni. På grunn av feil i 

kommunens datasystem ble ikke søknaden overført til saksbehandler før den 9. august. For at 

bevillingssøker ikke skal bli skadeildene på grunn av systemsvikt hos kommunen, fremmes 

saken som på tilleggsliste til formannskapets møte 29. august. 

Ingen av høringsinstansene har negative merknader til søknaden, og det er ikke rapportert om 

negative merknader fra skjenkekontrollør om stedet i bevillingsperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Lloyds Pub flytter fra Arnemannsveien 5 til Fossveien 5, og søker derfor om samme type 

bevilling stedet er innvilget.  
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Forholdet til overordnede planer 

 

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

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til alkohollovens § 4-2 søkes det om ny bevilling da stedet skal etableres i nye 

lokaler.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det har vært drevet pub i de nye lokalene i mange år. Ringerike studentkro er den siste 

bevillingshaveren som har drevet pub i Fossveien 5. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 9. august 2017 

Brev til høringsinstanser, datert 11. august 2017 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 11. august 2017 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 14. august 2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16. august 2017 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 23. august 2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/3312-1   Arkiv: 151 &14  

 

 

Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 

 

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem revidert forslag til datoer for økonomirapportering høsten 2017. 

Revideringen er gjort ut fra erfaringer med datoplanen 1. halvår 2017, som viser at tidsfristene 

har blitt for knappe i forhold til å få fram gode nok rapporter. 

 

Rådmannen ønsker derfor å gå tilbake til å presentere månedsrapporteringen muntlig i første 

mulige møte etter fristen, for deretter å produsere saksfremlegg med månedsrapporten til neste 

møte. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. For å opprettholde god økonomistyring, erfarer rådmannen at 

den oppsatte datoplanen ga for liten tid til å utarbeide gode prognoser for drift og 

investeringer. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017, men 

at datoplanen justeres for høsten 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål og oppfølging av 

verbalforslag og vedtak i Kommunestyret. 



- 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Økonomirapportering – revidert kjøreplan høsten 2017 
 

 

Regnskap 
ved utgangen  
av 

 
Rapportering 
starter 

(uttrekk) 

Frist 
Årsprognose 
drift ferdig 

KL 15.00 

Frist 
Data og tekst til 
skriftlig rapport 

Kl 12.00 

Frist 
saksfremlegg 

Muntlig 
orientering 

 

FS 

Muntlig 
orientering 

 

KS 

Politisk  
behandling 

 

FS 

Politisk  
behandling 

 

KS 

31.08.17 
2. tertial 

Tirsdag 12. 
september 

Torsdag 14. 
september 

Fredag 22. 
september 

10. okt Tirsdag 26. 
september 

Torsdag 5. 
oktober 

Tirsdag 24. 
oktober 

Torsdag  
2.november 

30.09.17 
Tirsdag 17. 
oktober 

Torsdag 19. 
oktober 

Fredag 20. 
oktober 

7. nov Tirsdag 
24.oktober 

Torsdag 2. 
november 

Tirsdag 
21.november 

Torsdag 30. 
november 

31.10.17 
Tirsdag 14. 
november 

Torsdag 16. 
november 

Fredag 17. 
november 

20. nov Tirsdag 21. 
november 

Torsdag 30. 
november 

 
Torsdag 30. 
november 

30.11.17 
Tirsdag 12. 
desember 

Torsdag 14. 
desember 

Fredag 15. 
desember 

 
  Januar 2018 Januar 2018 

 

Det er ikke satt opp rapportering etter regnskapsdato 31.12.17 (desember). 

 

Merknader: 

- Rapportering pr 31.10 – Muntlig orientering i FS 21.11. Saken sendes direkte 
til KS for behandling 30.11. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3271-1   Arkiv:   

 

 

Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

De fleste rammeområdene melder uendret prognose fra forrige rapportering mens Helse og 

omsorg samt Samfunn har økt merforbruk sammenlignet med forrige økonomirapport. 

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

merforbruk i forhold til budsjett på 16,7 mill. kr. 

 

 
 

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et mindreforbruk 

(overskudd) i år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet 

slik årsprognosen indikerer vil årets overskudd være redusert til ca 17 mill. kroner. 
 

Skatteinngang viser fortsatt positive tendenser men det er for tidlig å si noe sikkert om nivået 

på de totale skatteinntektene, om disse blir høyere enn budsjettert. 

 

Sykefraværet i juni var 7,4 %. 

 



- 

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 situasjon 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi styrer mot et positivt regnskapsresultat også i 2017 men registrerer at flere rammeområder 

har økonomiske utfordringer. Vi vet at lønnsoppgjøret blir moderat samt at skatteinntektene 

viser positive tegn. Enhetene jobber godt for å komme nærmere budsjettbalanse ved årets slutt 

til tross for utfordringer. Sykefraværet er fortsatt lavere enn på samme tid i 2016.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport juli 2017. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Berit Hamar 
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R inger ike kommune – Månedsrappor t ju l i 201 7

1. Innledning
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 31. 07 .2017 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få resultateffekt både positivt og negativt i
forh old til års prognosen som vises i denne rapporten .

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

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et mindreforbruk
(overskudd) i år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik
år sprognosen indikerer vil årets overskudd være redusert til ca 17 mill. kroner.

3. Kommentarer til årsprognosen

Administrasjon og fellestjenester
Kommunens forsikringer har hatt en prisvekst som gjør at det blir utfordrende å holde seg innenfor
driftsrammen i år.

Grunnskole
Aktiviteten ved Læringssenteret for voksne er stor etter at det har vært bosatt mange flyktninger i
perioden 2015 – 2017. Utbetaling av Introduksjonsstønad er blitt høyere enn tidligere antatt og
rammeområdet går mot et merforbruk på rundt 1,5 mill. kroner.

Helse og omsorg
Området melder om merforbruk på 12,9 mill. kroner. Det er en økning på 6 mill . kr fra forrige
rapportering. Økningen kommer som følge av økte behov for tjenester til nye brukere i bofellesskap,
det er utfordringer i driften av de integrerte tjenestene i distriktene, jevnt høyt bruk av overliggere
på sykehus og økono misk sosialhjelp har økt. Det er ikke uvanlig med svingninger i tjenestebehovet,
men bruker nå noe mer tid på å tilpasse driften .
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Det høye antall overliggere på sykehus henger sammen med at det for tiden er utfordringer i
logistikken ved bruk av institusj onsplasser .

I hjemmetjenestene i sentrum har det vært press i tjenestene f ra høsten 2016. Fra i vår ser vi samme
utviklingen i hjemmetjenestene i distriktene . Det er krevende å finne tiltak som raskt kan gi
reduksjon i kostnadene.

Årets sosialhje lpsutbetaling kan bli 3,4 mill. kroner høye re enn budsjettert . Virkemidler for å
redusere sosialhjelpsutbetalingen er satt i gang, men det vil ta noe tid før disse får effekt.

Samfunn
Prognosen viser et økt merforbruk på ca 0,6 mill. Dette relaterer seg i all hovedsak til
selvkostberegning vann og avløp noe som kan variere gjennom året avhengig av investeringstakt og
aktivitet .

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdeles en skattevekst i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016 som ligger over
anslaget i sta tsbudsjettet. Det er imidlertid for tidlig å si om inntektene vil bli høyere enn budsjettert .
Foreløpig legges årsprognosen lik budsjett.

På grunn av det lave rentenivået vil årets rentekompensasjon fra Husbanken bli lavere enn
budsjettert. Merinntekten fr a konsesjonskraft som tidligere er meldt vil dekke opp for dette og
årsprognosen for området totalt viser resultat som budsjettert.
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4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av dis se skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 6 3 personer. To av disse er ensli g e mindreårig e og 12 er kommet gjennom
familiegjenforening .

IMDi har varslet at behovet for bosetting av ensl ige mindreårige er 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 405 mill. krone r i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av juli er beløpet ca 589 m ill. kroner. I
tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen, og ca 13 5 mill.
kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 2017 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på rundt 600 mill.
kroner for året. Tabellen viser et utdrag av disse:

Vedtatt budsjettramme for Benterud skole er 353 mill. kroner. Prosjektet f ø lger oppsatt
f remdriftsplan.

Heradsbygda omsorgssenter er forel ø pig vedtatt med en totalramme p å 330 mill. kroner. Rammen
m å indeksreguleres frem til en ferdigstillelse.

Det er forsinkelser i prosjektet Overf ø ringsledninger Å sa - Monserud.

Monserud renseanlegg g å r som planlagt.
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7. Sykefravær
Sykefraværet for Ringerike kommune var 7,4 % i juni 2017, det er 1,1 prosentpoeng lavere enn juni
2016. Det er en nedgang i det legemeldte langtidsfraværet på 1,1 prosentpoeng. Korttidsfraværet
har gått ned med 0,4 prosentpoeng og det egenmeldte fraværet er redusert med 0,1 prosentpoeng.
Alle tjenesteområder har et lavere totalt sykefravær nå enn på samme tid i fjor, unntatt
Samfunnssektoren hvor vi har en økning. Kultursektoren er liten og enkeltsykemeldinger påvirker i
stor grad prosentandelen.

Juni 2016 Juni 2017

Hele kommunen
Totalt 8,5 7,4

Egenmeldt 0,8 0,7

Korttid 1,8 1,4

Langtid 7,7 6,6

Administrasjon og fellesutgifter
Totalt 5,4 4,0

Egenmeldt 1,1 0,4

Korttid 1,5 0,3

Langtid 4,3 3,6

Barnehage
Totalt 10,1 9,7

Egenmeldt 1,4 0,7

Korttid 2,0 0,5

Langtid 8,8 9,0

Grunnskole
Totalt 5,8 4,6

Egenmeldt 0,3 0,5

Korttid 0,6 0,5

Langtid 5,5 4,1

Spesielle tiltak barn og unge
Totalt 6,5 5,9

Egenmeldt 1,3 0,7

Korttid 1,3 1,5

Langtid 5,3 5,2

Kulturtjenesten
Totalt 0,7 4,3

Egenmeldt 0,2 0,0

Korttid 0,5 0,4

Langtid 0,5 4,3

Helse og omsorg
Totalt 11,0 10,3

Egenmeldt 1,0 0,9

Korttid 2,5 2,4

Langtid 10,0 9,4

Samfunn (Tekniske områder)
Totalt 4,4 4,7

Egenmeldt 0,8 1,0

Korttid 1,1 1,1

Langtid 3,6 3,7

Egenmeld = egenmelding 1 - 8 dg. Korttid = legemeldt fravær 1 - 16 dg. Langtid = legemeldt fravær 1 - 365 dg.
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8. Utvikling antall ansatte årsverk og timer juli 2017
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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 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1353-2   Arkiv: 223  

 

 

Søknad om tilskudd til Hen Vel  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hen Vel gis et tilskudd på kr 93.000 

2. Tilskuddet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Hen Vel har levert en søknad om tilskudd for å kunne dekke kostnader påløpt i forbindelse 

med Hen grendehus. Søkanden er vedlagt saken. 

I forbindelse med tilkobling av vann og kloakk fikk Hen Vel en regning fra kommunen på kr 

93.187,50. Denne har Hen Vel ikke mulighet til å betale. I forkant av tilkoblingen ble det en del 

misforståelser og det ble også gitt noe feilinformasjon fra kommunen i forhold til hvordan en 

slik kostnad kunne håndteres. Alt dette førte til at leder av Hen Vel signerte for tilkobling av 

Hen grendehus og juridisk hefter for kravet personlig. 

 

Økonomiske forhold 

Tilskuddet må dekkes i driftsregnskapet og det er ikke budsjettert midler til dette. Kommunen 

har avsatt kr 2.517.000 til tilskudd diverse formål og hittil i år er kr 2.331.500 av disse 

disponert. Det er ennå uklart om det blir behov for midler til lysløype på Nes i år som skal gå 

fra denne avsetningen. Rådmannen foreslår derfor å dekke et eventuelt tilskudd til Hen Vel fra 

formannskapets disposisjonskonto hvor det hittil i år er regnskapsført kr 385.000 av et 

budsjettert beløp på kr 5.900.000.  

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen er på et generelt grunnlag ikke for å gi tilskudd til velforeninger eller andre for å 

dekke tilkoblingsutgifter for vann og kloakk slik denne søknaden bygger på. Dette er imidlertid 

en spesiell sak siden det i forkant av tilkoblingen ble gitt noe misvisende informasjon fra 

kommunen på hvordan dette kunne løses økonomisk, og vi har fått tilbakemeldinger på at Hen 

vel fikk inntrykk av at grendehuset måtte kobles på ledningnettet og at det ikke var mulighet til 

å si nei. Dette førte til at leder for vellet signerte på tilkoblingen og dermed hefter personlig for 

dette. Det er en uheldig situasjon. 
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Rådmannen innstiller derfor på at tilskuddet gis. Skulle tilskudd ikke innvilges vil kommunen ta 

kontakt med Hen vel ved leder og finne en mulig nedbetalingsløsning som muligens må strekke 

seg over flere år. 

 

Vedlegg 

Søknad om tilskudd fra Hen Vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordfører Ringerike kom mune

SøKNAD OM TILSKUDD - TILKOBLING VANN OG KLOAKK FOR HEN

GRENDEHUS

Hen er ei levende bygd i kommunen som stadig er ivekst. Hjertet i

bygda er grendehuset som drives ved hjelp av dugnad og frivillig
innsats. Hen vel har vært aktiv siden 1950 åra og er en pådriver for at

utvikling og tradisjoner i bygda skal ivaretas på en god måte.

En særs aktiv rolle hadde blant annet Vel' et under innlegging av

kommunalt vann og kloakk på Hen. Informasjonsskriv ble formulert
og formidlet til alle.

Problemer med trafikk, vei og buss ble løst ved at formannen ivelet,
tok kontakt med de aktuelle instanser og formidlet informasjon og

endringer til Hen's beboere. Grendehuset var et naturlig
samlingspunkt for møter hvor frustrasjoner og konflikter fikk gode

løsninger.

I forbindelse med tilkobling av vann og kloakk f¡kk Hen Vel en regning

fra kommunen på kr.931 87,50.

Dette er en utgift som vellet ikke har Økonomiske kapasitet til å

betale da dette blir drevet på frivillig innsats. Derfor sØker vi om
tilskudd fra Ringerike kommune til å dekke utgiften for tilkobling til
vann og kloakk.

Driften av grendehuset går ikke med et stort overskudd

medlemskontingenten på 200,- pr. hustand. (82 medlemmer 20L6),

årlig loppemarked, utleie av lokalet til forskjellige anledninger små ,

store og vi har en årlig tilstelning for beboerne hvor inngang og salg

av lodd er med i inntekten. I tillegg til dette har stort sett alle
medlemmene allerede hatt store kostnader iforbindelse med
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påkobling til vann og kloakk av sine private boliger. Derav vil det
være en stor merbelastning for disse å dele utgiftene for
grendehuset. Det har itillegg vært en del misforståelser fra

innbyggerne om at det å t¡lkoble seg vann og kloakk var et pålegg fra

Ringerike kommune, noe det viser seg i etterkant at det ikke var.

Da vi hadde vannlekkasje i vellets kjeller kom reparasjoner pålydende

kr 57000.-. Samt regninger fra elektriker kom etterpå.

Disse regningene har vi klart å dekke. For inntekter og utgifter til slike

ufuresatte kostnader samsvarer ikke med våres Økonomi. Så Hen vel

har ikke økonom¡ t¡l å dekke kommunens regning.

Hen har et Ønske om å beholde sitt vel og grendehus. Både folk som

er født og oppvokst, nyinnflyttere, gammel og ung Ønsker å beholde
grendehuset til sitt samlingspunkt for alle annledninger .En gang i

tiden hadde velet en meget god Økonomi som bl.a. påkostet

gatebelysning på Hen.

En pengegave på kr. 300000.- ble også gitt til Hval kirkestue.

Hensikten med vellet har aldri vært Økonomisk vinst men det å

kunne bidra og fremme et trykt og sosialt lokal miljø for alle

aldersgrupper!

Vi ber ordføreren se på saken vår og om det finnes en løsning på

denne store utgiften slik at vi kan beholde Vellet og beholde gnisten

for å stå på for vekst og trivsel!

Hilsen

Hen Vel
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2468-1   Arkiv:   

 

 

Riddergården  

 

Forslag til vedtak: 

 Vedlagte plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården vedtas. 

 

5 millioner kroner til investeringer i Riddergården vurderes  innarbeidet i handlingsprogram 

2018 - 2021, i tillegg til tidligere avsatte 1,5 millioner kroner til sprinkling. 

 

Fremtidig drift av Riddergården skal være selvbærende, men i en oppstartsfase før nødvendige 

leieavtaler er på plass vil det være behov for driftsmidler. Driftsmidler i oppstartsfasen 

innarbeides i handlingsprogrammet 2018 - 2021  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken inneholder et foreslag til forvaltning og utvikling av Riddergården. 

Vedlagte utredning viser både en fremtidig drifts- og forvaltningsmodell, samt en plan for 

ekstraordinær oppgradering. 

Saken følger opp kommunens nylig vedtatte kulturplan, og kommunens mål om å være en 

aktiv kulturarvsforvalter og drifter, samt kommunen som aktiv eier av Riddergården 

(Kulturplanen Tiltaksplan: Kulturarv). 

Foreslåtte driftsmodell vil i tillegg bidra til et økt kunstnerisk mangfold, økt tilgang på 

kulturopplevelser og opplæring samt økt tilgang på arenaer for lag og organisasjoner i tråd 

med Kulturplanens Mål for Barn og unge, Mål for Kultur og Næring og Mål for 

Frivilligheten/arenaer. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagte rapport/utredning kommer som et svar på bestilling av en drifts-, forvaltnings- og 

investeringsløsning for Riddergården. 
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Riddergården har vært i kommunens eie siden 1962. Lenge var driften satt bort til Ringerikes 

museum, men på slutten av 90-tallet opphørte dette samarbeidet. Bygningsmassen er preget av 

et lavt vedlikeholdsnivå over tid. Bygningsmassens tilstand, og manglende forsvarlig 

brannsikring, gjør at aktivitetsnivået i bygningene er lavt.  

 

Ringerike kommune er som eier av bygningene ansvarlig for å holde bygningene i forsvarlig 

stand. Som kulturminneforvalter er vi ansvarlig for å formidle og ivareta lokal kulturarv. I et 

byutviklingsperspektiv kan det som oppleves som «unikt» og «identitetsskapende» bidra til økt 

lokal stolthet, og økt interesse fra tilreisende og besøkende. 

 

Våren 2017 har kulturenheten i samarbeid med representanter fra miljø- og arealforvaltningen 

og eiendomstjenesten utgjort «Prosjektgruppa» og gjennomført Innovasjonsløft-programmet 

med Riddergården som tema. Involvering og behovsutredning i samråd med en rekke lokale 

ildsjeler, byutviklere, lag og foreninger, unge og gamle har vært sentralt. I tillegg til befaringer 

med vernemyndigheter og museumsdrivere på Riddergården, og befaringer ved tilsvarende 

prosjekter andre steder.  

 

Oppdraget til prosjektgruppa har vært å se etter løsninger for framtidig drift av Riddergården. 

Hvilke bygningsmessige tiltak må gjøres? 

Hvordan kan vi øke tilgjengeligheten og kunnskapen om Riddergården? 

Hvilke ringvirkninger kan vi oppnå ved økt drift og satsning? 

 

Saksframlegget, og vedlagte utredning/bakgrunnsrapport, svarer ut Ringerike kommunes 

Handlingsprogram 2017-20 og budsjett på følgende punkter: 

 

3.4.1.2 Kartlegging av kulturminner «En må også i perioden finne løsning på framtidig drift 

av Riddergården» , og  «…det vil i 2017 bli arbeidet videre med en framtidig 

forvaltningsmodell av Riddergården» (s. 38 og 41) 

 

3.4.3.5 Investeringer med kommentarer sprinkling av Riddergården, 5 millioner i 2017, 1,5 

millioner i 2018 (s. 43)  

  

2B. Investeringer 3.6.2.11: Foreslått investering på 5 mill. kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) 

utgår nå og beløpet avsettes til «reserveinvesteringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler 

fra til utbedringer av Riddergården. Rådmannen bes i første halvår 2017 fremme en sak om 

ekstraordinært vedlikehold av Riddergården som kan finansieres av denne bevilgningen. (s. 89) 

 

Saksutredning 

Prosjektgruppa foreslår en kulturell kombiløsning som skal ivareta Riddergården best mulig for 

videre generasjoner og forsvare bruk av en betydelig sum av budsjettmidler til dette formål. 

Samtidig skal forslaget dekke behov til kommunen og befolkningen. Byggene settes i stand for 

å romme ulike aktiviteter. 

 

Forslaget innebærer blant annet 

 Utleie av lokaler til salgformål og daglig virke for lokale aktører innen mat, kunst og 

håndverk i uthusrekke. 

 Utleie av lokaler i stall/fjøs til selskap, møter, kurs o.l.  

 Lokaler til kafedrift i Nystuen 
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 Oppgradering av hage med nye sitteplasser, hagespill, parsellhage og gammeldagse 

leker 

 Oppgradering av låve til aktiviteter for barn og unge 

 Hisorisk skilting 

 

Ringvirkninger 

I tillegg til å ivareta kommunalt ansvar for kulturminner, vil prosjektgruppas forslag til 

driftsmodell kunne gi: 

 Lavterskel aktivitetstilbud til barn og unge 

 Sosial møteplass  

 Fronting og kunnskapsformidling av lokal mat og mattradisjon 

 Økt kunnskap lokalt om bygningsvern, gjennom samarbeid med Bygningsvernsenteret 

 Kunnskap om vår kulturarv til barnehager og grunnskoler  

 Møtelokaler for lag og organisasjoner  

 Arbeidslokaler for kunstnere/kunsthåndverkere 

 Godt omdømme og helhetlig byutvikling på Nordsida  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.1.2- tiltak på tvers av sektorer 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.3.2 – samhandlingsfora for 

kulturaktører 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 5 – Investeringstiltak – oppgradering og 

sprinkling Riddergården 

Kulturplan for Ringerike kommune vedtatt 02/06-17 - mål: Ringerike skal være en aktiv 

kulturarvformidler og forvalter 

Nasjonal og regional kulturarvstrategi – vern gjennom bruk er det beste vern.  

NIBR-rapport 2016:7 – kulturarv som ressurs i samfunnsutvikling 

Temautredning av kulturmiljøer i Hønefoss 188/16 

 

 

Juridiske forhold  

Lov om kulturminner av 1978 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 

Fredningsdokument av 1923 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Investeringer i bygningsmassen, anslått til 4.900.000 – 5.420.000 kroner med 

hovedgjennomføring i 2018. I tillegg til allerede avsatte midler på 1.500.000 kroner til 

sprinkling. 
 

Riddergårdens driftsbudsjett er pr. 2017 kr. 3.500,- på kulturenhetens budsjetter. 

Eiendomstjenesten belastes i dag utgifter som gartner, vaktmester, strøm, vann/kloakk og 

vedlikehold. 

 

Ved økt drift vil merkostnaden (forvaltning/bemanning) kunne dekkes av økt inntjening. 

Prosjektgruppa anslår årlige driftsinntekter til +/- 500.000 kroner, og økte driftskostnader til 
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tilsvarende beløp. Det vil allikevel kunne påløpe noen driftskostnader i en oppstartsperiode, før 

nødvendige og stabile leieavtaler er på plass. Dette anslås til 100.000 -200.000 kroner i 2018 

og 2019, avhengig av ferdigstillelse av bygg.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vedlagte bakgrunnsrapport viser en grundig gjennomgang av Riddergårdens muligheter, bred 

involvering og behovskartlegging blant lokalbefolkning og interessenter, samt en god dialog 

med vernemyndighetene. 

 

Gjennom allerede avsatte investeringsmidler vil kommunen kunne realisere mål både i 

handlingsprogram og kulturplan, samt tilgjengeliggjøre den unike løkkegården i Hønefoss 

sentrum. 

 

Rådmannen vurderer tiltaket som ambisiøst og realistisk dersom 5 millioner avsatt til 

investeringer overføres til prosjektet Riddergården i tillegg til allerede avsatte midler (1,5 

million) til sprinkling og sikring. Videre kreves det at driftsmidler i størrelsesorden 100.000 - 

200.000 kroner innarbeides i budsjett for de to neste årene. Prosjekteierskap for vedlikehold og 

drift legges til Kulturenheten. 

 

 

Vedlegg 

Bakgrunnsrapport, Riddergården 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 
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Bakgrunn 
Ringerike kommune eier Riddergården. Den ble overført Hønefoss kommune i 1962, vilkår for overdragelsen 

var at kommunen skulle vedlikeholde bygningene og overholde fredningsbestemmelsene «så lenge disse er 

fredet».  

 

 UTDRAG FRA "GAVEBREV" 13.01.1962 

 

Riddergården er unik, ved å være en bevart løkkegård, den ligger sentralt til på Nordsida og har et stort 

potensiale med hensyn til drift, innhold og utvikling. 

Per i dag er det minimalt med aktivitet på Riddergården, det henger både sammen med bygningenes tilstand 

og manglende driftsmidler.  

Det har i den siste tiden vært både politiske innspill og medieoppslag for å initiere en bedre forvaltning og 

utbedring av bygningsmassen. 

På bakgrunn av innspillene, og tilstanden til bygningsmassen, startet Kulturenheten opp et utredningsarbeid 

høsten 2016 med bred involvering av både fagpersoner, ildsjeler og intiativtakere i området. En 

prosjektmedarbeider ble ansatt i 30% stilling med dedikert oppgave Riddergården. 

Høsten 2016 ble det gjennomført en forstudie, med intervjuer, spørreundersøkelser og kartlegginger. Våren 

2017 ble prosjektet tatt videre i et forprosjekt, hvor det ble opprettet en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har 

hatt som mål å finne drivverdige løsninger som tar hensyn til fredningsbestemmelser, kulturarv, aktivitet og 

tilgjengelighet. Vern gjennom bruk er et uttrykk som brukes mye blant vernemyndighetene. Det er også et 

nøkkeluttrykk for denne rapporten. Denne rapporten viser prosjektgruppas konklusjon. 

 

Oppdrag videre basert på: 

Ut fra kommunens handlingsprogram 2017-20, skal en i 2017 «arbeide videre med en forvaltningsmodell for 

Riddergården» (s.40) og «i perioden finne en løsning på framtidig drift av Riddergården» (s.38). 

Det er avsatt 1,5 millioner til sprinkling av Riddergården, i tillegg til inntil 5 millioner til oppgradering av 

bygningsmassen. (s.44, sam K-sak 145/16).  

Riddergården er også satsningsområde innen kulturarv i kommunens nylig vedtatte kulturplan (s. 17 og 26). 

 

Aktuelle dokumenter 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.1.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder 

Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 3.4.3.2 Sentrale utfordringer og viktig tiltak. 

Samhandlingsfora for kulturaktører. 
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Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 5 Investeringstiltak – oppgradering og sprinkling 

Riddergården 

Kulturplan for Ringerike kommune vedtatt av kommunestyret xxx 

Nasjonal og regional kulturarvstrategi 

Temautredning av kulturmiljøer i Hønefoss, sak 188/16 

Kort om kulturarv 
Kulturarv kan være både materielle strukturer, som bygninger, gjenstander, båter, naust og fangstredskaper, og 
immaterielt, som tradisjoner og verdier. 
Den kan bidra til identitet og historisk forankring, til variasjon, nysgjerrighet og kunnskap, tilhørighet og 
attraktivitet. Kulturarven kan hjelpe oss til å se vår egen tid, gjennom å fortelle historier og gi oss innsikt. 
Kulturarv handler om det vi leverer videre til kommende generasjoner, om vår egen kultur, dens opprinnelse, 
utvikling og fundament. 
 
Kulturarven tas i bruk og får mer og mer status som et viktig både kommunalt og regionalt virkemiddel for å 
skape vekst og aktiviteter. Kulturminner er blitt en bransje og i samvirke 
med turisme er denne blant de sterkeste vekstbransjene i Europa, som det heter i Stortingsmelding nr. 16 (2004-
2005), Leve med kulturminner. 
Etableringen av Verdiskapsprogrammet i 2006, i regi av Riksantikvaren, bidro ytterligere til å betone at 
kulturminner og kulturmiljøer skulle tas i bruk i by- og stedsutviklingen og bidra til 
verdiskaping og innovasjon. Den siden ved kulturarven som i litteraturen særlig er trukket frem som en viktig 
ressurs i by- og tettstedsutviklingen knytter seg til bygningsmiljøer, både enkeltstående bygninger og hele 
miljøer, som gateløp, kvartaler, gårdstun, rekken av sjøboder og likende (utdrag fra Kulturarv som ressurs i 
samfunnsutvikling, NIBR-rapport, 2016:7). 
 

Vern gjennom bruk er det beste vern 
Å eie/forvalte et fredet hus eller, som i Ringerike kommune sitt tilfelle, en komplett løkkegård vil i manges øyne 

betraktes som så bevaringsverdig at det blir stillestans, men bygg som blir brukt er mer vernet fra forfall. 

Stiftelsen Norsk Kulturarv, sier bl.a. at deres omkring 500 aktører som profileres under kvalitetsstempelet 

«Olavsrosa» alle er gode eksempler på at verdiskapning og næringsutvikling skjer gjennom aktiv bruk av 

kulturarven de besitter.  Dermed er prinsippet «vern gjennom bruk» et godt prinsipp å etterstrebe. 
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Riddergården 

Riddergården er en komplett løkkegård fra 1700-tallet og består av en rekke lave bygninger i laft, som står 
rundt et rektangulært tun med plen. Man antar at de fleste bygningene ble oppført omtrent på samme 
tid, men den såkalte «Nystuen» kan være bygget noe senere, trolig først omkring 1799. 

Våningshuset, ble bygget rundt 1730-tallet, og utvidet med en østfløy omkring 1840. Gården består også 
av ei lita stue kalt «Nystuen» (trolig kårbolig), stall med fjøs, låve, stabbur, grisehus og vedskur, 
bryggerhus, drengestue og en utedo. Opprinnelig sto det også et vognskur i forbindelse med låven, som 
måtte rives da det var i svært dårlig forfatning. 

Riddergården fikk sitt navn av stedets eier, familien Ridder, som gjennom generasjoner var involvert i 
treforedlingsindustrien, som sagfogder på sagbrukene ved elven, og som er en viktig del av Hønefoss by 
sin historie. 

De siste gjenlevende arvingene av familien Ridder donerte Riddergården som gave til da Hønefoss 
kommune i 1962. Ringerikes museum var en periode driver av Riddergården, og svært mange gjenstander 
ble samlet her. Ringerikes Museum drev fram til slutten av 90-tallet. 
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Område 
 «Nordsiden» og elvebredden er et område i vekst og fornyelse.  Yngre familier flytter inn i gamle villaområder, 

samtidig som det har, og blir bygget, flere leilighetskomplekser for mennesker som er opptatt av å benytte 

nærområde og grønne lunger på fritiden. Det er opprettet et bryggeanlegg ved elvebredden, som nærmeste 

nabo til Riddergården og Glatved området. Og det planlegges en kulturscene med den fengende arbeidstittelen 

«Gledeshuset» på nabotomten. Økt aktivitet på Riddergården vil kunne skape et mer helhetlig miljø og bidra til 

ett attraktivt fritids og rekreasjonsområde på nordsiden av byen for alle innbyggere. Nordsiden med 

Riddergården er lokalt ansett som et viktig kulturmiljø-område og i kommuneplanens arealdel ligger det inne 

som hensynssone H570 (særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø) med Riddergården som sone 

H730(båndleggingssone etter lov om kulturminne). 

 

 

 

Fredningsbestemmelser for Riddergården 
Alle bygninger, inkludert opprinnelige faste installasjoner, på tun, ble vedtaksfredet i 1923 etter 

Bygningsfredningsloven av 1920. Hage og øvrige interiør/gjenstander inngår ikke i fredningen.  

Utfyllende informasjon vedrørende vedtaksfredningen av bygningsmassen kan hentes ut fra kulturminnesok.no 

 

Forarbeid/forstudie 
Høsten 2016 gjennomførte kulturenheten en forstudie for å utrede mulighetene på Riddergården. 

Kulturenheten gikk bredt ut med en mulighetsstudie, samt dybdeintervjuer, til forskjellige aktører og 

interessenter innen byutvikling, kulturliv, nordsiden patrioter, historielag o.l. tilbakemeldingene var 

forbausende samstemte, og oppsummeres under:    

 Riddergården beskrives av interessegruppene som et historisk viktig sted for byen.  

 En grønn oase med særpreget ro innenfor portene, men likevel litt gjemt og glemt. 

 Det er ønskelig med mer aktivitet, gjerne sett i sammenheng med bryggen og elven.  

 Stedets særegenhet kan skape en hyggelig ramme om sosiale arrangement, selskap og 

kulturarrangement, det nevnes også museumsdrift og cafe/spisested, men ikke uten betydelig 

oppgradering av bygningsmasse, fasiliteter og utearealet. 
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Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse 
I tillegg til ovennevnte ble det i forstudiet lett etter konsepter til inspirasjon og etterfølgelse, hvorav de mest 

interessante listes opp under. 

Folkemuseet på Bygdøy i Oslo 

Her arrangeres historisk ferieskole, hvor man får kjennskap til tradisjoner og historie gjennom opplevelse, lek 

og læring. Fritidstilbud innen dans og tradisjonshåndverk, samt undervisningstilbud for barnehage og skolebarn 

med historisk innhold. Folkemuseet legger også opp til ekstra aktivitetsdager og underholdning i forbindelse 

med skoleferier og høytider som påske og julefeiring. Arrangementene er svært godt besøkt og ferieskolen er 

fullbooket lenge før oppstart. 

  

 

Røisheim hotell i Lom 

en vernet skysstasjon fra 1700-tallet med hus i tun og en unik og fredfylt atmosfære. Et godt eksempel på god 

og helhetlig bevaring av gamle bygg på tun. Benyttes til servering, kurs og overnatting. 

   

 

 

Aschehoug-villaen i Oslo 

 Opprinnelig bygget 1875 i sveitserstil, senere vesentlig påbygget og omgjort til italienskinspirert nyrennessanse 

i 1903, og videre restaurert under kyndig ledelse av riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen i 1986. Stedet ble en 

lang stund kun ble benyttet til en hagefest og en generalforsamling i året, og led av lite bruk frem til en 

bobestyrer besluttet at bruk var det beste vern fra forfall. Nå brukes Aschehaug- villaen daglig til kurs, møter og 

seminarer, middager og losjering av gjester til overnatting.   
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Årvoll gård på Bjerke i Oslo 

Et sosialt og kulturelt treffsted for bydelen. Stedet er organisert i en fin miks av kommunal forvaltning, frivillig 

innsats og privat initiativ. Alle aktører som holder til på stedet, enten det er danse/teater grupper eller noen 

som leier rom til kunstverksted/utsalg forplikter seg til å delta i brukerforum, som igjen også er ansvarlig for å 

bidra på markeder og div. åpne arrangement på stedet. Dette gir godt samhold, engasjement og forenkler 

driften. Et sted det er verd å merke seg og høste erfaringer fra. Arealene i låve er en del større enn på 

Riddergården, men aktivitet og øvrig bygningsmasse ville passe godt inn i Riddergårdens profil. Kontakt er 

opprettet og befaring på stedet gjennomført. 

  

 

Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo og omegn 

Geitmyra Gård ligger midt i Oslo mellom øst og vest. Gården er et rokokkogårdstun fra midten av 1700-tallet. 

Den ble kjøpt av Oslo kommune i 1885 i forbindelse med opprettelsen av Ullevaal Sykehus og Nordre Gravlund. 

Bygningene ble fredet allerede på begynnelsen av 1920-tallet. Det har vært dyrket her minst siden 1600-tallet. 

Er nå et godt etablert sted som brukes av skoler og barnehager, til aktivitetsskoler (SFO), ferieskoletilbud hvor 

barn lære hva mat egentlig er og hvordan man dyrker og tilbereder. Stedet brukes også til hospitering for mat 

og helselærere. Geitmyra matkultursenter ble startet opp av Andreas Viestad, men gården tilhører 

Kulturetaten i Oslo kommune og drives av en ikke-kommersiell stiftelse med en 20-årig leiekontrakt. Stedets 

finansiering av etablering og drift gjøres gjennom bevilgede midler, samt gjennom private og offentlige aktørers 

kjøp av undervisningstjenester.   
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Opprettelse av prosjektgruppe 
Grunnet Riddergårdens kompleksitet mht. fredning, oppgraderingsbehov, innhold og betydning i byplan og 

områdeutvikling ble fra kulturenheten sin side besluttet å danne en tverrfaglig prosjektgruppe vinteren 2017 

for deltagelse i Innovasjonsløft programmet, og gjennomføre fasen «forprosjekt». Forprosjektet skal gjøre et 

grundigere kartleggingsarbeid enn forstudien, samt komme med konkrete råd og forslag til gjennomføring av 

tiltak. Deltagerne i denne gruppen har bestått av: 

Mari S. Sandsund, miljø- og arealforvaltning 

Olav Simon, eiendomstjenesten 

Kristine S. Fodnæss, kulturenheten 

 

Definering av behov 
Behovene er registrert gjennom dykk i gamle dokumenter, medieoppslag, kulturplan, intervjuer, gruppearbeid 

og idemyldring med innovasjonsdeltagere og kursholdere, samt en idedugnad i samråd med engasjerte 

elevrådsrepresentanter fra Hønefoss skole. Det kan også spesielt trekkes frem dialog med Stiftelsen Glatved 

brygge og utbyggeren bak det nye «Gledeshuset» hvorav de stiller seg svært positive til tiltak som åpner 

Riddergården for aktivitet og samhandling med elven og bryggen. 

Kommunen Kulturenheten Befolkningen  

Hindre ytterligere forfall Fremme og ivareta kulturarv, 
herunder bygningenes 
opprinnelse, tidsepoke historie, 
tradisjonshåndverk og 
mattradisjoner etc. 

Bevare en grønn oase  

Øke aktiviteten Gi rom for variasjon og bredde 
innen kunst og kultur uttrykk 

Bevare og oppgradere et historisk 
viktig sted på en god måte 

Vise byens historie Styrke lavterskeltilbud for barn og 
unge 

Skape aktivitet på nordsiden og 
ved elvebredden 

Bevare grønne lunger i byen Lokaler for lag og foreninger Serveringstilbud 

  Lokaler til selskap, møter etc. 

  Tradisjonskurs  

  Lek og læring 

  Parsellhage 

  Lokal mat 
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Løsning 
I tillegg til et generelt stort vedlikeholdsbehov av alle bygninger på tunet er det behov for en helhetlig plan for 

videre bruk av Riddergården i forkant av at arbeid med vedlikehold kan starte opp. 

Prosjektgruppa har undersøkt mulighet for helårsaktivitet og utnyttelse av bygningsmassen i størst mulig grad. 

En kulturell kombiløsning som skal ivareta Riddergården best mulig for videre generasjoner og forsvare bruk av 

en betydelig sum av budsjettmidler til dette formål, samtidig som det det skal dekke behovet til kommunen, 

kulturenheten og befolkningen.  Visualisering av nåværende situasjon, ny situasjon samt løsningsforslag følger. 
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Løsningsforslag 
 Låvelek i ny forpakning. Hele låven settes av til lavterskeltilbud for barn og unge. Det legges opp til 

klatring i vegg, sklie ned i høyet, «Emil i Lønneberget» snekkerbod, hobbyrom, lite oppholdsrom til 

utleie ved f.eks. bursdagsfeiring eller kurs. 

 Hageaktiviteter og rekreasjonsmuligheter for gammel og ung gjennom oppgradering av hage med nye 

sitteplasser, hagespill, parsellhage og gammeldagse leker. 

 Tradisjonskurs (innen mat, håndverk og hage), kan bl.a.  implementeres i Den kulturelle skolesekken, 

Den kulturelle spaserstokken, SFO-ordning, aktivitetsskole i ferier, opplæring av mat og helse-lærere 

samt leies bort til private aktører. 

 Kafe i Nystuen for å dekke et behov som ikke finnes på nordsiden i dag, samt bidra til et levende miljø. 

 Utleie av lokaler til salgformål og daglig virke for lokale aktører innen mat, kunst og håndverk i 

uthusrekke. 

 Historisk skilting for å fremme stedets historie uten behov for personell til guiding. 

 Utleie av fleksible lokaler i stall/fjøs til selskap, møter, kurs o.l. på dag/helgebasis. 
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Uttalelser fra Buskerud fylkeskommune  
I forstudiet ble vernekonsulent Jørn Jensen fra Buskerud Fylkeskommune kontaktet og det ble gjennomført 

befaring på Riddergården i november 2016. Vernekonsulenten stilte seg positiv til økt aktivitet på stedet, bruk 

er det beste vern. 

Ny befaring med vernekonsulent gjennomført juni 2017 inkl. presentasjon av løsningsforslag og tiltaksliste. 

Vernekonsulenten stiller seg utelukkende positiv til oppgraderingsplaner og fremlagte planer for bruk av 

stedet. Vernekonsulenten er klar i sin tale om at bygningsmassen lider av store vedlikeholds mangler og 

anbefaler at snarlig tiltak iverksettes.  

Det anbefales å søke dispensasjon fra fredningsbestemmelsene vedrørende fjerning av tømmervegg i mellom 

stall og fjøs for å øke kapasitet og bruksmulighetene i bygningen, samt involvering av fagpersonell innen 

konservering og gammel byggeskikk til å utarbeide arbeidsplan før oppgraderingstiltak igangsettes.  

Tiltaksliste bygningsmasse 
Sted Beskrivelse Kostnad* 

i kr 
Gjennomføringsplan Merknad  

Våningshus 
Tak Renses og legges om 

etter behov 
 80 000 -
100 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret. 

Vinduer Kittes og males 100 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret. 

Maling Alle utvendige flater 
må males 

40 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
konservator gjennom 
BFK. 

Mur Restaureres 20 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
konservator gjennom BFK 
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Trapper Restaureres med 
naturstein 

15 000 – 
20 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret. 

Våningshus, 
innvendig 

Generelt, nye 
strømledninger, 
lyskilder og 
oppgradering av 
varmekilde 

200 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

 

Spisesal Oppgradering av 
tapet og 
møblement. 
Oppfriskning av 
malte flater. 

40 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august. 

Involvering av 
konservator gjennom 
BFK. 

Kjøkken samt 
nåværende 
«kontor» 

Oppgraderes til 
std.ihht.Mattilsynets 
krav for matlaging i 
kursøyemed, samt 
oppvarming av mat 
til arrangement. 

250 000 -
500 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017. 

Involvering av 
Mattilsynet. Oppstart 
krever godkjenning av 
planer for kjøkkenets 
utseende og innhold. 
Innhold kan defineres i 
samråd med Geitmyra 
matkultursenter. 

Toalett i hall Oppgraderes med 
nytt wc og vask, 
samt fornyelse av 
overflater (vegger, 
gulv) slik at det står 
til resten av husets 
uttrykk. 

15 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017. 

 

Nystuen 

Vinduer Kittes og males 20 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremst fagpersoner 
er tilgjengelig. Alt. 
våren 2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Maling Hele bygningen 
males opp 

15 000 – 
20 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Tak Renses 50 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Nystuen, innvendig Oppgradering 
avhenger krav fra 
Mattilsynet mht. 
drift av 
serveringssted samt 
spesifikasjoner fra 
fremtidig driver. 

ukjent Høst 2017 Innvendig oppgradering 
kan avtales utført og 
bekostet av fremtidig 
driver av kafe mot evt. 
reduksjon i månedsleie. 

Stall/Fjøs 

Stall/fjøs, utvendig Generelt må de 
påberegnes heving 

100 000 -
150 000 

  



                   Ringerike kommune 
                   Kulturenheten 
 

Riddergården – en kulturell kombiløsning av Kristine S. Fodnæss, kulturenheten 08.06.2017                     13 
 

av bygningen og 
utgraving i 
underkant grunnet 
stokker som 
pr.dd.ligger på 
bakken og står i fare 
for å råtne. 

Tak Renses og legges om 50 000 – 
80 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Laftestokker Enkelt stokker må 
byttes ut grunnet 
råte 

50 000 – 
100 000 

Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Vindu Nytt vindu settes 
inn på kortside mot 
Hønegaten ( der 
skalket dør er i dag) 
grunnet behov for 
mer dagslys ved 
bruk til 
arrangementer. 

15 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Maling Hele bygningen 
males opp 

15 000 Arbeid kan iverksettes 
medio august 2017, 
såfremt fagpersoner er 
tilgjengelig. Alt. våren 
2018. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Stall/fjøs, innvendig Generelt kreves ny 
strøm, lyskilder og 
ny varmekilde. 

50 000 – 
70 000 

Høst 2017  

Gulv Isolere og senke 
gulv for bedre 
takhøyde og hindre 
varmetap. Gulv er i 
dag lagt 
uforholdsmessig 
høyt. 

50 000 Høst 2017  

Vegger Tette tømmervegger 
for sprekker evt. 
isolere for å hindre 
varmelekkasje ved 
bruk vinterstid.  

20 000 – 
70 000 

Vinter/vår 2018 Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Tak Isolere fra loft for å 
hindre varmetap 

10 000 Vinter/vår 2018  

Innvendig 
tømmervegg 
mellom stall og fjøs 

Åpnes for å lage 
rom for større 
arrangement. 

10 000 Avventer Må søke disp.fra 
fredningsbestemmelsene. 

Låve 

Tak Renses og legges om 50 000 – 
80 000 

Høst 2017 Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 

BFK/Bygningsvernsentret 
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Maling Hele bygningen 
males opp 

15 000 Høst 2017 Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 

BFK/Bygningsvernsentret 

Låve, innvendig Generelt. Legge opp 
strøm, lyskilder og 
varmekilde. 

100 000 Vinter/vår 2018  

Gulv  Bygningen har ikke 
gulv pr i dag, dette 
må støpes/legges i 
store deler av låven. 

50 000 Vinter/vår 2018  

Vegger/tak Isoleres der det er 
hensiktsmessig i 
forhold til planlagt 
aktivitets rom. 

30 000 – 
50 000 

Vinter/vår 2018 NB! Gamle stolper og 
dragere må bevares. 

Vanntilførsel Graving, rør, vasker i 
hobbyrom 

20 000 Vår/sommer 2018  

Oppsett aktiviteter Klatrevegg, sklie, 
div.utstyr 

20 000 – 
50 000 

Vår/sommer 2018  

Stabbur og 
uthusrekke, 
utvendig 

Tak renses og legges 
om, utvendig maling 

40 000 – 
50 000 

Høst 2017 Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 

BFK/Bygningsvernsentret 

Stabbur og 
uthusrekke, 
innvendig 

Generell 
oppgradering av 
strøm, lyskilder og 
varmekilde. 

30 000 – 
50 000 

Avventer behov fra 
leietakere. 

 

Hage 

Gjerder Hvitt stakitt med 
port videreføres for 
å ramme inn 
eiendom og hindre 
unødvendig kjøring 
fra parkering 
Hønefoss 
skole/Glatved siden. 

20 000 Sommer 2018 Miljø ihht.skisser fra 
Arkitekt Erik 

Karlsen/Eiendomservice. 

Tun Rustes opp med 
«rundkjøring» og 
led ganger som 
flukter med 
gressbakken for 
enkel adkomst med 
rullestol, vogner og 
kjøretøy som 
trenger levere varer 
til arrangement. Nye 
soner/benker for 
rekreasjon. 
Lyssetting av tuntre. 
Opprettelse av 
parsellhage. 

100 000 Sommer 2018 Miljø ihht.skisser fra 
Arkitekt Erik 

Karlsen/Eiendomservice. 

Bakhage, mot 
Glatved 

Nye sittebenker. 
Opprettelse av 
parsellhage. 
Tilretteleggelse for 
hagespill. 

20 000 Sommer 2018 Miljø ihht.skisser fra 
Arkitekt Erik 

Karlsen/Eiendomservice. 
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Hage/skråning mot 
elv 

Område ved 
Nystuen fylles ut 
noe for å gjøre plass 
til uteservering, 
øvrig skråning legge 
i nivåer, ryddes og 
åpnes for bedre 
utsyn mot 
elvebredden og 
Glatved brygge. Nye 
sittebenker. 

50 000 Sommer 2018 Miljø ihht.skisser fra 
Arkitekt Erik 

Karlsen/Eiendomservice. 

Diverse 

Alle bygg Brannsikringstiltak 1 500 
000 

Tidligst ved avklaring av 
bruk av alle bygninger 
på tunet. 

Involvering av 
fagpersoner anbefalt av 
BFK/Bygningsvernsentret 

Vanntilførsel Ny vanntilførsel 
kreves for 
brannsikring samt 
sanitæranlegg, 
legges klart i utkant 
av tomt. 

550 000 Påbegynt I forbindelse med graving 
og tilkobling for nytt 
leilighetsbygg i bakkant 
av Riddergården har 
eiendomstjenesten 
besluttet å koble seg på 
her. Dette sparer 
prosjektet for 50% av 
utgiftene forbundet med 
ny vanntilførsel hvis 
kommunen skulle ha lagt 
nytt opplegg separat. 

Servicebygg(nybygg) Ved utvidet bruk av 
Riddergården vil det 
kreve oppsetting av 
nytt servicebygg 
med 2stk toaletter 
samt teknisk rom. 

500 000 Tidligst ved avklaring 
med 
vernemyndigheter/BFK. 

Nybygg på tunet krever 
godkjenning av BFK. Det 
arbeides med løsning 
hvor servicebygg kommer 
i forlengelse av 
eksisterende utedo. 

Annet Konsulenter, 
arkitekt, 
konservatorer, 
prosjektledelse 
forprosjekt 

100 000 Vår/sommer 2017  

Annet Konsulenter, 
arkitekt, 
konservatorer, 
prosjektledelse 
hovedprosjekt 

500 000 Høst 2017/vinter/vår 
2018 

 

Totale (estimerte) kostnader                           4 900 000 – 5 420 000 

*kostnader er estimater med priser hentet inn med bakgrunn i skjønn, søk på restaureringsobjekter/anbud på 

nett og samtaler med eiendomstjenesten. Eksakte tall er ikke mulig å fremsette før vernemyndigheten har 

utarbeidet arbeidsliste i samråd med deres egne fagpersoner/Bygningsvernsenteret. Kostnader til 

takutbedringer er de mest usikre, dette grunnet manglende kjennskap til underlag og tidsbruk. 
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Inntektspotensialet 
Sted Formål Inntektspotensialet i kr. 

Våningshus, kjøkken og spisesal Matkurs, privat 50 000-70 000 

Våningshus, kjøkken og spisesal Matkurs, off.regi, skole, SFO etc. 70 000-100 000 

Våningshus, kjøkken og spisesal Kurs, møter, private, lag og 
foreninger 

50 000 

Låve Klippekort, kontingent aktivitet, 
utleie arr. 

70 000-100 000 

Nystuen Utleie kafedrift 72 000 

Stall/fjøs Utleie arr. døgn/helg 70 000-100 000 

Markedsplasser Jul, sommer og bondensmarked 40 000-50 000 

Rom i uthusrekke/stabbur Langtidsleie 30 000 

Parsellhage 10/20/30 parseller 3 000/6 000/9 000 

 
Totalt (min-maks)                                                                                           455 000-581 000 

 

Driftsutgifter (est.) 
Post Utgift i kr 

Strøm* 60 000 

Forsikringer 30 000 

Vaktmestertjenester 10 000 

Renhold 50 000 

Gartnerarbeid 15 000 

Generelt vedlikehold 30 000 

Vann og kloakk 50 000 

Lønnsutgifter, gårdsbestyrer (50% stilling)** 225 000 

Assistenter låve*** 50 000 

Div.utstyr 25 000 
Totalt                                                                                                                                                 545 000 

*Strømkostnad forutsetter at leietagere av Nystuen, samt stabbur og uthusrekke betaler egen strøm. 

** Gårdsbestyrer må kunne ta enkle vaktmester/gartner-oppgaver i tillegg til forvaltning/drift 

*** Forutsetter samarbeid med frivillige/lag og organisasjoner, mot fri leie av møtelokaler 

 

Kommentarer til driftsutgifter/inntekter 
Som kommune og kulturforvaltere må vi mht. leiepriser og kontingenter legge oss på et nivå som stimulerer til 

aktivitet hos frivillige organisasjoner, lag og foreninger, skole og barnehager. Ved utleie til private kommersielle 

aktører vil inntektsbildet se annerledes ut, men Riddergården er tiltenkt rom for ulike lavterskeltilbud og nivået 

er hovedsakelig justert deretter. 

Effekt  
 Styrket og variert lavterskeltilbud for barn og unge 

 Ivaretagelse av kulturarv 
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 Ivaretagelse av grønn lunge for sanser og rekreasjon 

 Synlig turmål for befolkning og turisme 

 Bidrag til miljøskapende samhandling på nordsiden  

 

Konklusjon 
I denne utredningen lagt fram forslag til ekstraordinær utbedring av Riddergården, samt forslag til framtidig 

drifts og forvaltningsmodell av stedet, jf. Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-20, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 

3.4.3.5 og 2B. 3.6.2.11, og Ringerike kommunes kulturplan 2017-2025 kap.4 Strategi for Ringerike kommunes 

kulturarbeid 2017-2025, som nevnt i innledningen. 

Det er avdekket et investeringsbehov på ca. 5,5 millioner kroner, i tillegg til et driftsbudsjett på 200.000 kroner i 

en overgangsperiode på 2 år.  

Økonomiske forutsetninger: 

Budsjettmidler overføres i sin helhet til Riddergården prosjekt 0105 EF - Oppgradering og sprinkling 

Riddergården. Rådmannen anerkjenner at arbeidet med oppgradering av fredet bygninger er tidkrevende og 

budsjettmidler som ikke benyttes innen utgangen av 2017 overføres til samme formål i 2018. 

Videre innvilges årlig driftstilskudd på 200 000 kroner for 2018 og 2019 for opprettholdelse av helårsaktivitet 

og kontinuerlig forefallende vedlikeholdsbehov på Riddergården. 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3272-1   Arkiv:   

 

 

Aktivitetspark på Livbanen  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger 130 500 kr til Prosjektet «Aktivitetspark på Livbanen» . 

Beløpet utbetales fra formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Aktivitetspark i Hønefoss har vært planlagt i flere år. Tufteparken som ble åpnet i august 2015, 

var en del av aktivitetsparkplanene. Nå er det klart for realisering av aktivitetspark på 

Livbanen. 

 

Prosjektet er i hovedak finansiert av stiftelser og tippemidler. En usikkerhet i finansieringen på 

omkring 10% av budsjetterte kostnader trenger løsning, og tiltakshavere søker om 130 500 

kroner i tilskudd. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetspark på Livbanen vil gi Streetbasketbane, Petanquebane og bordtennisbord 

tilgjengelig for alle.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening, Ringerike utvikling og 

Ringerike kommune.  

 

Aktivitetsparken finansieres av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og tippemidler. Ved at 

Ringerike kommune støtter med 130 500 kroner vil man få en høynet kvalitet og mer estetisk 

utforming av banen.  

 

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Prosjektet støtter særlig opp om Ringerike kommunes Folkehelsemelding, med visjonene 

«Ringerike – Best for barn», «Ringerike-Aktivitet for alle» og «Ringerike-

Folkehelsekommunen».  Folkehelsemeldingens målsettinger om utendørs aktivitetstilbud 

(Målark 3), og fysisk aktivitet (Målark 2) kan nås gjennom prosjektet aktivitetspark på 

Livbanen. 

 

I kommunedelplanen for Idrett og friluftsliv er «Byidrett» et særlig satsningsområde, her er de 

uttalte målene (s.24):  

1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett  

2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss  

3. Bedre folkehelsen 

Prosjektet Aktivitetspark på Livbanen vil bidra til måloppnåelse på disse punktene. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Tidligere er saken «arbeid med utendørs aktivitetspark behandlet i Hovedkomiteen for 

Oppvekst og kultur (Sak 27/14), Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (Sak 68/14) og 

Formannskapet (Sak 120/14). Alle med likelydende vedtak: 

 

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og 

parken skal etableres på Livbanen og i Søndre park.  

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  

3. Formannskapet anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til drift 

og vedlikehold hensynstas i videre arbeid. 

 

Økonomiske forhold 

Aktivitetspark på Livbanen har et totalt budsjett 921 616 kroner, inkludert 10 % usikkerhet. 

Prosjektet er en del av allerede vedtatte «Utendørs aktivitetspark i Hønefoss». 

Prosjektet søker 130 500 kroner i kommunalt tilskudd. 

 

Alternative løsninger 

Vedlagte søknad inneholder 2 alternative løsningsmodeller.  

Alternativ 1, som er i overkant av 100.000 kroner dyrere enn alternativ 2, vil gi en mer holdbar 

og mer estetisk løsning enn alternativ 2. Det kan bety mindre vedlikeholdskostnader på sikt, og 

åpner for flerbruk som f.eks. skøytebane om vinteren. 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer prosjektet som viktig, godt og i tråd med kommunens vedtatte 

styringsdokumenter. Gjennom relativt sett små kommunale midler, vil innbyggerne få nye og 

tilgjengelige aktivitetsarenaer. 

 

Vedlegg 

Søknad «Prosjekt Aktivitetspark på Livbanen» 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hønefoss 9.august 2017 

Prosjekt «Aktivitetspark på Livbanen» 

Det har nå siden 2014 vært jobbet for etablering av en aktivitetspark på Livbanen.  
 
Dette ble politisk behandlet i juni 2014 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur og i Hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltning med følgende vedtak:  
1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og parken skal 
etableres på Livbanen og i Søndre park.  

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  

3. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til drift og 
vedlikehold hensynstas i videre arbeid.  
 
Den delen som var planlagt inn i Søndre Park ble ferdigstilt og åpnet i august 2015. Anlegget ble 
finansiert av tippemidler samt gaver fra ulike stiftelser og private: 
 

Inntekter  

Overførte midler fra 
lekeplassprosjektet  

Kr 154 617  

Støtte fra Kreftforeningen  Kr 100 000  

Støtte fra Sparebankstiftelsen  Kr 400 000  

Tippemidler (forskuttert av 
Ringerike kommune)  

Kr 300 000  

Støtte fra Ringeriksdagen  Kr 45 000  

Støtte fra Ringeriks - Kraft  Kr 20 000  

Støtte fra Hønefoss sparebank  Kr 50 000  

Totale inntekter  Kr 1 069 617  

Kostnader Kr 1 050 070  

 

Resultatet ble en fantastisk flott Tuftepark med kunstgress dekke (mindre vedlikehold) og seks 
frittstående treningsapparater. Et godt tilskudd til kommunens mål innenfor folkehelse. 
 

Livbanen 
Prosjektet på Livbanen har tatt tid for å få på plass. Det har blitt etterlyst av politikere i 
kommunestyret også. Innholdet har vært klart lenge, her skal det etableres Streetbasketbane med 
tre kurver, petanquebane og to utendørsbordtennisbord.  
Finansieringen er også her gjennom gaver og tippemidler: 

Inntekter  
Sparebankstiftelsen kr 225 000,00 

Tippemidler kr 210 000,00 

Gjensidigestiftelsen kr 320 000,00 

Totalt kr 755 000,00 

 

Det har vært svært vanskelig å få en entreprenør på banen til å gi oss en fastpris. Det har vært gått 
flere runder med de firmaene Ringerike kommune har avtale med, samt vært ute på åpent anbud og 
nå til slutt tatt direkte kontakt med tre entreprenører. Vi måtte også håndtere en naboklage som 
heldigvis ble trukket tilbake etter dialog. I slutten av juni fikk vi tilbud fra Engebretsen Ingeniør-
Entreprenør AS og etter et avklaringsmøte fikk vi tilsendt noen avklaringer rundt tilbudet 13.juli. 
 



8.august hadde vi en befaring med basketballklubben med et oppfølgende møte internt i prosjektet, 
og står da igjen med to alternativer til løsning.  

 

Vi ønsker en dialog med Rådmann på hva Ringerike kommune kan bidra med i dette prosjektet, da 
prosjektet med 10% sikkerhetsmargin ikke er helt i mål økonomisk.  
 
Totalt sett på de to prosjektene har det blitt tilført kommunen hele 1,8 mill kroner som igjen har gitt 
og vil gi kommunen to flotte anlegg som vil være svært positive bidrag i folkehelsearbeidet samt i 
arbeidet med å tiltrekke seg nye innbyggere og beholde eksisterende. Dette er anlegg som man 
finner i de store byene og de vil gi en urban kvalitet til kommunen som den ikke har i dag. 
 
Under vil vi presentere to ulike alternativer til løsning for aktivitetsparken på Livbanen. 
 

Alternativ1 
Bildet viser plassering av aktivitetene, men størrelsene/proporsjonene i forhold til hverandre er ikke 
riktige (kun ment som en illustrasjon for å få et bilde av prosjektet). 
 

 
 

Alternativ 1 med hel betongflate 

Streetbasketbane (16x15 m betong inkl grunnarbeid, kurver og oppmerking) 493 000 

Petanquebane 44 000 

Bordtennisbord 92 000 

Streetbasketbane utvidelse av betongflate med 16x5 m  129 000 

Asfalt under bordtennisbord (ca 70 kvm) pga tilrettelagt for rullestolbrukere 38 500 

Byggesaksbehandling 6 000 

Offisiell åpning 2 500 

Totalt 805 000 

10% sikkerhet 80 250 

Totalt inkl sikkerhet eks mva 885 500 

Budsjett 755 000 

Differanse mellom budsjett og pris -130 500 



Utvidelse av flaten for Streetbasketbanen er ønsket for at det skal kunne spilles mot tre kurver 
samtidig, det hadde ikke kommet tydelig nok frem i anbudsunderlaget. 
 
Alternativ 2 
 

 
Bildet viser plassering av aktivitetene, men størrelsene/proporsjonene i forhold til hverandre er ikke 
riktige (kun ment som en illustrasjon for å få et bilde av prosjektet). 
 

 

Alternativ 2 med delt flate mellom betong og asfalt 

Streetbasketbane (16x15 m betong inkl grunnarbeid, kurver og oppmerking) 493 000 

Petanquebane 44 000 

Bordtennisbord 92 000 

Streetbasketbane utvidelse asfalt 16x5 m 44 000 

Asfalt under bordtennisbord (70 kvm) 38 500 

Byggesaksbehandling 6 000 

Offisiell åpning 2 500 

Totalt 720 000 

10% sikkerhet 72 000 

Totalt inkl sikkerhet eks mva 792 000 

Budsjett 755 000 

Differanse mellom budsjett og pris -37 000 

 
Utvidelse av flaten for Streetbasketbanen er ønsket for at det skal kunne spilles mot tre kurver 
samtidig, det hadde ikke kommet tydelig nok frem i anbudsunderlaget. 
 

 

 

 

 



Prosjektets vurdering: 
Kvalitet: 
Alternativ 1 vil gi en hel betongflate som vil gi en høyere kvalitet enn ved å skjøte til et stykke asfalt. 
Asfalteringstilbudet er også kun gitt med enkel avretting ikke samme grunnarbeid som betongen 
krever. Dette kan føre til mer bevegelse mellom flatene og en dårligere spilleflate. Alterativ 1 er en 
estetisk finere løsning og også bedre i forhold til vedlikehold da betongen ligger mye mer stabilt. 
Også enklere å legge is til skøytebanen om vinteren med et dekke i samme materiale. 
 
Økonomisk: 
Alternativ 1 vil kreve at Ringerike kommune legger inn kr 50.000,- til selve prosjektet, samt kan 
garantere for evt uforutsette utgifter (her beregnet sikkerhet på kr 80.500,- dvs 10%). 
Alternativ 2 vil det kun være at kommunen garanterer for evt uforutsette utgifter, med 10% sikkerhet 
beregnet til ca 37.000,-) 
 

Dette er et prosjekt med en fastpris fra entreprenør, grunnen har tidligere vært brukt til både 
fotballbane, parkeringsplass og underlag for midlertidig barnehage så risikoen for evt uforutsette 
utgifter i grunnen skal være forholdsvis lav.  
Vi er svært takknemlige for at prosjektet kjøres via kommunen som forskutterer tippemidler og får 
momsrefusjon slik at beløpet fra prosjektet kun skal dekke kostnadene eks mva.  
 
Det er store midler som er gitt fra gavmilde stiftelser og det er gjort mye arbeid av andre 
organisasjoner utenfor kommunen for å få dette prosjektet og det i Søndre Park i havn. 
Vi synes det ville være sørgelig å gå for en dårligere løsning når det skiller så lite for å få en optimal 
og helhetlig løsning.  
 
Prosjektet ber derfor om Ringerike kommune bevilger kr 50.000,- til prosjektets alternativ 1 samt 
være en garantist for evt uforutsette utgifter.  
 
Fremdrift 
Det er planlagt kontraktsmøte torsdag 17.august og oppstart september/oktober. 
Det vil ikke godtas av Gjensidigestiftelsen at prosjektet utsettes nok en gang, så for å få deres støtte 
på kr 320.000,- må det gjennomføres i høst. Håper derfor på en rask avklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tone Reneflot Thoresen Monica Odden Myklebust  Tomas Johansen 
Ringerike utvikling as  Ringerike Næringsforening  Hønefoss Basketballklubb 
 
 
Lene Grimsrud      Morten Fagerås 
Ringerike kommune     Ringerike kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/799-2   Arkiv: 610 &01  

 

 

Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i tjenesteytelsesavtale  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 

26.08.2015. Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen økonomisk kompensasjon for at vare- og 

tjenesteytingen opphører. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kirkelig fellesråd ønsker å si opp den del av avtalen med Ringerike kommune som 

omhandler tjenesteyting – 50 % prosjektleder. I stedet søker de om midler til å styrke eget 

driftsbudsjett. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere var forvaltning, drift og vedlikehold av kirke og fellesråd en kommunal lovpålagt 

oppgave. Kirkeloven av 1996 endret dette forholdet og § 15 begrenset kommunens 

forpliktelser til å utrede fellesrådets utgifter etter budsjettforslag fra fellesrådet.  Loven gir 

også adgang til kommunal tjenesteyting kan tre i kraft istedenfor særskilt bevilgning til 

formålet. 

 

Ringerike kommune og Ringerike kirkelige fellesråd utarbeidet i sin tid avtale om vare- og 

tjenesteyting. Denne ble sist revider 26.8.2015 og benyttes her som grunnlag i saken. Den sier 

bl.a.:  

 

«1.5 Avtalen kan sies opp av begge parter innen 31.12 hvert år, med virkning fra og med 

påfølgende budsjettår.  

 

Punkt 10 vedlikehold, avsnitt 8: Eiendomstjenesten stiler med en 50 % stilling til disposisjon 

for fellesrådet til løpende vedlikehold prioritert av fellesrådet.. Kalkulatorisk verdi 50 % 

stilling settes til kr. 400 000.» 

 



- 

Ringerike kirkelige fellesråd har i epost 26. januar i år, deres sak 06/2017: « 

 

Vi går mot budsjettert underskudd. Fellesrådet henvender seg til Ringerike kommune og ber 

om at prosjektleder/vedlikehold-stillingen opphører og at stillingen omgjøres til penger.» 

 

Ringerike kirkelige fellesråd søker om kr. 400 000, som er kalkulatorisk verdi av denne 

stillingen, for å styrke sine budsjetter.  

 

Beskrivelse av saken 

I Teknisk forvaltning, Eiendom, er det ansatt en ingeniør som har avsatt 50 %  av årsverk til å 

levere de tjenester (prosjektleder) som er angitt i avtale om vare- og tjenesteyting, punkt 10. 

Fellesrådet har fremmet oppsigelse på disse tjenester.  

 

Ringerike kirkelige fellesråd ønsker å benytte egne ansatte til styring av vedlikehold. 

Prosjektbevilgninger til Ringerike kirkelige fellesråd har i de senere år i hovedsak gått til 

oppgradering av varmeanlegg, styring/automatikk og stasjonære slukkeanlegg og i mindre 

grad til typiske vedlikeholdsoppgaver. De nevnte prosjektoppgaverne er kostnadskrevende og 

kompliserte og de krever kvalifisert prosjektstyring. Uten hjelp fra kommunal prosjektleder, 

vil fellesrådet måtte bruke inneleide konsulenter, og det vil trolig medføre en kostnadsøkning 

på rundt 30 %. 

 

Det gjenstår 6 kirker i Ringerike med samme type varmeanlegg med risiko for brann som 

gamle Hønefoss Kirke.  Knyttet til varmeanlegget så er det nødvendig å etablere 

styringsanlegg, som reduserer behovet for driftspersonale og gir lavere energiforbruk. Ved 

årets slutt er det kun to kirker (Tyristrand og Hønefoss) som har stasjonært slukkeanlegg med 

fasadesprinkling, to kirker med sprinkleranlegg innvendig (Lunder og Viker), 5 kirker uten 

stasjonær slukkeanlegg (Nes, Hval, Haug, Norderhov, Veme).  Ullerål, Strømsoddbygda og 

Ask er definert til mindre behov for stasjonært slukkeanlegg.  Krav til HC adkomst til kirkene 

vil medføre tiltak i flere kirker.  Tradisjonelle vedlikeholdstiltak er ikke nevnt her, men de 

kommer i tillegg. Kirkene på Ringerike står foran mange oppgraderingsprosjekter som vil 

medfører betydelige kostnader for Ringerike kommune.   

 

Juridiske forhold  

Forholdet reguleres av Kirkeloven, og avale mellom Ringerike kirkelige fellesråd og 

Ringerike kommune, sist revidert 26.8.2015 om varer- og tjenesteyting. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ingen. 

 

Økonomiske forhold 

Overføring av kr 400 000 til Ringerike kirkelig fellesråd vil styrke deres budsjetter. 

Utgiftene til den ansattes lønn i Teknisk forvalnting vil forbli i tjenesteområdet mens 

inntektene til Teknisk forvalting reduseres med kr 400 000. Dette vil medføre underskudd i 

forhold til lønnsbudsjettet og avdelingen må redusere lønnsutgiftene tilsvarende hvis dette 

ikke dekkes på andre måter.   

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ingen. 

 



- 

Alternative løsninger 

Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50 % stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Ikke relevant. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer oppsigelsen av deler av avtale- og tjenesteyting iht. gjeldene avtale. 

Oppsigelsen medfører frigjøring av 50 % ingeniørstilling i Teknisk forvaltning. 

 

Økonomiske forhold vedrørende Ringerike kirkelig fellesråd ivaretas gjennom etablerte 

samhandling slik kirkelovens § 15 bestemmer og Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen 

kompensasjon for oppsigelsen. Ringerike kommune utreder utgifter etter budsjettforslag fra 

Ringerike kirkelige fellesråd. 

 

Vedlegg 

Tjenesteytelsesavtale Ringerike kirkelige fellesråd 

Utdrag - § 15 av Lov om Den norske kirke (kirkeloven) 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Olav Simon 
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INNLEDNING:

Med hjemmel i Lov om den norske kirke § 15 er det inngått avtale om kommunal
tjenesteyting i stedet for særskilt bevilging, samt kjøp av tjenester for de områder som er
nevnt i denne avtalen.

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og
til daglig leder av kirkelig fellesråd,

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon
og kontorhold,

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning,
diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester
biskopen forordne r, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at
arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og
fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i st edet for
særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd
bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av
kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte - og talerett i kommunale organ når
disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Avtalen er inngått mellom Ringerike kirkelige fellesråd (senere kalt fellesrådet) og Ringerike
kommune (senere kalt kommunen). ( Saksområdet er tidligere behandlet i kommunestyret
som sak 96/0171 og revidert i formannskapets sak 0003/00 )



1. GENERELLE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN :

1. Fellesrådet velger selv om de vil ha tjenester utført av kommunen eller eksternt.

2. Dersom kommunen ønsker å avslutte utførelsen av enkelte tjenester mot fellesrådets
ønske, skal reelle kostnader ved å få utført tjenesten eksternt på det aktuelle
tidspunkt og på tilsv arende nivå, legges til grunn ved økt driftstilskudd til fellesrådet .
Evt. endringsforslag behandles politisk i kommunen.
Dersom fellesrådet ønsker å kjøpe tjenesten eksternt, til tross for at kommunen
ønsker å opprettholde ytelsen, skal kommunens faktiske utgifter legges til grunn,
basert på kalkulert kostnad i avtale med tillegg for prisstigning.

3. Avtalen er løpende inntil en av partene tar initiativ til revidering basert på nye/
endrede behov eller behov for ny vurdering av kalkulatoriske verdier. Anbefales
likevel en revidering som legges frem til politisk behandling minst hvert 4. år.

4. Generelt for avtalen mellom kommunen og fellesrådet gjelder at konsumprisindeks er
retningsgivende for prisutviklingen av alle kalkulatoriske kostnader med utgangsp unkt
i basisåret 2015, men kommunen kan selv vurdere fra år til år en justering av
kalkulatorisk verdi basert på kommunens faktiske kostnader av leveransen i
regnskapsåret.

5. Avtalen kan sies opp av begge parter innen 31.12 hvert år, med virkning fra og med
påfølgende budsjettår.



2. REGULERINGSPREMIE FRA KLP
Kommu nen betale r reguleringspremien fra KLP , knyttet til ansatte i fellesrådet, som forfaller i
september / oktober hvert år.

3. REVISJON AV FELLESRÅDETS REGNSKAP
Fellesrådet opp retter avtale om revidering av f ellesrådets (inkludert menighetsråd) regnskap
etter gjeldene regler.

F ellesrådets revisjonsutgifter dekkes av kommunen . Uavhengig av ordning benyttes reelle
tall i henhold til mottatt faktura.

Kalkulatorisk verdi av revisjonen settes til kr. 200 .000, - pr. år.

4. HMS
De kirkelige / fellesrådets ansatte, både i lovbestemte og ikke lovbestemte stillinger, inngår i
avtalen med HMS senteret, Ringerike.

Kostnadene for de kirkelige/ fellesrådets ansatte faktureres særskilt fra HMS - Senteret
Ringerike/Jevnaker.

Ka lkulatorisk verdi settes til 15.275, - pr. år.

5. DRIFTEN AV RINGERIKE KREMATORIUM
Gravferdsloven § 3 lyder: «Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar:

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegården forvaltes med
orden og verdig het og i samsvar med gjeldene bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og
forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.»

I følge uttalelse fra jurid isk konsulent i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, er krematorium i
denne sammenheng å se på som «kirkegård».

Som følge av at fellesrådet fra 1. juli 1998 overtok driften av Ringerike krematorium, overtok
man også arbeidsgiveransvaret for formann/ kirketjener og renholder.

Etter gravferdsloven § 3 har fellesrådet ansvaret for forvaltningen av kirkegårder og
tilhørende bygninger, mens utgiftene utredes av kommunen. Kommunen og fellesrådet er
enig om at driftsansvaret av Ringerike krematorium legges til fellesrådet fra 01.07 .98
(kommunestyrevedtak 98/070) . Fra 01.01.2016 føre s alle driftsutgifter knyttet til krematoriet i
fellesrådets regnskaper (så som lønn og andre driftskostnader knyttet til ansatte og daglig
drift). Kommunen har ansvaret for å vedlikeholde bygningen og dens fastmonterte utstyr .
Vedlikeholdskostnadene føres i kommunens regnskaper.



Fellesrådet er ansvarlig for løpende drift samt å forslå nødvendige investeringstiltak .
Eiendommene, samt bygninger og fast inventar forblir i kommunens eie. Driften av
krematoriet skal ikke berøre fellesrådets lovpålagte virksomhe t, verken i budsjettspørsmål
eller fellesrådets økonomi.

6. KIRKELIGE EIENDOMMER
Kirkelige eiendommer med påstående bygni nger er eid av de respektive sok n. Vedlagt
denne avtale er oversikt over eiendommene og ansvarsfordeling i forhold til daglig drift/
vedli kehold og oppgradering/ investeringer. Hovedregelen er at fellesrådet har ansvaret for
de eiendommene hvor kirken / soknet står som hjemmelshaver, og kommunen har ansvaret
der kommunen står som hjemmelshaver.

Fellesrådet løser sitt ansvar for daglig drift/ vedlikehold (f.eks. brøyting og strøing) gjennom
innkjøp av tjenester og inngåelse av tjenesteytelsesavtale med kommunen.

Det er enighet om følgende presiseringer:

Ringkollkapellet er eid av «Stiftelsen Ringkollkapellet» og kan fortsatt stå på kommunal
gru nn.

Området syd for Lunder kirkegård, Gnr/B.nr 148/9 3 og 148/100 reserveres for fremtidig
kirkegårdsutvidelse, og skal ikke disponeres til formål som senere kan vanskeliggjøre
omdisponering til kirkegård.

Området som er tenkt avsatt til sentralkirkegårdsgrunn på Norderhov, Gnr/Bnr 42/89, kan
ikke, helt eller delvis benyttes til annet formål enn kirkegårdsgrunn uten at det er innhentet
uttalelse fra fellesrådet.

Fellesrådet har fortsatt adgang til å henlegge overskuddsmasse på kommunens ei endom
ved Nes kirkegård.

Innskrenking av bruksrettigheter til, eller avhending av, publikumsarealer/parkeringsplasser
ved kirker og kirkegårder som fortsatt eies av kommunen, kan ikke skje uten etter
godkjennelse av fellesrådet. Ved evt. salg av parkeringsplasser ved kirker/kirkegårder til
annet formål, har fellesrådet forkjøpsrett . Arealdisponering rundt kirker og kirkegårder gjøres
slik at det sikres tilstrekkelig antall parkeringsplasser til kirkelig behov.

Hvis det senere skulle bli fastslått at nåværende kommunale eiendommer, deler av
eiendo mmer med påstående og/eller frittstående hus er eid av kirkelige organer eller gitt til
kirkelige formål, skal disse umiddelbart etter at slikt forhold er fastslått vederlagsfritt
overføres til det aktuelle kirkelige organ.



7. KONTORFORHOLD FELLESRÅDET/MEN IGHETSKONTORER OG
PRESTEKONTORER

Kontorer til kirkevergens og prostens stab er lokalisert i Storgt. 11 , 2 . etg. Det er avtale med
kommunen om internettilgang med brannmur i disse lokalene . I tillegg skal kommunen stå for
renhold av kontorene i Storgata og kontoret i «Holmestua», Haug sokn. Renhold utføres en
gang i uken.

Kalkulatorisk verdi av husleie med felleskostnader settes til kr. 508 .000 , - pr å r .

Kalkulatorisk verdi av renhold settes til kr 88 .000, - pr år .

Kalkulatorisk verdi av internettilgang med brannmur settes til kr. 20 .000, - pr år.

8. INVESTERINGER
Fellesrådet melder investeringsbehov for kommende budsjettår til kommunen innen den 2 5 .
august hvert år (Eks. investeringer for 2017 må meldes innen 2 5 . august 2016). Kommunen
vurderer innmeldt behov og ser dette i sammenheng med kommunens totale investerings -
budsjett før investeringsmidler endelig tildeles.

Tildelte investeringsmidler overføres fellesrådet som et investeringstilskudd eksklusive mva.
Ove rføring skal skje halvårlig forskuddsvis, eller etter avtale ved spesielle behov. Fellesrådet
fører eget investeringsregnskap. Revidert investeringsregnskap skal leveres til kommunen
hvert år så snart årsregnskapet er godkjent.

Ved bygge - og anleggsarbeide r (investeringsprosjekter) tilknyttet kirkegårder, kirker og andre
bygninger, stiller kommunen sin kompetanse til disposisjon. Dette arbeidet inngår som en del
av kommunens forpliktelser overfor kirken etter Kirkelovens § 15, og prissettes i hvert enkelt
p rosjekt . Kommunen fakturerer fellesrådet slik at utgiften kan regnskapsføres i investerings -
regnskapet der.

9. INNKJØPSAVTALER
Kommunen gir fellesrådet anledning til å bli med i utlysninger av innkjøpsavtaler. Fellesrådet
må selv ta initiativ overfor kommun en for å bli inkludert i aktuelle anbudsutlysninger. Dette
gjelder både anbud kommunen selv gjennomfører og anbud som går gjennom BTV
samarbeidet som kommunen er en del av.

Fellesrådet må melde inn sine innkjøpsbehov hvor det er aktuelt å benytte kommunens
avtaler. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om et eventuelt
innkjøpssamarbeid mellom kommunen og fellesrådet er hensiktsmessig.

Fellesrådets deltakelse i a nbud som blir gjennomført av BTV avhenger av at BTV aksepterer
at fellesrådet f år delta.



Dersom det er uenighet knyttet til denne bestemmelsen (punkt 9 ) er det Ringerike kommune
som bestemmer om et innkjøpssamarbeid er hensiktsmessig og eventuelt skal
gjennomføres.

10. VEDLIKEHOLD
Kommunen skal forstå den praktiske gjennomføringen av løpende vedlikehold av kirker og
kirkegårder. Dette skjer etter at fellesrådet har prioritert oppgavene innenfor bevilgede
rammer.

Fellesrådet ved kirk evergen og kommunen ved leder av Eiendomstjenesten eller annen
ansvarlig etat avtaler den praktiske gjenn omføringen, herunder i hvilket omfang den faste
kirkelige betjeningen skal delta i vedlikeholdsarbeidet det enkelte år.

Eiendomstjenesten forplikter seg til å sørge for at de vedlikeholdsoppgaver fellesrådet
prioriterer innfor sine budsjettrammer, utføres innenfor det enkelte budsjettår.

Dette er under forutsetning av at fellesrådet har oversendt prioritert vedlikeholds liste
innenfor avtalt tidsfrist , som er 1. januar hvert år.

Kommunens kostnader dekkes opp av det totale bevilgede beløp til vedlikehold i
kommunens årsbudsjett.

Kommunen sørger for at vedlikehold av kirkens bygg og anlegg minst skjer etter den
standarden som er gjeldende for kirker og kirkeanlegg . (Jfr. Gravferdsloven § 3).

Kalkulatorisk verdi av innkjøp vedlikehold vurderes årlig etter innlevert prioritert liste.

Kommunens Eiendomstjeneste stiller en 50 % stilling til disposisjon for fellesrådet til løpende
vedlikehold prioritert av fe llesrådet.

Kalkulatorisk verdi 50 % stilling settes til kr. 400.000, - .

11. ALARMOVERFØRING FRA KIRKENE
Kalkulert verdi 2015 kr. 52.400 , - . Herav:

Alarmoverføring kr 21.000, - og alarmmottak kr 31.400, - .

12. VEDLIKEHOLD PRESTEBOLIGER
Etter kirkelovens § 33 kan kommunen pålegges å stille tjenestebolig til rådighet for prester.
Dette er altså ikke lagt under fellesrådets ansvarsområde.



Vedlikehold av presteboligene utredes og for e stås derfor av kommunen ved
Eiendomstjenesten eller den til en hver tid ansvarlige et at, som også mottar de refusjoner
som Staten evt. yter til dette formål.

13. TRYKKERI, PORTO, PAPIR OG ARKIV
Kommunens hus trykkeri forutsettes å utføre de kopierings - og trykkearbeider som kirken har
behov for, ved at originaler leveres trykkeriet i god tid før ferdigfrist. Arbeidet pris beregnes ,
og er en del av kommunens tjenesteytelse . Fellesrådet henter konvolutter og papir og får
frankert brev. Embetsverk, presteskap, tjenestemenn og menighetsrådene henter
kopieringspapir et c. på trykkeriet ved behov.

Kalkulatorisk beløp settes til kr 50.000, - pr år.

14. FORSIKRINGER
Fellesrådet sørger selv for nødvendige forsikringer til enhver tid i forbindelse med bygning er,
utstyr og ansatte som fellesrådet drifter.

Krematoriet er i kommu nens eie, og bygningen med utstyr og innbo skal være forsikret i
kommunens fellesordning.

15. TEKNISK TJENESTE
Teknisk tjeneste påtar seg vedlikehold av kirkegårdsgraver samt vedlikehold av
gressklippere og snøfresere .

Arbeidet betraktes som tjenesteytelse, mens deler og forbrukt materiell faktureres for hver
oppgave som blir utført.

Kalkulatorisk verdi av dette settes til 1 månedsverk, beregnet til kr. 68.000 , - pr. år.

Fellesrådet skal ha sikkerhet for at åpning av graver skjer til den tid kirkevergen bestemmer,
slik at begravelser kan gjennomføres uten forsinkelser.

Vedlikehold av kirkegårdsgraver og transportbil for denne, skal derfor være et prioritert
område.

Teknisk tjeneste har ansvar for henting, transport og tømming av søppelcontainere samt
fjerning av sekker med løv etter behov. Dette innbefatter også dekning av henleggelses -
avgiften. Videre lastes opp og transporteres til pukkverk de gravminner som skal destrueres
etter slettinger. Kommunen transporterer ogs å jord til kirkegårdene.

Kalkulatorisk verdi av dette er kr. 2 7 6.000 , - pr år.

Brøyting av snø på parkeringsplasser ved kirker og gravplasser utføres av Teknisk avdeling i
kommunen. Nye kart er tegnet. Totalt brøytes og st r øs 11 110 m2 veier og plasser for kirken.



Pris pr m2 brøytet/strødd areal er beregnet til kr 20, - . Strømasser for beregnede arealer er
medtatt.

Kalkulatorisk verdi for brøyting og strøing settes til kr 222 200 , - pr år.

16. MASKINARBEIDER
Fellesrådet gis anledning til å benytte den kommunale maskinparken til arbeid på kirker og
kirkegårder etter søknad. Bruke av maskiner og utstyr skal skje etter en samlet prioritering av
kirkens og kommunens behov, slik at begges interesser og behov blir likt ivaretatt. Slik bruk
av maskiner betales etter re gning. Til enhver tid gjeldende maskinpriser benyttes til dette.

17. TRANSPORTBIL OG KIRKEGÅRDSGRAVER
Transportbilen er eid og vedlikeholdt av kommunen. Drivstoffutgifter til denne og
kirkegårdsgraveren dekkes av fellesrådet selv .

Kirkegårdsgraveren eies kom munen, og forutsettes disponibel for kommunen når det ikke er
til hinder for åpning av grav.

Når vedlikehold og reparasjoner av transportbil og kirkegårdsgraver innebærer så høye
kostnader at det ikke anses for hensiktsmessig må disse fornyes. Denne kostna den
forutsettes inndekket over investeringsbudsjett, og ikke over driftsbudsjett for Teknisk
tjeneste eller fellesrådet. Kommunen budsjetterer med dette.

Kalkulatorisk beløp for forsikringer er kr 10.500 , - pr år.

18. RÅDGIVING
Kommunen stiller sin kompetanse på arbeidsgiversaker og juridiske saker til disposisjon i de
tilfeller der fellesrådet eller kirkevergens stab ikke innehar nødvendig kompetanse.
Kalkulatorisk verdi av dette er vanskelig å anslå, siden verdien vil variere f ra år til år. Om
nødvendig, anslås beløpet derfor for det enkelte budsjettår.

19. PLANLEGGING/OPPMÅLING
K ommune n skal bistå fellesråd et i oppgaver som knytter seg til oppmåling og oppdatering av
kommunens kartverk, tilrettelegging av data i Ecclesia (eller l ignende programvare) , utskrifter
av kart mm.

Kommunen skal i samråd med fellesråd et sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass
og regulere areal til dette formålet (jfr. gravferdsforskriftens § 2). Dette innebærer både
avsetting av områder i kom muneplanens arealdel, og utarbeiding av reguleringsplan for de



aktuelle områdene. I tillegg til reguleringsplan er det også krav om gravferdsplan. Denne er
det Ringerike kirkelige fellesråd som er ansvarlig for. Det er hensiktsmessig å utarbeide
gravplan s amtidig med reguleringsplan, samarbeid (ansvar og roller) avklares i hvert enkelt
tilfelle.

Årlig tidsforbruk er beregnet til utgjøre: ca. 25 - 30 timer, hvor omfanget vil kunne variere noe
fra år til år.

K alkulatorisk beløp settes til kr. 3 0.000, - pr. år .

20. SAMARBEIDE/MØTERETT
Kommunen og fellesrådet innser viktigheten av et tett og godt samarbeide for å få forholdene
lokalt til å fungere best mulig. Det gjennomføres minst ett møte å rlig med kommunens
administrasjon i forbindelse med budsjett prosessen og vu rdering av tjenesteytelsesavtalen .
Etter KL § 15, siste ledd, gis en representant for fellesrådet møte - og talerett i kommunale
organer når dis se behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. Tilsvarende
kan fellesrådet etter KL § 12 innkall e andre til å ta del i sine forhandlinger uten stemmerett.
Kommunen og fellesrådet utveksler gjensidig saksdokumenter og referater fra møter i
formannskap, kommunestyre og fellesråd. For øvrig vurderes behovet for og omfanget av
dialog og samarbeide løpend e.

21. DRIFTSTILSKUDD OG MERVERDIAVGIFT
Fellesrådet mottar et årlig driftstilskudd fra kommunen som utbetales på forskudd hvert
kvartal. Driftstilskuddet er beregnet uten merverdiavgift (mva). Fellesrådet fører eget mva -
regnskap og beholder eventuell mva - kompensasjon fra staten til egen drift.

I de tilfellene der man er enige om kommunal tjenesteytelse i stedet for særskilt bevilgning til
formål som nevnt i KL § 15, skal dette føres som kalkulatorisk inntekt/utgift. Disse beløpene
er å betrakte som netto b eløp uten mva .

22. SAKSGANG
Saker som direkte eller indirekte angår fellesrådets virksomhet eller dets område, og som
skal behandles i formannskap eller kommunestyre, skal først være behandlet av fellesrådet.

23. MISLIGHOLD
Dersom kommunen ikke utfører de avtalefestede tjenesteytelser innenfor avtalt tidsramme,
skal kirkevergen ta dette opp med den ansvarlige tjenesteleder. Dersom tjenesten fortsatt



ikke er levert tre uker etter purring, kan fellesrådet vurdere å si opp det a ngjeldende punkt i
avtalen.

Punktet kan da sies opp med en mnd`s varsel, og kommunen skal senest en mnd etter
mottatt oppsigelse overføre det kalkulatoriske beløp som er oppført for angjeldende
tjenesteområd e. Dette skal tilsvare omforent beløp for det tje nesten kostet i 2015 med
justering der en tar hensyn til konsumprisindeks og evt. spesielle lønnsjusteringer fra 2015
og til oppsigelsesdato.

24. IKRAFTTREDELSE
Denne avtale trer i kraft fra den dag den er godkjent av kommunestyret og fellesrådet , og
underte gnet av begge parter.

__________________________________ Sted/ dato

__________________________________ _______________________________

for kommunen for fellesrådet



Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
Dato LOV - 1996 - 06 - 07 - 31
Departement Kulturdepartementet
Sist endret LOV - 2016 - 05 - 27 - 17 fra 01.01.2017
Publisert Avd I 1996 Nr. 9
Ikrafttredelse 01.07.1996, 01.01.1997
Endrer
Kunngjort
Rettet 04.01.2016 (§ 4 femte ledd)
Korttittel Kirkeloven - kirkel

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,

c)utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig
leder av kirkelig fellesråd,

d)driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold,

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester
biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for
de kirkelig tilsatte er ti lfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig
administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kom munenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav
a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens §
50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte - og talerett i kommunale organ når disse
behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26
aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 20 11 nr. 866).
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-95  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 45/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

 HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av  

 saksframlegget. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Felles forslag fra Hovedutvalget (HMA) til tillegg i pkt. 4: 

«HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av    

saksframlegget.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Hovedutvalgets (HMA) tillegg i pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-94   Arkiv: PLN 344  

 

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak 

Klage på vedtak - behandling av 3 klagesaker 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

  

 

 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen sanduttak.  

Planen legger til rette for uttak av sand- og grusressurser, setter rammer for driften av masseuttaket 

samt ivaretar miljø- og samfunnsinteresser.  

 



- 

Planen åpner opp for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser (som svarer til ca. 21 mill. tonn) med et 

nedre uttaksnivå begrenset til kote 160. Med et årlig uttak på 330 000 tonn gir dette en levetid på 

ca. 55 år, levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikkert.  Planområdet 

er på totalt 952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm som også består av områder av biologisk verdifull sandfuruskog.  

 

Planen er en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser mot flere 

gjeldende reguleringsplaner, samt to planer som er under utarbeidelse. Det skal være sømløse 

grenser mot disse.  

 

Forslagstiller er Svelviksand AS. Planen er utarbeidet av fagkyndig konsulent Asplan Viak AS.  

Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS og Marthe Kristine Kihle.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til områdereguleringen 

er endelig vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 oppstart 

av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn merknader fra 

15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1.  

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11.  

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet og Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 

vedtatt av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og kommunestyre 

henholdsvis i sak, datert:  

HMA 6/17, 06.02.17  

FM 8/17, 28.03.17 

KS 40/17, 06.04.17 

Til orientering ble saken utsatt i formannskapsmøte 21.02.17, sak 6/17. Formannskapet 

avholdt befaring i forkant av formannskapsmøte 28.03.17. 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 06.04.2017, sak 40/17 Områderegulering for Kilemoen 

sanduttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn tre klager på vedtaket, 

fremsatt av Mary Blikken Gravdal, Miljøpartiet De Grønne samt Norges Miljøvernforbund. 

Klagene er mottatt innenfor klagefristen. Det er også kommet inn et innspill fra Ringerike 

idrettsråd. Denne er ikke fremsatt som en klage, men til orientering legges denne ved saken. 

Klagesakene er oversendt relevante myndigheter for uttalelse. Svelviksand AS har gitt tilsvar 

på klagene. Mattilsynet har sendt inn svar som en faginstans i klagesakene, denne er 

oppsummert i saken og følger som vedlegg.  

 



- 

Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.2017 

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon. NMF har 

sitt hovedsete i Bergen, men har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper i hele landet. 

 

NMF mener i denne saken at det er mangelfulle og usikre vurderinger omkring mulige 

skadevirkninger på miljø og menneske som følge av tiltaket. Det bes om at uhildet vannfaglig 

ekspertise får i oppgave å kartlegge miljøproblematikken med masseuttak og 

grunnvannsressurs før masser tas ut. Det påpekes at planområdet og uttaksdybden må 

begrenses ytterligere. Det påpekes videre at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt og at tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde. 

Videre skrives det at Norge er i ferd med å gå tom for sand og grus, og at det det bør settes en 

grense i reguleringsbestemmelsene for årlig uttak av naturressurser på Kilemoen. 

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Vedrørende grunnvann er det gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 

konsekvensutredningen. Asplan Viak AS sin vannfaglige ekspertise har gjort disse 

undersøkelsene, og er å anse som en uhildet instans. Uttaksdybden er redusert med 15 

meter i forhold til opprinnelig planforslag.  Det er gjort store begrensninger i areal 

avsatt til råstoffutvinning, og dette arealet vil være disponibelt for friluftslivsinteresser. 

Når det gjelder behov for sand og grus påpekes det at det planlegges stor aktivitet i 

Ringerike kommune i årene fremover og at en begrensning i årlig uttak vil være svært 

vanskelig for byggindustrien og at det vil være vanskelig å planlegge byggetakt etter 

hva som er tillat av årlig uttak av lokalt byggeråstoff.  

 

Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.2017  

Mary Blikken Gravdal er lokalkjent og en aktiv bruker av området.  

 

Blikken Gravdal mener at det mangler en overordnet analyse og drøfting rundt 

samfunnsmessige utfordringer mht. klima- og miljøendringer. Det påpekes også at sand, som 

ikke-fornybar ressurs, er blitt en mangelvare både nasjonalt og internasjonalt og det orienters 

om at det i flere land er vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand der hvor virksomheten 

kommer i befatning med vann.  

 

Blikken Gravdal mener at saken ikke bare er sektorovergripende, men at den direkte og 

indirekte vil få virkning for hele Ringrikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke. Det 

påpekes at Mattilsynet, repr. for helse og miljø, friluft og idrett ikke er oppført i 

høringsoversikten. Heller ikke talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet ofl. 

 

Masseuttak – grunnvann: 

Blikken Gravdal nevner at det ikke er grundig nok gjort rede for usikkerhet omkring 

grunnvannsmagasinets karakter og egnethet for uttak av grunnvann, og at det bør følges opp 

hvem som skal kartlegge grunnvannsressursen, når og hvordan dettes skal gjøres.  

Blikken Gravdal mener at nedre uttaksdybden på kote 160 ikke er tilstrekkelig. Det fremgår at 

pågående masseuttak de siste 2-3 årene har hatt en eksponential økning både i omfang og 

tempo. Hun skriver videre at det ikke bør kompromisses omkring vannsikkerhet og 

vannkvalitet, og regelverk og sikringsbestemmelser kan ikke bli for strenge. Det fremgår videre 

at i en sak hvor manges interesser blir berørt må det forventes flere perspektiv med avveiing 

fordeler/ulemper.  



- 

Blikken Gravdal kommer med et konkret forslag om at uttaksdybden blir maksimum 15-20 m 

fra bakkenivå. Og at det settes grense på maksimalt årlig uttak, videre foreslås det at 

sandfuruskogen skal beholde 90 % av gjenværende 1155 daa. Tidshorisonten for uttak settes 

til maksimalt 20-35 år 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Det fremgår av Blikken Gravdal sin klage at tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv 

og tilgjengelig areal. Det minnes om kommunens ansvar å fremme bærekraftig utvikling og at 

kommunen både har verktøy og mandat for tilrettelegge og gi føringer for arealbruk som 

kommer befolkningen til gode. Hun beklager at engasjerte ungdommers stemme ikke er 

kommentert eller i hensyntatt. Det fremgår at det er beklagelig at det ikke finnes mer enn ett 

forslag for avbøtende tiltak, som er opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst 

og vest, lengst nord i planområdet. Blikken Gravdal mener dette tiltaket ikke treffer brukernes 

behov. Det er per i dag et rikt nett av stier og turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til 

innover på moen og er et særegent kvartærgeologisk landskap, mange dødisgroper og 

buktende åsrygger fra siste istid. Det forslås innarbeidet en avtale som forplikter tiltakshaver 

og arealplanmyndigheten mht. istandsetting av tidligere uttatte arealer, og etappevis 

istandsetting av fremtidig masseuttak 

 

Naturmiljø/Sandfuruskog: 

Føre-var prinsippet og tvilen omkring konsekvensen for sandfuruskogen burde komme naturen 

til gode. Blikken Gravdal mener at kommunen burde gå inn for at gjenværende sandfuruskog 

utgjør 90 % av gjenværende 1155 daa. Uttaksarealet reduseres tilsvarende. Naturtypen 

sandfuruskog sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst 

og andre tiltak som reduserer verdien av naturtypen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen.  

Vedrørende grunnvann vises det til samme kommentar som til NMF.  

Videre svares følgende uttalelse ut: «Det er stor usikkerhet om grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet». 

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det hele tatt 

er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi massene er 

finkornig, og ikke grovkornig som lenger nord på moen. 

Videre svarer de ut at uttalelsen til Blikken Gravdal, om at sandtaket har hatt en 

«eksponential» økning i omfang og tempo; Svelviksand AS skriver at dette ikke 

stemmer. De skriver at de i de siste ti årene har hatt et jevnt uttak på mellom 260 000 

og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn. 

Vedrørende sandfuruskog er planen begrenset dramatisk i forhold til opprinnelig plan 

og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak AS er fulgt.  

 

Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.2017 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et landsdekkende politisk parti. 

 

MDG mener at kotehøyde for nedre uttaksgrense bør settes til 175. MDG mener at 

usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, samt 

svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvanns fluktuasjoner som kan oppstå gjennom 

masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. MDG er bekymret for kommunens 

fremtidige behov vann, ved fremtidig befolkningsvekst, og at tiltaket i dette perspektiv ikke er 



- 

bærekraftig. MDG mener at hele sandfuruskogen bør vernes. Det fremgår også at Ringerike 

kommune bør fremskaffe en helhetlig plan for bruken av sine samlede grusressurser og 

oppmuntre til redusert bruk. MDG ønsker at uttak av masser må grensesettes og tidfestes, 

helst med årlig tak angitt i kubikk og at det begrensningen blir vesentlig lavere enn dagens nivå. 

MDG mener også at områdereguleringen med bestemmelser bør sikre at planforslaget 

reduseres tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år. 

MDG mener også at det mangler en oversikt over avbøtende tiltak og at det kun er stilt krav 

om ett avbøtende, og at dette ikke treffer innbyggernes behov. MDG kommer med forslag om 

at bl.a. etablering av geo-informasjonssenter i området, gjerne samstemt med Hensmoen.  

 

Svelviksand AS skriver følgende kommentar til de påklagede forhold: 

Svelviksand AS mener det ikke er noe i denne klagen som ikke har fremkommet og 

vært behandlet svært grundig tidligere. Svelviksand AS viser for øvrig til svar gitt på 

klagen til Blikken Gravdal og Miljøvernforbundet. 

 

Mattilsynets svar som faginstans i klagesak, e-post datert 21.06.17. 

Mattilsynets ble orientert om de innsendte klagene som faginstans i saken. Mattilsynet har svart 

opp med bl.a. at de har registrert foreliggende bekymringer for en eventuell forurensning av 

grunnvannet på Kilemoen. De orienterer videre om kommunens ansvar er tydeliggjort i 

drikkevannsforskriften av 01.01.17. Det vises videre til Nasjonale mål for vann og helse, 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, forskrift om vannforsyning og 

drikkevann, forskrift om rammer for vannforvaltningen og lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg m.fl. Det forventes at målene og virkemidlene som fremgår av forventninger og 

forskrifter får betydning for bl.a. oppfølging fra offentlig forvaltning og arbeidet med 

reguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Det forventes at det er foretatt en grundig fareanalyse 

i forhold til Ringerike vannverk og vannverkets influensområde. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene har holdt seg innenfor klagefristen og de tre som har 

påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA), formannskapet og 

kommunestyre iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til følge, fatter kommunestyre 

vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan sees på som selvstendige vedtakspunkt.  

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 
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Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene for 

vedtatt plan 0605_344 Områdeplan Kilemoen sanduttak. Kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig masseuttak. 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt Temautredningen for 

masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i 

arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med utredningen er å gi en oversikt 

og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde settes av for m.a. masseuttak, videre 

også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.  

 

EUs vanndirektiv og kommunes ansvar 

Rådmann viser til kommunes plikter i Veiledning til drikkevannsforskriften § 26 og Forskrift om 

rammer for vannforvaltning. Vannforskriften er basert på EUs vanndirektiv som setter klare 

rammer for hva som er god vannforvaltning. Ringerike kommune plikter å oppnå målet om godt 

vannmiljø. 

Kommunen skal i samsvar med Folkehelseloven kapittel 2 ta de nødvendige hensynene til 

drikkevann når bl.a. kommuneplan og reguleringsplaner utarbeides. Kommunen plikter å vurdere 

restriksjoner for å beskytte råvannskilder og tilsigsområder.  

 

Ringerike vannverk og klausuleringsplan 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner via dagens høydebasseng. Ringerike 

kommune er nå i gang med å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende 

anlegg på Kilemoen. Kapasiteten for nytt anlegg er 225 l/s, mot dagens 100 l/s, anlegget vil kunne 

forsyne til 60 000 innbyggere. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser 

for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk 

og aktiviteter er knyttet til fire soner (0-III). Mattilsynet har gitt klarsignal for å gå videre med saken 

og har gitt en plangodkjenning av reservebrønnene. Klausuleringsplanen er en plan som brukes i 

pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak på Kilemoen ligger utenfor 

definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone III i nord. Til 

beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til 

godkjente driftsplaner. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike 

kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget 

tema i konsekvensutredningen. 

 

Rekkefølgekrav og sikring av grunnvannsressurs 

Grunnvannsboringer innenfor planområde for Kilemoen sanduttak skal gjennomføres i samråd med 

forvaltningen i Ringerike kommune, som vannverkseier. Dette sikres i følgende 

rekkefølgebestemmelse 

§ 4.2.1 Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune og 

Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.  

 

Avstand til grunnvann 

Veileder for vurdering av grunnvann i henhold til vannforskriften 03:2013 skriver følgende i omtale 

av påvirkningsfaktorer for grunnvannsforekomster, kapittel 2.3: 

«Uttak av grus reduserer mektigheten på umettet sone (avstand til grunnvannet) og dette 

sammen med potensiell forurensende aktiviteter i et grustak, øker faren for forurensning 
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av grunnvannet. I konsesjonsvilkår til masseuttak av grus skal det normalt være en 

minsteavstand til grunnvann på minst tre meter..»  

For Kilemoen sanduttak med tillatt uttak ned til kote 160 vil mektigheten på umettet sone være 

mellom 17-25 m (grunnvannet står høyest i nord ca. kote 143-142 og i sør står grunnvannet på ca. 

kote 137-135). 

 

Uhildet ekspertise 

Når det gjelder uhildet ekspertise viser rådmannen til pbl. § 12-2, der det fremgår at 

områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre 

myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Asplan Viak AS har planfaglig 

kompetanse og har bistått i arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning og 

har bl.a. ekspertise på fagområder som naturressurser, friluftsliv og landskap, grunnvann, støv og 

støy mm. 

 

Mangelfull høringsoversikt og manglende uttalelser 

Da gjelder en mangelfull høringsoversikten ved 2. gangs behandlingen, fremgår de viktigste 

høringsinnspillene og endringer i saksframlegget. Det fremgår av saksframlegget at ikke alle 

uttalelsene er kommentert, men at de følger saken som vedlegg der alle uttalelsene er oppsummert i 

sin helhet. Da gjelder mangelfull uttalelse fra bl.a. Mattilsynet, helse og miljø, friluft og idrett, 

talsperson for skog/landskap og vannverksmyndighet er alle varslet i høringen, vedlagt følger 

kopi av Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

Sand som begrenset ressurs 

Det fremgår bekymring gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Arbeidet med konsekvenser 

av områdeplanen har tatt sikte på å ivareta både miljø- og samfunnsinteresser. Kilemoen er et viktig 

friluftsområde og naturtypen sandfuruskog preger område, samtidig som uttaksområdet er 

kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. Arealformål for råstoffutvinning 

ble etter høring og offentlig ettersyn redusert for å ivareta større andel av sandfuruskogen. 

Endringen tilrettelegger for råstoffutvinning 563,8 daa og grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. Ringerike kommune vil på bakgrunn av den utvide kunnskapen om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi, endre formål ved revidering av gjeldende kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. Nytt formål settes til LNF-område, i tråd med vanlig 

praksis.  

 

Barn og unges interesser 

Det er også påklaget at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde, det er også lagt vekt 

på at ungdommenes stemme ikke i tilstrekkelig grad er hørt.  

 

Jfr. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planlegging. Barnerepresentanten til Ringerike kommune, som talerør for barn og unge 

er i samband med høring og offentlig ettersyn, varslet.  Rådmann har i denne saken måtte vurdere to 

svært motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Rådmann er godt kjent med at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og at det i stor grad 

benyttes av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og 

er mye brukt til bl.a. orientering; Områder som kan fungere som erstatning for denne type aktivitet 

er Eggemoen. Rognerud og Oppenåsen/Heggen er også potensielle friluftsområder i nærområdet. 

Område avsatt til masseuttak er som også nevnt i forrige avsnitt redusert i både omfang og dybde, 

og et større areal vil bli avsatt til vegetasjonsskjerm og grønnstruktur, og nytt formål for denne 

strukturen vil sikres ved revidert arealdel av kommuneplan. Det ligger en bolig langs 
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Follummoveien; foruten denne, er område avsatt til råstoffutvinning ikke direkte inntilliggende 

boligområde. Rådmann er kjent med konflikten dette tiltaket medfører og at områder som i dag 

benyttes som aktivitets- og friluftsområde går tapt. Eksisterende løypenett/forbindelser i 

influensområdet vil opprettholdes. Når det gjelder sikring av uttaksområde plikter tiltakshaver til 

enhver tid å følge gjeldende sikkerhetsforskrifter. Sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndigheten i henhold til Mineralloven. 

 

Samlet vurdering 

Klagene bringer få nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de 

framgår av saksframlegget til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyre, datert 23.01.17, med de endringer som fremgår av vedtak fattet av kommunestyre 

06.04.2017, sak 40/17.  

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

Saksdokumenter 

1.  Oversiktskart 

2.  Klage fra Mary Blikken Gravdal, datert 23.05.17 

3.  Klage fra Miljøpartiet De Grønne, datert 23.05.17 

4.  Klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 22.05.17 

5.  Uttalelse fra motpart, brev fra Svelviksand AS v/Cecilie Hagby, datert 19.06.17 

6.  Innspill fra Ringerike idrettsråd, datert 16.05.17 

7.  Svar fra Mattilsynet, datert 21.06.17 

8.  Plankart 0605_344 Områderegulering Kilemoen sanduttak 

9.  Reguleringsbestemmelser 

10. Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 23.01.17 

11. Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 06.02.17, sak 6/17 

12. Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 21.02.17, sak 6/17 –  

 Saken ble utsatt 

13. Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, formannskapet 28.03.17, sak 8/17 

14. Møteprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, kommunestyret 06.04.17, sak 40/17 

15. Varsel om høring og offentlig ettersyn med adresseliste. 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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OVERSIKTSKART PLANENS PLASSERING OG AVGRENSNING
Klagebehandling



Klage over vedtak fattet i kommunestyret 06.04.2017. 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak-2.gangs behandling
 
Saksframlegg: Arkivsaknr.:14/1015-66            Arkiv: PLN 344
344  Områderegulering for Kilemoen sanduttak- 2. gangs behandling.

Bakgrunn/Begrunnelse for klage. 
I rådmannens framlegg til vedtak savnes overordnet analyse og drøfting rundt  
samfunnsmessige utfordringer som  Ringerike og resten av kommune-Norge står overfor i 
forbindelse med klima-og miljøendringer.  Fordi både uttak og foredling av denne ikke-
fornybare ressursen påfører klima og miljø uopprettelige skader. 
Samtidig er Norge i ferd med å gå tom for sand. (NGU-okt.2014). 
Også globalt er sand blitt en mangelvare. Likevel fortsetter uttaksvirksomheten i flere 
distrikter, som i vår kommune,som om tilgangen er ubegrenset. 
Vann er forutsetning for alt liv, og opptrer ofte i samband med sand, som både er 
filteringsanlegg  og beskyttelse for drikkevann. 
Flere land har vedtatt restriksjoner rundt uttak av grus/sand hvor virksomheten kommer i 
befatning med vann.  (Sverige er et av disse, også med avgiftsbelagt masseuttak). 

Klagen tar opp tre områder som berøres av utvidet sanduttak:                                                 
1. Masseuttak/Grunnvann, 2. Nærmiljø/friluftsliv, 3. Naturmiljø/Sandfuruskogen.

Utskrift av relevant lovverk nederst i dokumentet.
1. Masseuttak- grunnvann. Side 20, 23 i saksframlegget.
Vann fluktuerer på ulike dybder og områder. Det er derfor ingen gitt eksakt å kunne 
forutsi/fastslå vannets bevegelser eller posisjon på et gitt tidspunkt. Som også uttrykkes i 
saksdokumentet: «Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets karakter og 
egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet».   
Når det samtidig konkluderes med at «grunnvannsressursen innenfor planområdet skal 
kartlegges før og under uttak av massene»...osv, kan om vi vil eller ikke, begrepet 
«gambling»  melde seg.  Spørsmål om «hvem gjør hva, når, hvordan» krever svar...krevende
å besvare, enn si følge opp. Betenkningen munner likevel ut i at «Gjenværende beskyttelse 
er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.»

Uttaksdybde og «alternative løsninger.» 
Rådmannens «sukring av pillen» ved presentasjon av «worst case» kote 145, ga et lite «løft»
til kote 160. Av plasshensyn gjengis ikke begrunnelsen, men som utløser spørsmål om 
hvorfor ikke dette ble fremmet som første forslag?
Pågående masseuttak har de siste 2-3 år  hatt en eksponensial økning både i omfang og 
tempo, og som idag, iflg.areal-og byplan er i ferd med å krysse grensen mellom eksisterende
og framtidig uttak. 
Landskapsendring på kort tid.
Bare siste året har landskapet fullstendig endret karakter, en erfaring som vel også 
politikerne gjorde under befaringen i området i forkant av formannskapets møte 28.03. i år.
Redusert uttak med 15 m utgjør en forskjell, men langt fra tilstrekkelig ifht   maksimum 
sikring av grunnvannsressursen, som siden siste istid har hatt et 60-70 meters 



beskyttelseslag over seg. 
Vannsikkerhet og vannkvalitet bør det ikke  kompromisses om, og regelverk og 
sikringsbestemmelser her kan ikke blir for strenge.   
Behov for flere alterative løsninger.
I en sak hvor mange interesser blir berørt, må det forventes flere perspektiv/ståsted, med 
avveining av fordeler og ulemper. Med unntak av pkt 3 foreligger kun ett valg mht aktuelt 
forslag til tiltak.

Konklusjon.
Verken Uttak ned til  kote 160 eller drifts/levetid på 78 år vil gi bærekraftig forvaltning. 
(Bærekraft går på å dekke behov til de som lever idag uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine). Dette må derfor gjenspeiles i kommunens 
reguleringsplaner, hvor økt styring og øvre uttaksrammer legges til grunn. 

Forutsigbare rammer mht knappe naturressurser/råstoff  har som «synergieffekt»  
nytenkning  og innovasjon ifht alternative byggråstoff og bærekraftig forvaltning. « Nød 
lærer naken kvinne å spinne». Tre og trevirke, sammen med knust fjell/pukk, vil være 
aktuelt byggråstoff sammen med et tilmålte, begrenset uttak av grus og sand.
.
Flere store sandforekomster
Kommunen må i større grad utvise vilje og evne til å ta konsekvensen av at sand  ikke 
lenger er en ubegrenset ressurs, og vektlegge  bærekraftskravet i fht kommende slekter. 
Ringerike  har vederlagsfritt forsynt store deler av Østlandet med byggråstoffer i mer enn 60
år. På tide snart å «søke» avløsning før sentrumsnære områder og moer ender opp som 
grushauger og «månekratere».  Det finnes andre store sandforekomster. Kilemoen og 
Hensmoen er bare 2 av 7 andre store sandforekomster i Østlandsområdet. 
 «Naturskjønne» mangfoldige  Ringerike er ikke tjent med store sår i landskapet. 
Avskjerming mot innsyn til store sår i landskapet er til liten trøst for de som ferdes i 
området. Dessuten er de skjemmende sporene i landskapet synlig fra byens 
omkringliggende høyder.

Forslag: 
Fra bakkenivå maksimum 15-20 m uttaksdybde v/ videre masseuttak på Kilemoen.
Uttak av masse må grensesettes, med  årlig tak vesentlig lavere enn dagens. Angis i kubikk 
(m3) som lettere kan måles og forutberegnes. 
Sandfuruskog beholder 90 % av 1155 daa av eksisterende areal.
Planforlag reduseres tilsvarende.Tidshorisont for uttak settes til 20-35 år.Gir forutsigbarhet.
Etappevis avgrensing i terrenget for å hindre  rasering av skog og toppmasse før masse i 
pågående uttak er tatt ut. Legges inn i reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 

2. Nærmiljø og friluftsliv, s 19, 23. 
Sett i forhold til byutvikling, grønt skifte og byfortetting, trenger distriktet  natur-
friluftsområder, i gang-sykkelavstand til tettsted og sentrum. 
Naturområder som gjør friluftsliv og mosjon lystbetont.
«Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig godt egnet til 
friluftsliv»...»Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv fordi 



tilgjengelig areal for friluftsliv gradvis reduseres» (s.19). Også i endringsforslaget etter 
innspill vises det til at «Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.» 
Selv om kommunen har hatt mulighet som arealmyndighet til å foreta «avveininger mellom 
næringsinteresser  og friluftsliv»  med resultat  til fordel for sistnevnte, problematiserer 
rådmannen ikke at avveiningen tilgodeser næringsinteresser.  I stedet forsøkes «plastring av 
såret»/»avbøtende tiltak», som kommenteres her lenger nede på siden.

Det er å beklage at området friluft er  blitt så lavt prioritert. Det  må  bli gjenstand for ny 
gjennomgang av tema friluftsinteresser.  Verdt å minne om at det er kommunen, plan-og 
arealmyndighet, som iflg.§1 Pbl skal fremme bærekraftig utvikling, på tvers av sektorer, til 
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.. 
Og like beklagelig, om ikke mer, er at høringsuttalelsen fra tre engasjerte ungdommer ikke 
er blitt kommentert. Et lesverdig og tankevekkende notat fra unge mennesker som er glad i 
natur og friluft.
Disse ungdommene representerer framtida og er bare 3 av mange som idag bruker området 
og som i likhet med mange andre av innbyggere ønsker tilgang til dette flotte naturområdet 
også i framtida.
Både nålevende og generasjoner etter oss burde få de samme muligheter som oss til å ferdes
i natur og oppleve naturens mangfold, helst uten bilbruk.

Det er mao ingen automatikk i at pågående masseuttak fortsetter «framrykningen» av egen 
kraft og tyngde. Kommunen har både verktøy og mandat utover å «toe sine hender» til å 
tilrettelegge og gi føringer for areabruk som også kommer befolkningen til gode.

Mht istandsetting/avbøtende tiltak i et mye brukt friluftsområde:
.
Svelviksand AS har tatt ut grus og sand siden 1967, men har så langt ikke sørget for 
istandsetting av uttatte områder til frilufts-og rekreasjonsformål i området.
Mineralloven fokus på naturmangfold, friluft og folkehelse, hvor det i § 50 
heter..«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig 
opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet».

Vi trenger både parker og grønne lunger i byen og  tilgang til sentrumsnære ubearbeida 
friluftsområder. Jfr kommunens Folkehelsemelding 2012)   
Derfor er å beklage at eneste forslag til «avbøtende»tiltak, er «opparbeidelse av 
tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet! s 23.
Et forslag som iflg areal-byplan, ikke har kommet fra innbyggerne, men fra 
administrasjonen selv. Et tiltak som mildt sagt ikke «treffer».
Kvartærgeologisk særegent landskaps-og friluftsområde.
Området på hele dette flotte friluftsområdet, rommer et rikt nett av «naturlige» stier og 
turløyper, fra sørlig kant for uttaksområdet til innover på moen og til nordøstlig kant.
Dette området, både Midtre og nordlige Kilemoen er et særegent kvartærgeologisk 
landskap, mange dødisgroper og buktende åsrygger/eskere fra siste istid.

Forslag  friluftsliv :
Det må innarbeides i ny reguleringsplan en avale som  forplikter tiltakshaver og areal-



planmyndighet mht istandsetting av tidligere uttatte arealer. 
Det samme gjelder etappevis istandsetting ved framtidig masseuttak.

3. Naturmiljø/Sandfuruskog. s19, 22. 
Iflg.Notat 2, (kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015,dat.04.04.2016), har hele 
naturtypelokaliteten vært på min.1300 da før sanduttak. Dagens areal utgjør 1155 og 
«Sandfuruskogen på Kilemoen er i forbindelse med nasjonal kartlegging av sandfuruskog 
vurdert som svært viktig.(A-verdi) (Brandrud m.fl.2014). Kilemoen er gitt en A-verdi blant 
annet på grunn av stort areal. Arealet i seg selv er en viktig kvalitet da det er få slike store 
og intakte tørre sandfuruskoger med gode habitatkvaliteter for sandfuruskogarter. Store 
areal er en viktig premiss for å opprettholde levedyktige populasjoner på sikt».
Brandrud  m fl 2014). 
I kartleggingsnotatet henvises til «mangelfull kunnskap om fordeling av forekomst av 
sjeldne og rødlistede arter av sopp innenfor sandfuruskogen. Hvorvidt rødlistede sopparter 
finnes spredt eller er klumpvist fordelt innenfor sandfuruskogen kan være viktig kunnskap.»

Utover å konstatere at «det er faglig vanskelig å vurdere hvor mye arealtap som skal til 
forat verdien på en lokalitet med verdi A blir redusert til B» tas ikke endelig avgjørelse på 
eksakt størrelse areal:  «Dersom 70-100 av lokaliteten står igjen, vil verdien med stor 
sannsynlighet ikke endres».
Avslutningsvis henvises til avbøtende tiltak/faglig råd:
«Dersom det gis tillatelse til uttak, kan det stilles som et vilkår kartlegging og overvåking 
av sopp på Kilemoen (og i evt.andre planprosesser i verdifulle sandfuruskoger på 
Ringerike), feks i en 10 års periode for å kartlegge artsinventar av rødlistearter.»

Ad oppfølging til bevaring av naturmangfold/sandfuruskog. Se s 22 saksdokumentet. Nytt 
formål som settes til LNF-område er ikke tilstrekkelig for sikring av denne naturtypen. LNF 
muliggjør ikke hindring av hogst. «Viktig at naturtypen blir sikret gjennom reguleringsplan 
med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst og andre tiltak som reduserer verdien av 
naturtypen».
( brev 10.01.2017-Fylkesmannen). 

Konklusjon.
Med henvisning  til ovennevnte og til Nml §§ 1 og 9, burde både føre-var-prinsippet og 
tvilen komme naturen til gode.  
Vi kan si med biolog Dag O.Hessen: «Vern av landskapet har derfor en dobbel begrunnelse, 
både en biosentrisk og en antroposentrisk(menneskesentrert)» og han henviser til at 
landskapsvern ikke utøves for landskapets egen skyld, men av hensyn til artene som lever 
der og vår opplevelse av det. 
 
Forslag Naturmiljø/Sandfuruskog :
Med henvisning til momentene ovenfor bør kommunen gå inn forat gjenværende 
sandfuruskog utgjør 90% av gjenværende 1155 daa. Uttaksareal reduseres tilsvarende. 
Naturtypen - sandfuruskog - sikres gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 
som hindre hogst og ande tiltak som reduserer verdien av naturtypen. 



Ad høringsuttalelser/Vedlegg. 
Saken er ikke bare sektorovergripende, men vil ha direkte og indirekte virkning for hele 
Ringerikssamfunnet, innbyggernes hverdag og virke.
Men høringsinstanser som Mattilsynet, repr.for helse og miljø, friluft og idrett er ikke  
oppført i høringsoversikten. Heller ikke talspersoner for skog/landsbruks og 
vannverksmyndighet. ofl.
Vedlegg (nr 12) fra Ringerike Idrettsråd gjelder uttalelse ang sak i Jevnaker.

Aktuelle lovtekster :
Grl § 112. «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har 
rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte 
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd»

Lov om Naturmangfold, nml, §1. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
Enhver tvil når det gjelder  konsekvenser av inngrep, må komme naturen til gode. 

Nml § 9-Føre-var-prinsippet: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe  forvaltningstiltak.»  Tiltak som sikrer 
naturverdier og innbyggerne. (undertegnedes anm)

Plan-og bygningslovens § 1: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Minerallovens §§ 49 og 50, hhv Sikringsplikt og Oppryddingsplikt, inneholder i sistnevnte:
«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding
av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet».

Forvaltningsloven 
§ 37, første ledd:
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Med vennlig hilsen
Mary Blikken Gravdahl
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Kilemoen sanduttak – klage over vedtak 
 
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering for Kilemoen» 
Sanduttak» i Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6 
medlemmer gikk imot. De representerte Venstre og SV, som begge har to 
representanter, samt Solidaritetslistas ene medlem og Miljøpartiet De Grønnes 
ene. Det er sistnevnte som her frembringer denne klagen som også kan 
betraktes som en stemmeforklaring fra MDG. 
 
Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte 
utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til 
grunnvannsmagasinet under planområdet har vært oppe i debatten og gjorde at kote 
160 ble valgt. Føre-var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av 
ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør grensen settes høyrere, 
ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny reguleringsplan. 
Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, 
samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som kan 
oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. Det må tenkes 
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der 
for å forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobling av 
befolkningen har vi et framtidig behov for store mengder grunnvann. Masseuttakets 
omfang er derfor ikke «bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i 
det tidsperspektiv som planene åpner for og slik i konflikt med kommunens eget 
vannbehov for å møte befolkningsveksten. 
 
Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et uttaksregime over 
kanskje mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med 
presset på grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har 
nasjonale verneverdier knyttet til sandfuruskogen. 70 % er bevart etter 
Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning er at det hele bør vernes. Sverige har 
et langt strengere vern om sine grusressurser med avgift lagt på uttak, og politikken 
der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker 
økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi har pekt på over. 
MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne samstemt med 
Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen er del 
av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem 
og hegne om. Kommune må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi 
har verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en helhetlig plan for 
bruken av sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører 
hjemme i naturen, hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige 
sandfuruskogene som ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig 
som de har en naturlig ledningsevne for vann.  
 



Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten, 
spiller sammen med som er nedi grunnen. At representantene fra formannskapet 
valgte å sitte i bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle 
grenser mot sandfuruskogen og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i 
foreslått plan gjennomføres i sin helhet innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et 
tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende 
behov for nærnatur og friluftsområder, og krav til bærekraftig utvikling og press på 
naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre binde opp arealbruken for et 
stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende arealrevisjoner av 
kommuneplanen må en kunne justere grenser påny. Det vil si at uttak av masse må 
grensesettes og tidsfestes, helst med årlige tak angitt i kubikk allerede nå og det 
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres 
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år, noe som kan gi 
forutsigbarhet og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering 
av skog og toppmasse før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på 
Hensmoen i 2016). Dette bør legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser. 
 

Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det 
er slett ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe 
tilbake. Mineralloven stiller krav til istandsetting av uttatte områder til frilufts -og 
rekreasjonsformål i området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og 
folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese: «Undersøker, utvinner og driver av 
mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene 
pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet oversikt over tiltak i 
det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i kommunestyrets 
vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, 
lengst nord i planområdet».Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes 
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne, men fra 
administrasjonen som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet 
uttalelser fra dem som kjenner området, og det er også dem vi som politikere bør 
lytte til. Når det gjelder punkt 4 i kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av 
hensynssoner og den nye reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området, 
nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente, idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres 
uttalelser bør danne punkter i den listen av avbøtende tiltak som skal utarbeides, før 
en reguleringsplan godkjennes. 
 
For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike 
 
Knut Arild Melbøe 
 





 

UTTALELSE TIL KLAGER VEDR. OMRÅDEREGULERING FOR KILEMOEN 
SANDUTTAK  

 
Klage fra Miljøvernforbundet v/ Kurt Oddekalv 
 

1) Vedr grunnvann: det er gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med 
konsekvensutredningen. Det er Asplan viak som har gjort disse undersøkelsene og de 
har benyttet sine vannfaglige eksperter.  Asplan Viak er å regne som uhildet instans. I 
forhold til opprinnelig forslag til reguleringsplan, et forslag som vannekspertisen hos 
Asplan Viak stilte seg bak, er uttaksdybden nå redusert med 15 meter.  

2) Barn og unges interesser er vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen og det 
er tatt hensyn til dette og friluftsinteresser. Det er gjort store begrensinger i areal 
forhold til opprinnelig forslag til reguleringsplan og dermed er også friluftsinteressen 
ivaretatt i langt større grad enn hva som ble vedtatt sendt til første gangs høring. 

3) Sand og grus er nødvendighetsvare. Forbruket av sand og grus reguleres av 
byggeaktivitet og behov for byggemateriale. En begrensing i forhold til årlig uttak vil 
være svært vanskelig for byggeindustrien å forholde seg til og det er ikke 
hensiktsmessig for samfunnet å planlegge byggetakt etter hva som er tillat årlig uttak 
i lokale byggeråstoffressurser. Når det planlegges stor aktivitet i Ringerike kommune i 
tiden som kommer vil det være svært uheldig, spesielt for miljøet, om byggeråstoff 
må fraktes i enorme avstander fordi det er begrensing på årlig uttak i lokale 
ressurser. 

 
Klage fra Mary Blikken Gravdal 
 

1) Det er vanskelig å se at Blikken Gravdal bringer noen nye elementer inn i klagen. 
Hun har vært svært aktiv i hele reguleringsprosessen og hennes kommentarer har 
vært behandlet i flere omganger, også etter førstegangsvedtak og offentlig 
høring. 
Kommentarer følger likevel til hennes klage. 

2) Vedr grunnvann vises til samme kommentar som til punkt 1) i Oddekalvs klage. 
Jeg ser at Blikken Gravdal bruker følgende uttalelse fra konsekvensutredningen 
som argument:  
«Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets karakter og 
egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet».  

Denne uttalelsen er ment som at det er usikkert om grunnvannmagasinet i det 
hele tatt er av en slik karakter at det er egnet for uttak av grunnvann. Dette fordi 
massene er finkornige og ikke grovkornig som lenger nord på moen. Det kan virke 
som Blikken Gravdal har misforstått dette. 

3) Blikken Gravdal uttaler at sandtaket har hatt en ”eksponensial” økning i omfang 
og tempo. Dette stemmer ikke. Vi har de siste ti årene hatt et jevnt uttak på 
mellom 260 000 og 330 000 tonn pr år. I 2016 ble det tatt ut 305 000 tonn.  

4) Vedrørende sandfuruskog så er planen nå begrenset dramatisk i forhold til 
opprinnelig plan og anbefaling fra ekspert Rune Solvang, biolog ved Asplan Viak, 
er fulgt. 

 
 



 
 
 
Klage fra Miljøpartiet De Grønne V/ Knut Arild Melbøe 
 

Det er ikke noe i denne klagen som ikke har fremkommet og vært behandlet  
svært grundig tidligere. Det vises for øvrig til svar gitt på klagene fra Blikken 
Gravdal og Oddekalv da det er de samme klageelementene som kommer igjen 
her. 

 
 
 
Svelviksand er enige i at det er svært viktig at sand- og grusressurser forvaltes ansvarlig og av 
fagkyndige og seriøse drivere.  Svelviksand har drevet masseuttak på Kilemoen i 50 år og på 
Hurum i 102 år. Det legges vinn på at massene brukes til høyverdige formål som bla betong 
og mørtel. For å forvalte en ressurs optimalt og forsvarlig er driveren avhengig av langsiktig 
horisont. Når reguleringsplanen er redusert fra omtrent 150 år til omtrent 50 år er dette en 
stor begrensing som er alvorlige for oss som er drivere og for planlegging i forhold til 
samfunnets fremtidige behov for byggeråstoff. Med en ytterligere begrensing i 
reguleringsplanen slik det foreslås i de innsendte klagene, er det fare for at  kommunens 
ansvar for å legge til rette for å sikre samfunnet tilgang på byggeråstoff forsømmes. 
 
Kilemoen 19.06.17 
 
 
Cecilie Hagby 
Svelviksand AS 
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Ringerike kommune
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3502 Hønefoss

Sendt elektronisk til postmottak@ringerike.kommune.no

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Ringerike idrettsråd viser til vårt innspill til Oppstart og høring av planprogram datert
16.mai 2011.

Vi kan ikke se at forutsetningene har endret seg. Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å
vurdere de konsekvenser reguleringsplane n kan få for orienteringsidretten og friluftslivet i
kommunen.

Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og må derfor ses på som et
idrettsanlegg. Vi minner om at kommunen selv har gitt tilskudd til kartene og ifølge
bestemmelsene for til skudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet
opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Området er mye brukt, ikke bare for den organiserte idretten men også for friluftslivet i
Ringerike med tanke på folkehelsen.

Hvis kommunen går inn for reguleringen av området er det viktig at at det legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Hønefoss 16. mai 2017

sign. sign.
_________________ __________ __________________________
Bjørn Marseth, Trude Ødegaard

Leder Nestleder



Fra: Anita Klemensdottir Fagervold [Anita.Klemensdottir.Fagervold@mattilsynet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.06.2017 15:25:41 

Emne: Vedrørende klage på vedtaket til reguleringsplan for Kilemoen 

Vedlegg:  

Mattilsynet har mottatt kopi av innkomne klager etter vedtak fattet i Ringerike kommunestyre om områderegulering av Kilemoen for uttak av 
sand. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen. Vi har derfor stor fokus på drikkevannskilder og deres beskyttelse på kort og 
lang sikt. Vi registrerer at det er foreligger bekymringer for en eventuell forurensning av grunnvannet på Kilemoen, og som en følge av dette, 
forurensning av råvannet til Ringerike vannverk. Vi ønsker derfor å komme med innspill og presisere våre forventninger til Ringerike kommunes 
arbeide i utformingen av reguleringsplanen når det gjelder de områdene som omfatter drikkevann. 
 
I ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017 er kommunens ansvar tydeliggjort. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn når den utarbeider 
arealdelen av kommuneplanen, utarbeider reguleringsplaner og gir tillatelser etter relevant regelverk.  
 
Vi viser til nasjonale mål, vedtatt av regjeringen 22.mai 2014, i dokumentet «Nasjonale mål for vann og helse». Ett av målene er å oppnå bedre 
beskyttelse av vannkilder gjennom avsetting av hensynssoner i kommuneplanen, restriksjoner i nedbørfeltet og inngjerding av områder. 
Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold. De nasjonale målene får betydning for 
både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp. Konkret vil dette si at det må settes tydelige ambisjoner for sikre rent 
vann til alle. 
 
Dette dokumentet med nasjonale mål, sammen med «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» av 24. juni 2011, «forskrift 
om vannforsyning og 
drikkevann», «forskrift om rammer for vannforvaltningen» og «lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» angir viktige retningslinjer for arbeid 
med drikkevannsforvaltningen. 
 
Vi forventer at disse forskriftene og retningslinjene er lagt til grunn i arbeidet med reguleringsplanen for Kilemoen.  
 
Da Ringerike vannverk ligger i samme område, forventer vi også at det er foretatt en grundig fareanalyse i forhold til Ringerike vannverk og 
vannverkets influensområde slik at det ikke tillates aktivitet i området som på sikt kan ha innvirkning på drikkevannet til innbyggerne i Ringerike 
kommune.  
 



 
Mvh 
Anita K. Fagervold 
seniorinspektør 
Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 
 
Telefon: 22 77 78 46/92 85 47 21 
Besøksadresse: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss 
 
Felles postadresse: Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
 
www.mattilsynet.no    www.matportalen.no 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_344 områderegulering for

Kilemoen Sanduttak

Utarbeidet av Asplan viak AS
Sist revidert av Ringerike kommune 21. 04 .17

1 .gangs behandling i h o vedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.03.2015 , sak 22/15
Høring og offentlig ettersyn 14.03.2015 - 04.05.2015
2 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 0 6.02.17 , sak 6/17
Formannskapet 28 .03 .17 , sak 8 /17
Vedtatt av k ommunest yret 06. 04 .17 , sak 4 0/17

2. GANGS BEHANDLING

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 0.1 .2 Kulturminner 20.01.17 MSS
02 § 1.1.2 Uttaksnivå 20.01.17 MSS
03 § 1.1.4 Sikring av olje/kjemikalier 20.01.17 MSS
0 4 § 1.1.5 Vegetasjon 20.01.17 MSS
0 5 § 1.1. 8 Driftstider 20.01.17 MSS
0 6 § 3.2. 1 Kulturminne 20.01.17 MSS
0 7 § 4.0 .1 Rekkefølgekrav tilrettelegging for sti 20.01.17 MSS
0 8 § 4.0.2 Rekkefølgekrav sikring av grunnvann 20.01.17 MSS
09 § 4.0.3 Rekkefølgekrav sikring av etterbruk av planområdet 20.01.17 MSS
10 § 1.1.2 Uttaksnivå 21.04.17 MSS
11 § 4. 2. 1 Grunnvann 21.04.17 MSS

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

Sikre grusressursen og gi rammer for drift av masseuttaket.
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konskvensene av
tiltaket.

Området som er regulert er innenf or den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg
Råstoffutvinning (BSM 1 og BSM2)

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

Hensynssoner , f aresone høyspenningsanlegg ( H_ 370 ) o g kulturminner (H_730)
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§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Kulturminner

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeid et øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf .
kulturminneloven § 8.

2. Automatisk fredet kulturminne i konflikt med tilta k i planområdet – id 138745, er
markert med id i plankartet, og kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning ( BSM 1 og 2 )

1. Formål
Innenfor områdene BSM 1 og 2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybder
Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og
sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil
kreve ny reguleringsplan.
Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160.

B ebyggelse
I område BSM1 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg for indu striell
virksomhet tilknyttet masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket
avsluttes.

I område BSM2 kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og sand
og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger for service, lager, garasjer,
kontorer og sosiale rom tilknyttet driften av an legget.

3. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BSM1 er 15,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BSM2 er 40,0 m.

4. Sikring av olje/kjemikalier

Innenfor område for råstoffutvinning BMS1er det forb ud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

Inn enfor område for råstoffutvinning BMS2 er det forbud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.
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- Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i samband med
produksjon i massetaket.

- Lagring av kjemiske forb indelser i nedgravde beholdere.

- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

- Deponering av avfall og søppel.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

5. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng s kal ikke være brattere enn 30 grader
( 1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stede gen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av uttaksområdet.

6. Støy
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften.

7. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å d empe støv.

8. Driftstider
Drift av anlegger ved normal drift mandag – fredag 07.00 – 15.30 . Lørdag kl. 06.00 –
14.00. Ved ut videt drift 06.00 – 22.3 0 tillates ikke støyende aktivitet Levening<50 dB
inn i kveldperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskrifte n kap. 30 definerer
kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00.

§ 2 . Grønnstruktur

§ 2 .1 Vegetasjonsskjerm

1. Formål
Området skal fremstå som uberørt natur.
Eventuelle rester etter masseuttak skal revegeteres med stedegen vegetasjon.

2. Bebyggelse
Det tillates ikke oppført bygninger i området .

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Faresone høyspenningsanlegg ( H_370 )

1. Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg. For
eve ntuelle andre konstruksjoner eller virksomheter skal det søkes om tillatelse etter
plan - og bygningsloven, og søknaden skal forelegges kraftlinjens eier før godkjenning
av tiltaket.

§ 3.2 Kulturminne (H _ 730)
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1. Automatisk fredet kulturminne id 138743 (H730 _1) , 138744 (H730_ 2) båndlegges
etter lov om kulturminner (Hensynssone D) .

§ 4. Rekkefølgekrav

§ 4.1 Friluftslivsinteresser

1. Det skal opparbeides en tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i
planområdet.

§ 4.2 Grunnvann

1. Grunn vannsressursen innenfor planområdet skal k artlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune
og Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig
uttak av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

§ 4.3 Etterbruk

1. Ny reguleringsplan skal sikre e tterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1015-66   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som 

overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen 

sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 



8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

Sammendrag 
 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm. Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av 

grunnvannsressursen, anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider 

samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg 

som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  

 

 

Høringsinstans: 

 

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 



den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-

analyse er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, 

i øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot 

skogsområder. Området i sør og sørøst er preget av industri. 

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 



Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som 

vedlegg 1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 

oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). 

I tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

424 Follummoen Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan 

med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette 

er en plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for 

sanduttak på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og 

grenser til sone III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det 



har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som 

ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende 

og fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås 

lagt inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter 

går uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 

 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 



Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig 

naturtypelokalitet og området er vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 

betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 

 

Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 



planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 

akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 

driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 



 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 

 

Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig 

ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

11.03.15 – 04.05.15. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.  

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

planforslagets forslag om 

reduksjon av 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 



biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av 

den utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

Gjenværende kulturminner med id 

138743, 138744 vil bevares som følge av 

redusert uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal 

etableres der det er mulig med tanke på 

driftsareal og evt. etapper for å forhindre 

støvflukt. Det skal sikres at det 

revegeteres med stedegen vegetasjon ved 

et nådd bunnivå i uttaksområdet for de 

enkelte delene av uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 



kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst 

nord i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til 

kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som 

vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer  Endring i plan 

 Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  

 

 Sikring av oljeholdige 
Innenfor område for råstoffutvinning 



produkter og kjemikalier BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband 

med produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi 

velger å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om 

reduksjon av uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

 



Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for 

uttaksnivå kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 

teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige 

resultater på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet 

knyttet til sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven:  

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn ved 

alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene redegjøres 

for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-

prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området 

skal vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på høring, 

bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets 

forhold til plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 

20.06.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. 

Ringerike kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen 

med områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering 

for Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  

 

Økonomiske forhold 



Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- 

og grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert 

vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon 

tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig 

beskyttelse av grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser 

over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort 

konklusjon for hvert tema: 

 



Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. 

På bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold 

(verdi A) er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir 

et akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 

 

Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete 

kullgroper funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert 

uttaksområde. Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og 

forutsetninger satt av Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 

 

Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 



 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for 

gjenværende areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt 

gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen 

anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger 

beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, 

vedtatt av Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et 

eget utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å 

være oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 



14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-71  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 

160 vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området 

BSMI er 15 m. 
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Stein-Roar Eriksen (Ap) på vegne av Ap, H og V. fremmet rådmannens alternative 

forslag til pkt 3, med korrigering: 

 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15 m.» 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V). 

 

Rådmannens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H og V.  Forslaget fra Stein-

Roar Eriksen (Ap) ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP, Sp, V og MDG).  

 

Rådmannens forslag til Pkt. 4 t.o.m pkt. 9 ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

  

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-72  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken utsettes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordføreren fremmet utsettelsesforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-75  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak i 9 punkter: 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1:    Rådmannens forslag  ble vedtatt mot 1 stemme (Sv). 

Pkt. 2-5: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sv,V). 

Pkt. 6-9: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt som Formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-77  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 40/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 

160 vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området 

BSMI er 15 m. 

 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 
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 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.04.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap fremmet Hovedutvalgets (HMA) forslag til pkt. 3: 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
Pkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 6 stemmer. 

Pkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 3: Formannskapets innstilling ble satt opp mot Stein-Roar Eriksens forslag p.v.a. 

Ap. Stein-Roar Eriksens (Ap) forslag oppnådde 23 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 4 – 9: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Ringerikekommune
Areal-ogbyplankontoret
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Iht. liste

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deresref. Dato
14/1015-7 6604/15 PLN 344 11.03.2015

0605_344OMRÅDEREGULERING FOR KILEMOEN SANDUTTAK -
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Områderegulering for Kilemoen sanduttak sendespå høring og leggesut til offentlig
ettersynetter politisk 1. gangsbehandling.Fristen for å gi høringsuttalelseer 4. mai.

Planforslaget
Planområdetomfatterområdetsom
ervist påkartutsnittet.Hensikten
medplanarbeideterå sikresand-og
steinressurser,gi rammerfor drift av
uttaket,ivaretamiljø- og
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gjennomføringav tiltak for ådempe
konsekvenseravuttaket. Foreslåtte
reguleringsformåler råstoffutvinning
ogvegetasjonsskjerm.

Merknader til planforslaget
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Saksdokumenter
Plankart,bestemmelserogplanbeskrivelse,samtandresaksdokumenterer tilgjengeligpå
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av innkomnemerknadervedoppstart:seplanbeskrivelsenkapittel5.
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Medhilsen

GuroSkinnes
Saksbehandler
Tlf. 9596 8480
guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogsendesutenunderskrift

Adressater
Offentligemyndigheter
Direktoratet for mineralforvaltningmed
Bergmesterenfor Svalbard mail@dirmin.no
Direktoratet for samfunnssikkerhetog
beredskap(DSB) postmottak@dsb.no
Fylkesmanneni Buskerud,kommunal
samordningsenhet postmottak@fmbu.no
Buskerudfylkeskommune,utviklingsavdelingenpostmottak@bfk.no
Mattilsynet,distriktskontoretfor Hadelandog
Ringerike postmottak@mattilsynet.no
Jernbaneverket,regionvestv/HelgeBontveit postmottak@jbv.no
Norgesvassdrags-ogenergidirektorat(NVE) rs@nve.no
Statensvegvesen,regionsør firmapost-sor@vegvesen.no

Grunneiereog rettighetshavere
KIHLEMARTHEKRISTINE KILEALLEEN23 3516HØNEFOSS
STANGEEIENDOMAS Postboks104 3001DRAMMEN
SvelviksandAS Postboks104 3001Drammen

Naboeroggjenboere
OLSENBJARNE VESTREÅDAL21 A 3516HØNEFOSS
STØENHANSANTON VØYENTERRASSE29F 1384ASKER
KILEMOENINVESTAS Postboks1337Flattum 3503HØNEFOSS
RINGERIKELIFTUTLEIEEIENDOMAS NedreKihlemoen 3516 HØNEFOSS
RINGERIKEEIENDOMAS Postboks1269Flattum 3503HØNEFOSS

AsakAS
c/o JohanGOlsenBetong
AS,Småslettene87 4658TVEIT

VEIDEKKEASA Postboks505 Skøyen 0214OSLO
AASENOLAV KILEALLEEN22 3516HØNEFOSS
LEHNEELISABETHAASEN FJELLSVEIEN101 3530RØYSE
SVENSENMARGRETHEAASEN VESTREÅDAL4 3516HØNEFOSS
GUNDHUSINGERHOPPEN JONGSSTUBBEN9 1337SANDVIKA
OPPENELLEN VESTVEIEN32 0284OSLO

OPPENASLE
OPPENGÅRD,HERADSBYGDVEIEN
29 A 3518HØNEFOSS

TUFTELLINGHELGESEN NORDMOVEIEN19 3534SOKNA
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RINGERIKSGASSANS Kilemoen 3516HØNEFOSS
LERFALDETJAN STRANDVELTA2 3534SOKNA
UNICONAS ProfessorBirkelandsvei 27 B 1081OSLO
NETTBUSSSØRAS Postboks2290 3003DRAMMEN
RUNEEDVARDSEN HOLDINGAS Bassengveien16 3518HØNEFOSS
GOMNESSTINA MERETE NORDRERINGÅSEN19 3512HØNEFOSS
MULTIPROAS Postboks1233
HailandEiendomJonErikHailand Follummoveien86 3516HØNEFOSS
JOHNSRUDEIENDOMAS Aklangveien 3519HØNEFOSS
RINGERIKEBRUKAS VESTREÅDAL 3516HØNEFOSS
MYRVANGJOHN AS Postboks1085Flattum 3503HØNEFOSS

Selskapero.a.
Norgesgeologiskeundersøkelser ngu@ngu.no
Ringeriks-KraftAS post@ringeriks-kraft.no
Berit FredriksenogHelgeGrønvold Ringåsveien38 3512Hønefoss
Mary BlikkenGravdahl Høybyveien54 3517Hønefoss

Lagog foreninger
Nulløpetv/TerjeSandli Alf Westernsgate19 3511Hønefoss
Naturvernforbundeti Buskerudv/Thor Erik
Jelstad Søyaveien 3340Åmot
Norskeredningshunder,RingerikeogModum
lag Benterudgt.16 3511Hønefoss
Hønefossogomegnbrukshundklubb Postboks1155 3503Hønefoss
Osloogomlandfriluftsråd Storgt28 Pb8896,Youngstorget 0028Oslo
ForumForNaturogFriluftslivBuskerud buskerud@fnf-nett.no
RingerikesTuristforening rt@ringerikes-turistforening.no
Ringerikeo-lagv/ Morten Dåsnes m-daasne@online.no
Syklisteneslandsforeningv/ ReidarOlsen Livvn24 3513Hønefoss
FossekallenILv/ TomBondehagen Vågårdsveien84 3516Hønefoss
Ringerikeidrettsrådv/ lederBjørnMarseth bjormar@gmail.com

Internt i Ringerikekommune
Brannogredningv/ TollefUppstadButtingsrud
Tekniskforvaltningv/RogerSørslett
TekniskeforvaltningUtbyggingv/Jostein
Nybråten
Byggesakskontoretv/ ArneHellum
Oppmålingskontoretv/ EinarBrinch
Landbrukskontoretv/ EivlivKornkveen
Forurensningsmyndighetenv/ AstridEhrlinger
Miljørettet helsevernv/ UnniSuther
BarnerepresentantenGeirSvingheim



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3178-3  Arkiv:   

 

Sak: 28/17 

 

Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 
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Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 

 

Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 



- 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 

eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 



- 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 

å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 

Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 

Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 



- 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADH OC-U TVALGE T - ARBEI D OG AKTI VI TET 2017

1 . Mandat og formål
I kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble det vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg.
Utvalget fikk følgende mandat:

Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestöende ov 5 politikere som
innen 01.06.77 skol utrede hvordon Menova og de ondre ideelle arbeidstreningsbedriftene kan brukes
til kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvolifisering og arbeid. Utvalget skol
også redegjgre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunole etater i dag og hvo
som bør kunne overfgres arbeidsmorkedsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.

Oppnevnte politikere:
o Arnfinn Holten (KrÐ - leder av utvalget
o Runar Johansen (H)
o Iren Rannekleiv (Ap)
. Axel Sjøberg (SV)
o Nanna Kristoffersen (Sol)

S ekretærer for utvalget:
Iren Parthaugen - avdelingsleder N AV
Bente Jansen - leder N AV

Formålet med utvalget er å fü gjort noe positivt for sosialhjelpsmottakerne slik at de ved å

komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ikke lenger har behov for økonomisk
sosialhjelp.

Det ble gjennomført seks møter

2. Hva er N AV - Hvem er N AV?

...r@r,

lþlåfb,ilde fs_rArbelds: sg velfer-dsetalen i ?92_0-

o

a

a

Dokid:
17052831
(17 t2708-1)

Kvalitetan og omfrnçl pri tþneslene våre slstlcr opp under hey yrkcsdetakebe og at
¡amfunnet får dckket sitl Þehov for arbcHskraü. lnnsatsen vdr ststtcr den enke[e
bruter ti| å ska f fe sc g o g bcho¡þ årbcif , og dcn bitrar tit sosiul inkbderin g.
Ytebesforvaltnhgeo gir okonombk trygghet lordcn enke[e og forhindrer
trygdemisbruk. Bãde brukere og oppdragsgiverc i¡rtiffi til oss.

Orgânþasþnen vlr er b¡sert prl vcrdiene: tydelig, llstadc og bsnhgsdyktþ. Vi
b€nytter ressursc¡r efËklM, og vimolcr frcniilk¡e behov hos brukere og
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samfunnsoppgave. I partncrsk¡p rpd korrnunenc utvkþr vi gode bsnhger for
brukerne,
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3. Målgrupper
Utvalget har fått en grundig presentasjon av hva slags utfordringer sosialhjelpsmottakerne i
kommunen har og hva som giøres for disse i dag.

Etter presentasjoner og diskusjoner ble det klart at arbeidet med følgende grupper av
sosialhjelpsmottakere må prioriteres o g intensiveres :

o Ungdom
o Flyktninger/innvandrere
o Familier med barn som lever i vedvarende lavinntekt

Ungdom:
o Det er 2020 uføre i Ringerike kommune pr I . mars 2017 . Av disse er 95 under 30 år.
o Det er 935 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 170 er under

30 år. Det utgjør 18 Yo av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger.
o Pr l. april 2017 var det 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp. 107 av disse

hadde sosialhjelp som hovedinntekt.

Oppsummert er det rundt 430 unge under 30 år som hver måned mottar ytelser fra NAV.
Kjennetegn på disse er at de ikke har fullført videregående skole, har psykiske utfordringer,
utfordringer med rus og familieutfordringer.
Utbetaling sosialhjelp for hele 2016 til de under 30 år:

- Alle under 30 år: kr.l3,4 millioner
- I tallet inngår utbetalt kr. 9,3 millioner som viktigste kilde til livsopphold(de som har

økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt)

Flyktninger:
10,6 yo av kommunens befolkning er flyktninger og innvandrere. Lokalt, som nasjonalt, er det
en synkende andel flyktninger som er selvforsørget giennom arbeid. Tall fra NAV viser at
flyktninger og innvandrere utgjør en stor andel av langtidsmottakerne av økonomisk
sosialhjelp. I Ringerike utgjør flyktninger og innvandrere over 50 Yo av brukerne med høyest
utbetaling av sosialhjelp hver måned.
Arbeid er viktig for god integrering og glr stolthet, nettverk, uavhengighet og
mestringsfølelse. På grunn av sprfüutfordringer, ofte kombinert med manglende
grunnkompetanse, forblir mange langt unna det ordinære arbeidslivet etter at
introduksjonsordningen er giennomført.
Utbetalt i2016: Introduksjonsstønad kr. 16 millioner, Sosialhjelp kr.8,9 millioner inklusiv
flyktninger i 5 års perioden under 30 år.

Lavinntektsfamilier:
De sist tilgjengelige tallene fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf dir), viser at 12,3
o/o av bama, det vil si 662 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i
Ringerike. I sammenlignbare kommuner som Gjøvik og Ringsaker er tallene 11,3 Yo og9,6
%. Nasjonalt er tallet l0 %. 7,6 o/o av barna i Ringerike kommune lever i husholdninger som
har mottatt sosialhjelp iløpet av det siste året(6,1 o/o for Norge). NAV anslår at det er minst
100 familier i Ringerike med barn som har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV til
enhver tid. Over halvparten av disse familiene er flyktningfamilier.



Stabile inntekter gir forutsigbarhet og danner et fundament familiene kan bygge på. Felles for
barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen
tilknlning til arbeidslivet.

4. Presentasjon av kommunale tiltak
Det er mange kommunale tiltak for å få kommunens innbyggere ut i arbeid. Noen er
forebyggende, noen er støttende, mens andre tiltak, som NAV sine, er direkte rettet
mot arbeid. Utvalget ble presentert for fire av tiltakene.

a) Læringssenter
Interkommunalt samarbeid med Hole og Jevnaker, felles flyktningetjeneste med
Jevnaker. Har hatt en stor vekst i forbindelse med økt bosetting. Utfordringer er
blant annet norskprøver og gjennomføring av disse. Dette fordi prøvene tas til
besternte tidspunkt og ikke nødvendigvis når bruker er klar for det. En utfordring
ligger det også i overgang til videregående skole Opus. Det er ventelister og stor
pågang og dette kan hindre inntak på ønsket tidspunkt. I forhold til
språkpraksisplasser så er det inngått avtale med ulike enheter og avdelinger i
kommunen.

b) Lavterskeltiltak på Gamle Follum(Brannstasjonen)
Kommunen har ett lavterskeltiltak for äfølge opp noe av aktivitetsplikten for
mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle
brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike har disponert en veileder til dette
arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne som ikke er klare til å

nfitigg¡øre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ifht antall
brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år.

c) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
Dette er et forskningsprosjekt overperioden20l6-2018. Ringerike er en av tre
kommuner som ble valgt ut til å delta i første runde av prosjektetþilotkommune).
Målet for prosjektet er å forhindre sosial arv, og forebygge at barn i familier med
lav inntekt forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og
manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsetningen er å utvikle ogprøve
ut en oppfølgingsmodell som kan gl bedre resultater av innsatsen for familiene i
målgruppen.

d) Magnar Ågotnes Kommunalsjef skole og kultur / Drop-out skole
Ungdomsskolene:

- Arbeid på systemnivå med fokus på praktisk og variert undervisning i alle fag,
med varierte arbeidsmåter, kombinert med god klasseledelse på grunn av gode

relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne. Dette har vært målsettingen
med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling.

- Supplert med innføring av nye valgfag, og med et alternativ til andre
frernmedsprfü, er en god vei å gå.

Tidligere var det og gode erfaringer for noen ungdommer å jobbe en dag siste året
på ungdomsskolen, for å fïi mer arbeidserfaring, og større motivasjon for skolefag
de andre dagene. Dette har stort sett utspilt sin rolle. Skoleprestasjoner er viktigere
enn noen gmg, det finnes ikke jobber som ungdornmer uten for eks fagbrev kan gå

ut i.



Ofte er det slik, at de som står i fare for å falle ut av skolen, ofte ikke er motivert
for praktisk arbeid heller, men i helt andre ting.
Det som ses på i Oppvekst nå, og som utfordrer oss, er bl.a. hva vi kan gjøre med
skolevegring. ,{ utebli fra skolen kan gr store konsekvenser på sikt. Tendensene
starter tidlig, og de fleste fullfører grunnskolen, men fraværet øker, og det er for
mange ungdommer hjemme i vår kommune som ikke går på videregående skole og
som ikke er i jobb. Ä¡sakene kan være mange og sarnmensatte, og her må det
jobbes på tvers av sektorer for å fange de opp så tidlig som mulig og følge opp
med gode tiltak. Disse havner etter hvert også i NAV-systemet, der en har mange
tiltak og erfaringer, men for Oppveksts del gielder det å ta signaler og forebygge
allerede i grunnskolealder.

Introprogrammet:
Når det gjelder introduksjonsprogrammet for flyktninger på Læringssenteret så er
de utfordret til å se på om de kan lage et mer praksisrettet \øp, som går parallelt
med det andre. De har som mål å ha dette klart fra høsten av.

5. Markedsbedriftene
Utvalget inviterte følgende arbeidsmarkedsbedrifter slik at de kunne presentere sine
tanker om hvordan de kan hjelpe til å fä flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.

a) Menova
Presenterte betraktninger hva de kan gjøre for sosialhjelpsmottakere og de beskrev
faktorer som gjelder sosialhjelpsmottakere og hvordan de kan grupperes for at man
lettere kan ha målrettede tiltak til de forskjellige grupperingene. De kan
gi ennomføre behovsavklaring, kartlegging, kvalifi s ering, j obberfaring o g
utdanning.

b) Fontenehuset
Fontenehuset sier de kan avklare arbeidskapasitet, konsentrasjon og utholdenhet,
samt hjelpe til å opparbeide struktur, rutiner, ressurser, ferdigheter, selvfølelse, bo
evne, samfunnsorientering og evne til egen økonomi. Fontenehuset har også
fritidsaktiviteter.
Fontenehuset har et eget arbeidsprogram som kalles overgangsarbeid (OA) der
brukere fïir trening hos en arbeidsgiver. De har 5 slike plasser i dag.

c) Stjernegruppen
Stjeme Gruppen benytter LØFT-metodikk. De har delt tiltaksprosessen i tre faser:
oppstartsfase, kvalifiseringsfase o g formidlingsfase. Det utarbeides en

handlingsplan for den enkelte. Stjerne Gruppen har fokus på hjelp til personer med
rusproblemer.
Stjerne Gruppen har eksterne opplæringsplasser i tillegg til sine egne.

d) Adaptor ble invitert, men møtte ikke

Tiltakstrappen
Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50
millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Beløpet hver kommune mottar er utarbeidet
etter en nøkkel og det er kun ekstraordinære omstendigheter som kan medføre ekstrabevilling.



Bruk av de statlig finansierte arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet i
Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Det går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal
brukes til tiltak som gir økt kompetanse eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til
basiskompetanse som norskopplæring, regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å

komme i gang med utdannelse eller arbeid er et kommunalt ansvar.
Alle tiltak har arbeid som måI, noen med oppfølging over kort tid og andre med lengre
tidsperspektiv.

I figuren under er dette forsøkt illustrert:
Grønt: statlig: Arbeide med brukere som er satt i stand til å benytte seg av tiltak;/virkemidler for å komme i
arbeid.
Blått: kommunalt: Sette bruker i stand til å kun¡e benytte seg av statlige virkemidler og bistand.

Kommunestyrets vedtak fra 2014 / øke still¡nger til Boligtjenesten for å sikre elementære behov
hos innbyggerne i Ringerike Kommune.

Kommunens utfordringer er hva som mangler av tiltak på kommunal side for å nyttiggiøre seg
av statlige arbeidsrettede tiltak(grønne soner).

6. Refleksjoner om utfordringene
Utvalget har reflektert hver for seg og samlet i gruppe.

Svært mange av utfordringene til innbyggerne som mottar stønader fra N AV og spesielt
økonomisk sosialhjelp, har oppstått før innbyggerne søker N AV om hjelp og veiledning.

Arbeid

Arbeid

Arbeidstrening

Lønnstilskudd
Jobbspesialister

Statl¡ge

arbeidsmarkedstiltak

Oppfølging,
Avklaring,
Arbeidsforberedende

tiltak, varig

tilrettelagt arbeid

Kvalifiserin gsprogram

Motivering og kvalifisering

Norslç lesing, skriving

Dagliglivets ferdigheter

Stå opp om morgenen,

ernæring hygiene

Booppfglging

Et sentralt punkt har derfor væît at den forebyggende innsatsen i kommunen må styrkes.



NAV Ringerike har i dag mange muligheter til å bistå bruker på veien mot arbeid og aktivitet.
For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange helt nødvendig å styrke de primære
behovene som mat, tak over hodet, bo evne, trygghet og helse - såkalt lavterskeltilbud. Dette
er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler av et arbeid som
ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat.Tryggplattform som ivaretar
elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat opp mot arbeid og aktivitet og
det å bli selvhjulpen. NAV opplever i dagat vi mangler gode nok tilbud relatert til nedre del
av tiltakstrappen.

Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp av NAV, har de fleste av ungdommene
utfordringer med psykisk helse, drop out-problernatikk, familieproblemer. Utvalget ser at
tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne allerede i barnehagen ogleller grunnskolen slik at
utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene har
blitt enda større og massiv hjelp må settes inn.

Det er nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor utdannings- og
helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor Avdeling for rus og psykisk helse.
Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentralt i byen.
Ungdomstorget i Drammen er for unge mellom 13 og 25 âr. Det er et tilbud hvor ungdom kan
komme, uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problerner vokser seg

så store at det blir behov for omfattende tjenester. Det er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV,
barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, ungdomshelsetjenesten og
Oppfølgingstj enesten(fylkeskommuneÐ er rçresentert.

Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr at
flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Vi ser også denne utviklingen i Ringerike.
Forskning viser at barn fra disse familiene er overrepresentert når det gjelder dropout-
problematikk, helseutfordringer og utenforskap. Dette vil igjen generere økte
sosialhjelpsutgifter over tid. For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet,
må kommunen arbeide helhetlig og systematisk med familiene.

Vi für stadig en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av flyktningene har
utfordringer med å lære seg norsk og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av
arbeidsgiveme i distriktet. I2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. Hver flyktning som ikke kommer i arbeid, vil utgiøre en kostnad for kommunen på
rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at det tas tak i denne
problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert gjennom arbeid, men også i
samfunnet generelt.

Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og
endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. Utvalget ser at det er en gruppe av befolkningen i
Ringerike som ikke har og som også vanskelig vil tilegne seg kompetansen som etterspøffes.
Det må arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse - hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i
bedriften. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet.
Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike giøres oppmerksom på dette og at
det oppmuntres til denne type utdanning.



Det er en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de
arbeidsledige fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Og mange av de arbeidsplasser som
blir ledige rekrutteres ved arbeidsinnvandring giennom S chengen-området.

7. Forslag til tiltak
1. Lavterskeltilbudet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år på Gamle

Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale næÍnere
sentrum, se pkt 3. Etter en første avklaring på <<Brannstasjonen> gjøres det, dersom det
er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV om
videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges det
opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltakfør de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets <spilleregler>> osv.
Denne gruppen sosialdelpsmottakere kan blant annet trenes giennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et <Drop-in>-senter til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.

5. Mange fremmedsprfülige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at sprfüprøvene affangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè og dette må fortsette.

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet(siste seks

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid,
eller som del av introduksjonsprogrammet.
Dette bør finansieres gjennom integreringstilskuddet.

7 . Tiltaket overfor lavinntektsfamilierþrosjektet Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier) bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektetbør brukes i lignende arbeid i kommunen.



8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike.. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.

11. Det er stort behov for at fflkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.

12. Kommunen bør vurdere å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gi ennomføres og utvikles.
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Ullerål gamle skole  
 

Forslag til vedtak: 

.  

Ullerål gamle skole, gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og legges deretter ut for salg via 

eiendomsmegler. 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Del av eiendommen, gnr. 87, bnr. 40, Ullerål gamle skole ble vedtatt solgt av kommunestyret i 

sak 41/12 den 23.02.2012, vedtaket vedlegges. Det ble startet opp detaljreguerling av 

eiendommen, men saken og arbeidet ble satt i bero da kommunen fikk henvendelse fra SOS 

barnebyer om et evt. område for bygging av barneboliger.  Etter en lang prosess ble dette ikke 

aktuelt da SOS barnebyer trakk seg fra prosjektet. Deretter har organisasjonen Odd Fellow 

vært i dialog med kommunen hvor de ønsket å kjøpe skolebygningen med passende tomt. I 

hele prosessen har det kommet flere henvendelser fra interessenter som ønsker å utvikle 

eiendommen. Det har kommet et konkret bud på eiendommen på kr 7 500 000,-, hvor 

budgiver tar reguleringsrisikoen. Dette er blitt avslått da det ligger under gjeldende takst for 

hele eiendommen. 

 

Eiendommen er på 11 020 m² og skolebygningen er reg. som sefrakminne mtp. eksteriør. Dette 

legger begrensinger for hva man kan gjøre av utvendige endringer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommen ligger innenfor reg.plan. 82 Ullerålområdet, og er regulert til offentlig formål. 

I nåværende kommuneplanen er eiendommen avsatt til framtidig boligformål. Utsnitt av 

reg.plan 82 og kommuneplanen vedlegges. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

 

I saksframlegget forut for vedtak 42/12 i kommunestyret står det: 

«Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole. 

I forbindelse med flytting av skoletilbudet “Gamle Ullerål/Honerud” til Åsbygda 

skole, ble det vedtatt å selge Gamle Ullerål skole med tilhørende tomt. Arealet er på 

ca. 11 daa og er regulert til skole. Som et ledd i utviklingen av området, har 

rådmannen igangsatt omregulering til boliger og forslag til reguleringsplan vil være 

ferdig til nyttår 2011/12. Rådmannen anbefaler å selge ferdig regulert område når 

reguleringsplanen er stadfestet» 

 

Vedtak i kommunestyret: Del av gnr. 87, bnr. 40, Gamle Ullerål skole, selges etter næremere 

avklaring og tilrettelegging. 

 

Denne reguleringen ble stilt i bero i forhold til SOS barnebyer og har ikke blitt gjennomført. 

 

Økonomiske forhold 

  

Byggeklare boligtomter i 2016 er taksert fra kr 900,- til kr 2 500,- pr. m² dvs. mellom kr 9,9 – 

27,5 mill. Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt beløpe seg til kr 544 400,- Det vil i 

tillegg påløpe kostnader til regulering ved hjelp av konsulentbistand.  Vi har anslått dette til å 

beløpe seg til maksmalt kr 500 000,- avhengig av omfang og kompleksitet. 

 

Alternative løsninger 

 

1. Legge hele området, uten regulering, ut på salg på det åpne marked via 

eiendomsmegler. Takst for hele eiendommen fra 2012 ligger på kr 7,5 - 8 mill.  

2. Legge skolebygget med tomt og resten av arealet som to tomter ut på det åpne marked. 

Takst for eiendommene fra 2014 med fordeling av tomten på henholdvis 8 120 m² og 

2 843 m² var kr 4 mill. og kr 2,8 mill. Prisene vil variere i forhold til tomtestørrelsen.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at hele eiendommen gnr. 87, bnr. 40, Ullerål gamle skole, reguleres til 

boligformål. Det ferdig regulerte området legges deretter ut for salg på det åpne marked, da 

dette vil gi kommunen de størst inntektene.  

 

Vedlegg 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 41/12 den 23.02.2012. 

Situasjonskart over 87/40 

Utsnitt av reg.plan 82, Ullerålområdet 

Utsnitt av kommuneplan 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.06.2017 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 

Kommunalsjef: Gunn Edvartsen 

 

Teknisk sjef: Cornelis Clitør 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksprotokoll

Arkivsaksnr  .: 09/17980-66 Arkiv  : 614 &55

Sak: 41/12

SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER

Vedtak i Kommunestyret:

1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over ei endommer som er listet opp i
saksframlegget:
• Følgende objekter selges etter nærmere avklaring og tilrettelegging:

• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor regule ringsplan 250-02 Hov
Næringsområde

• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmo en, regulert til industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensm oen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industri område
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt

Nes i Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)
• 17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen
• 18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
• 19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einervei en 9 og 11 Nes i Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191

• Følgende objekt selges ikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. plan 187

• Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende ob jekter vurderes solgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utrede s 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
• 25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i fo rbindelse med økonomisk

tertialrapport.



4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegle r etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til t akst eller over. Eventuelt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Behandling i Kommunestyret 23.02.2012:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgen de endring:

Punkt 24 Kirkemoen boligfelt på Sokna flyttes til ” Følgende objekt selges ikke.”
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1577-11  Arkiv: A20 &13  

 

Sak: 23/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1577-10   Arkiv: A20 &13  

 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi Ringeriksskolen  
 

Forslag til vedtak: 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

  

Innledning /  

Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform der nye læreplaner og læringsmål skal 

utvikles. Et hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det 

samfunnet de møter. 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er utarbeidet for å sikre en god utvikling av 

Ringeriksskolen. Planens tittel er «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», 

 

Hovedmål: 

«Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, 

som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  

mestring og utvikling både faglig og sosialt.» 

 

Handlingsplanen er todelt. Den består av et strategidokument med utviklingsmål for alle som er 

tilknyttet skolen; eleven, foresatte, ansatte, skoleeier og lokalsamfunnet. Dokumentet 

«Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen» viser hvordan man arbeider lokalt med å gi en kvalitativ 

god opplæring for elevene.  

 

Bakgrunn 

Overordnede planer 

Handlingsplanen bygger på de sentrale styringsdokumentene Opplæringsloven, 

Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og høringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen. 

Den nye, overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre 

tverrfaglige temaer: - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig 

utvikling - kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se 

problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. 

 



- 

Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til  

helhetlig kompetanse og danning for den enkelte. 

Utviklingsmål for Ringeriksskolen 

Utviklingsmålene peker ut retning for skoleutviklingen og skal sikre et best mulig 

læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene i Ringerike. Utviklingsmålene skal også 

bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene. 

 

Målene er knyttet til følgende områder: 

 Elevens læring og læringsmiljø. 

 Samarbeid med foreldrene. 

 Medarbeidere i skolen. 

 Lokalsamfunnets forventninger. 

 Ringeriksskolens forventninger  

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en 

vurdering av egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges 

frem i skolens årlige tilstandsrapport. 

 

Utviklingsmålene er utformet gjennom en bred prosess hvor elever, foresatte, ansatte, 

tillitsvalgte, skoleledere og politikere har vært med. Alle har deltatt aktivt i arbeidet med 

utforming av målene, fra idemyldring på møte for alle involverte parter via arbeid i 

referansegruppe og høringsuttalelser fram til endelig ordlyd.  

 

Utviklingsmålene blir presentert i en egen brosjyre for å gjøre dem lett tilgjengelig for alle. Det 

vil i tillegg bli laget en egen utgave av elevenes utviklingsmål i en språkform tilpasset de yngste 

elevene. Referansegruppens elevrepresentanter deltar i dette arbeidet.  

Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen 

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den informasjonen vi 

har om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre.  

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed være 

grunnlag for organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap 

vurderer og videreutvikler sin praksis. 

 

Skolebasert kompetanseutvikling 

Dette er en metodikk der hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og 

ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte 

bedre kan støtte arbeidet med elevenes læring.  Hovedområdene er: 

 Utvikling av elevenes læringsmiljø 

 Utvikling av elevenes læringsutbytte 

 Utvikling av skolen som lærende organisasjon 

 Kompetansetiltak for ansatte 

Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i perioden 

gjennom dialogmøter og tilstandsrapportering. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes 

ressurstilgang.  

 

Høringer 

Handlingsplan 2017-2021 har vært ut på høring i skolenes samarbeidsutvalg og 

arbeidstakerorganisasjonene. Det kom inn i alt åtte høringsuttalelser. Disse er vurdert og 

utviklingsmålene og plan for kvalitetsutvikling er endret etter høringen.  

 

Eikli skole 

 Utviklingsmålene oppleves som forventinger, ikke mål.  

 Det mangler forventninger til skoleeier. 

 Hva er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærerressurser 

 Ønsker om langsiktige satsingsområder, det gir større forutsigbarhet 

Haugsbygd ungdomsskole 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Oppfattes som visjonær, ikke som et arbeidsverktøy 

 Komprimere utviklingsmålene 

Helgerud skole 

 Slå sammen punkter og omformuler 

 Lokalsamfunnets forventninger: lokale foreninger kan informere om sine tilbud 

 Ringerikskolens forventer at elevene har læringsfokus i timene 

Tyristrand skole 

 Hovedmålet høres mer ut som en visjon enn et mål 

Ullerål skole 

 Viktig med stabile målingsverktøy 

 Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte 

 Aktive elevråd med reell påvirkning 

 Egenvurdering av eget arbeid, på alle trinn lærere som elever, fremheves. 

Utdanningsforbundet 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Det er ingen forpliktelser fra skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og 

skolebygg 

 Positivt med fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling 

Vang skole 

 Positivt med felles plan for hele Ringeriksskolen 

 Positivt med ambisiøse mål 

 For lite fokus på mål og tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging for å lære.  

 Dokumentet har mange punkter, er det mulig å samle seg om færre punkter? 

Veien skole 

 Dette er en visjon, ikke konkret nok til å være en plan 

 For omfattende, punkter kan slås sammen 

 Det må være nok ressurser til å oppfylle alle krav til medarbeiderne 

 Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT – hva er tilstrekkelig 



- 

 Hvordan kan medarbeiderne oppfylle alle kravene? 

Høringsuttalelsene er vedlagt.  

 

Rådmannens vurdering 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er et grunnlag for å videreføre det faglige gode 

arbeidet i Ringeriksskolen. Det legges opp til et aktivt læringsarbeid for elever og tilsatte de 

neste årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og god praksis på ulike 

områder vil være med å prege arbeidet i Ringeriksskolen. Læringsutbytte for elevene står 

sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner bygger opp rundt dette.  

 

Rådmannen anbefaler at handlingsplan 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» 

vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Sammen skaper vi Ringeriksskolen – Utviklingsmål 

2. Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

3. Høringsuttalelse fra Eikli skole 

4. Høringsuttalelse fra Haugsbygd ungdomsskole 

5. Høringsuttalelse fra Helgerud skole 

6. Høringsuttalelse fra Tyristrand skole 

7. Høringsuttalelse fra Ullerål skole 

8. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Ringerike 

9. Høringsuttalelse fra Vang skole 

10. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 



« S AM M E N S K AP E R VI
RI N G E RI K S S K O L E N»
Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017 - 2021

I nnledning

Skole - Norge står foran en nasjonal innholdsreform, der nye læreplaner og læringsmål skal utvikles. Et
hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det samfunnet de møter.

Ringerike kommune er inne i en større satsing på skolene. Rent fysisk er Sokna skole er ferdig renovert,
og det skal bygges tre nye skoler sentralt i kommunen. I nventar blir fornyet, og det planlegges en større
satsing på IKT .

Dette er noe av bakteppet for skolenes utviklingsmål og kje nnetegn i neste fire årsperiode

Ringerike kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for
skolene . Sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for målene er Opplæringsloven ,
Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og h øringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen .

Den nye , overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse . G jennom tre
tverrfaglige temaer – f olkehelse og livsmestring , d emokrati og medborgerskap , og b ærekraftig utvikling
- kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se problemer fra
mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. Sammen med skolens viktige bidrag til
elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til helhetlig kompeta nse og danning for den enkelte.

De lokale utviklingsmål ene er utarbeidet for å sikre et best mulig læringsutbytte og et godt
læringsmiljø for elevene i Ringerike . Utviklingsmålene skal også bidra til et likeverdig tilbud og lik
kvalitet på skolene.

Utvikli ngsmålene i Ringerike peke r ut retningen for skoleutviklingen i kommunen. De skal samtidig
være et grunnlag for å etterspørre utvikling og forbedring i skolen i perioden. Utviklingsmålene vil
også bli r apportert i kommunens tilstandsrapport og ligge til grunn for budsjett og årsmelding.

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en vurdering av
egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurdering en legges frem i skolens årlige
tilstandsrapport .

Hovedmål

Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring
fra 1. til 10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende

læringsmiljø der de opplever
mestring og utvikling både faglig og sosialt.

Hovedmålet er ivaretatt gjennom utviklingsmålene i dette dokumentet.



Læring og læringsmiljø
Alle elever opplever et raust og støttende læringsmiljø .

• Elevene opplever tilhørighet og inkludering.
• Elevene opplever et læringsm iljø uten krenkelser og mobbing
• Elevene oppleve r samarbeid og samhandling.

Alle elever skal daglig oppleve mestring og læring .

• Elevene opplever voksne som inspirerer til læring og støtter dem i deres egne
læringsprosesser - lære å lære.

• Elevene opplever tilpasset opplæring og en forutsigbar skolehverdag .
• Elevene møter praktiske og varierte læringsmetoder med rom for kreativitet og nysgjerrighet.
• Elevene opplever vurdering og egenvurdering som gir støtte for videre utvikling og læring.
• Elevene lærer å se sammenheng i og på tvers av fagene – dybdelæring.

Elevene møter faglig dyktige, engasjerte og tydelige voksne .

• Eleven e opplever et tydelig strukturert undervisningsforløp, med markert start og avslutning.
• Eleven e opplever klare læringsmål.
• Elevene opplever støtte i sin faglige og sosiale utvikling.

Elevene har oppdaterte læremidler og utstyr .

• Elevene møter et varie rt og godt utstyrt læringsmiljø med god tilgang på digitale hjelpemidler .
• Eleven e opplever gode fysiske rammer med tilfredsstillende inneklima i de ulike

læringsarenaene .

Elevene oppl ever at de har medvirkning og deltar i demokratiske prosesser.

• Aktive e lev råd som har en reell påvirkning på læringsmiljøet og det sosiale miljøet .

Samarbeid med foreldrene
Foreldrene opplever trygghet og tillit til skolen .

• Foreldrene opplever en skole som er åpen, ærlig, inkluderende og har f okus på læring .
• Foreldrene møter gode klasseledere og faglig kompet ente ansatte som legger til rette for god t

samarbeid.

Foreldrene opplever et godt samarbeid med høy grad av involvering .

• Foreldrene opplever å bli sett på som en viktig ressurs i forhold til å ha kunnskap om egne
barn.

• Foreldrene opplever at skolen s utviklingssamtaler veileder dem til å bli gode støttespillere i
elevenes læringsarbeid .

• Foreldrene opplever at de får informasjon om forhold som be rører barn as skolehverdag , faglig
og sosialt.

• Foreldrenes kompetanse kan trekkes inn i skolens virksomhet .

Foreldrene opplever god informasjon fra skolen og SFO .

• Foreldrene er kjent med skolens og fagenes mål.
• Foreldrene opplever en god og aktiv dialog .
• Foreldrene har tilgang til og kan bruke digitale medi er aktivt i dialogen .
• Viktig informasjon er lett tilgjengelig .



Medarbeiderne i Ringeriksskolen
Medarbeiderne opplever sin skole som en god arbeidsplass med godt fysisk og psykososialt
miljø .

• Medarbeiderne opplever trivsel og arbeidsglede .
• Medarbeiderne opplever trygg og tydelig ledelse .
• Medarbeidern e opplever at jobben de gjør blir satt pris på.

Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har fokus på kunnskap og kompetanse .

• Medarbeiderne oppleve r at de er aktivt med i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle
skolen .

• Medarbeiderne delta r i nettverk og opplever delingskultur inna d på skolen og skolene imellom.
• Medarbeiderne opplever muligheter for faglig utvikling .

Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har gode systemer og godt samarbeid med
aktuelle instanser .

• Medarbeiderne opplever g ode støttefunksjoner og god samhandling , bygget på planer og
rutiner, med aktuelle intern e og ekstern e instanser .

• Medarbeiderne opplever g ode støtteverktøy og god opplæring i bruk av verktøyene

Medarbeiderne opplever at de har medbestemmelse etter lov - og avtaleverk.

Lokalsamfunnet s forventinger
Ringeriksskolen bidrar til å gi kommunen et godt omdømme

• Nye innbyggere oppgir skolen som en viktig grunn for innflyttingen.
• Bedrifter oppgir at de ønsker å tilsette ungdom fra lokalsamfunnet .
• Ringerik sskolen pr ofileres positivt i loka l e media.
• Drift og læringsresultater har høy kvalitet

Gode elevprestasjoner

• Ringeriksskolen gir alle elevene kunns kaper og læringslyst slik at gjennomføringsgraden i
videregående skoler er høy.

• Grunnskolepoeng , som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i
Ringerike , skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.

• Resultater p å nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på
nasjonalt nivå eller bedre.

• Ringeriksskolen benytter et mangfold av opplæringsarenaer
• Ringeriksskolen legger grunnlaget for utdann ing og kompetanse som er relevant for

lokalsamfunne t

Ringeriksskolen har et godt samarbeid med lag, foreninger og lokalt næringsliv.

• S kolen skal være samlingssted for ulike aktiviteter - en åpen og dynamisk skole
• Skolen skal være åpen for samarbeid med eksterne aktører
• Entreprenørskapsarbeidet i skolen synliggjøres

R ingeriksskolens forventninger

Ringeriksskolen forventer at elevene

• har læringsfokus
• viser medelever og medarbeidere respekt .
• støtter og hjelper hverandre og gjør hverandre gode.
• møter presis, godt forberedt og opplagt
• kjenner til, og følger skolen ordensregler.



Ringeriksskolen forventer at foreldrene

• er engasje rte og deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler
• følger opp sitt barn og e r en ressurs for barnet s sk olegang
• sørger for at barnet møter presis, godt forberedt og opplagt
• gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til skolen
• viser respekt for andre og er gode forbilder
• er l ojale mot skolens mål og regler
• deltar på brukerundersøkelser

Ringeriksskolen forventer at medarbeiderne .

• e r tydelige klasseledere med høye forventninger til elevene
• skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og læringsfellesskap
• arbeider systematisk for elevenes læring med fokus på tilpassa opplæring og varierte

arbeidsmåter .
• tar aktivt del i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen
• jobber kunnskapsbasert og bruker innsamlede data til vurdering og forbedring av

læringsresultater
• møter alle i skolemiljøet med respekt.

Ringeriksskolen forventer at

• i nnbyggerne i Ringerike snakker positivt om skolen.
• n æringsliv og bedrifter er åpne for samarbeid med skolen.

«Det er kult å være elev i Ringerikssko len!»

- utsagn fra elev i Ringeriksskolen.



HANDLINGSPLAN 2017 - 2021

« S AM M E N S K AP E R VI
RI N G E RI K S S K O L E N»

Kvalitetsut vikling i Ringerike sskolen



Forord

Skole sektoren står de neste årene foran en innholdsreform. Nye målsettinger og læreplaner skal
utarbeides, og fokuset i all tenkningen er hvordan man skal utforme framtidens skole slik at de barn og
unge som vokse opp i dag er best mulig rustet til samfunnet sl ik det er om 20 år.

Arbeidet med ny handlingsplan har til hensikt å sikre en god utvikling av Ringeriksskolen slik at:

1. Elevene opplever mestring og får et godt læringsutbytte.
2. Elevene opplever å være inkludert i et godt læringsmiljø.

« Kvalitetsutvikling i Ringerike sskolen » er utarbeidet for å vise hvordan man arbeider lokalt med å gi en
kvalitativ god opplæring for elevene .

Etter Opplæringsloven § 13 - 10 er det fastslått at:

• Kommunen etter § 2 - 12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene t il lova blir
oppfylte, under dette å stille til dispo sisjon dei ressursane som er nødve ndige for at krava skal
kunne oppfyllast.

• Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og
forskriftene til lova blir oppfylte.

• Kommu nen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og
nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14 - 1 fjerde
ledd.

• Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa knytt til lærings - resultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten
skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret.

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den informasjonen vi h ar
om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre.

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed være grunnlag for
organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap vurd erer og
videreutvikler sin praksis.

Hønefoss, 07 . 04. 2017

Magnar Ågotnes

Kommunalsjef



1 . Utviklingsmål
"Sammen skaper vi Ringeriksskolen"

Ringerike kommune som skoleeier, fastsette r utviklingsmål for Ringeriksskolen. Målene er knyttet til
følgende områder:

• Elevens læring og læringsmiljø.
• Samarbeid med foreldrene.
• Medarbeidere i skolen.
• Lokalsamfunnets forventninger.
• Ringeriksskolens forventninger

Målene er utformet etter en bred prosess hvor skoleledere, lærere, tillitsvalgte, foreldre og elever i
Ringerikskolen har delta tt . Konkretisering av målene står i strategidokumentet.

De bygger på lov verk, læreplaner og på de nasjonale signalene om framtidens skole som kommer
fram i utredn inger og stortingsmeldinger de siste årene .

Det vil årlig bli valgt ut hovedsatsingsområder. For skoleåret 2017 - 2018 har alle skolene meldt seg på
«Språkløyper». Det er en nasjonal satsing på lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.
Gjennom felles utviklingsarbeid ønsker vi å få til e t mest mulig enhetlig arbeid med lesing og skriving
på skolene i Ringerike kommune.

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» evalueres senest 2020 . Evalueringen legges frem for politisk
behandling og danner grunnlag for ny strategisk plan.

2 . S kolebasert kompetanseutvikling
Med bakgrunn i sentrale føringer og lokale utviklingsmål vurderer skolen sin egen praksis. Skolene
leverer hvert år en tilstandsrapport for å vurdere og utvikle elevenes læringsmiljø, læringsutbytte samt
skolen som organisasjon.

Skolene har i siste planperiode brukt en metodikk der de har gjennomgått teoristoff, drøftet i grupper
og prøvd ut i praksis. I tillegg har det vært noen kurs og samlinger. Det er gode erfaringer med
arbeidsmåten. Denne metoden f or å vurdere og utvikle praksis, kalt skolebasert kompetanseutvikling ,
eller læring i profesjonsfelleskap , videreutvikles og er en sentral metode.

«Skolebasert kompetanseutvikling» innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsp rosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at
hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder lærin g,
undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte a rbeidet med elevenes
læring.

Dette forutsetter en systematisk utvikling på organisasjons - og individnivå over tid. Både skoleeiere,
skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid der
kompetanseutviklingen e r forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen
kommune, og et samarbeid mellom elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer.
Nettverksarbeid på tvers av skolene vil støtte utviklingsprosessene på den enkelte skole.

Na sjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst
betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen. Forbedring av
undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direk te observasjon, analyse,
tilbakemeldinger og ny erkjennelse. Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng med
lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial kontekst, og
det blir skolelederens oppgave å l egge forholdene til rette for læring i et kollegium, og å sørge for at
kunnskapen blir en del av organisasjonen.

Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen,
utvikler en rikere forståelse av god peda gogisk praksis.

Det viser seg at lærerprofesjonene styrkes ved at lærernes kunnskapsgrunnlag styrkes , og at det
legges vekt på de profesjonelle felleskapene.



2 .1 Utvikling av elevenes læringsmiljø
Skolene gjennomfører den obligatoriske Elevundersøkelsen hvert år for 7. og 10. trinn, og
F oreldreundersøkelsen for 3. , 7. og 10. trinn. I tillegg har skolene egne undersøkelser.

Kunnskap om elevenes og foreldrenes tilbakemeldinger i disse undersøkelsene danner grunnlag for å
drøfte elevenes læringsmiljø i ulike fora.

• Rektor sørger for at resultatene blir samlet og drøftet internt på skolen.
• Resultatene fra Elev - og F oreldreundersøkelsen vises i Conexus Insight for skolene.

Hensik ten med drøftingene er å få fra m tiltak som både viderefører god praksis og bedrer e levenes
læringsmiljø. Aktuelle tiltak settes inn i skolenes utviklingsplaner og evalueres årlig.

Elever og foreldre bør ha en aktiv rolle i dette arbeidet.

« Trivsel i Ringeriksskolen » vil i planperioden revideres ut fra ny §9.a i opplæringsloven. Her presiseres
handlingsplikten ved mobbing og krenkelser.

Det vil i planperioden komme en ny generell overordnet del av læreplanen. Den er ute til høring våren
2017. Arbeidet med implementering av denne vil bli viktig for skolene. Den nye planen trekker fram tre
gjennomgående temaer som skal gjenspeiles i de nye fagplane ne som kommer i planperioden . De tre
temaene er: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Det jobbes kontinuerlig med skolenes læringsmiljø gjennom skoleåret for å forebygge og å skape et
trygt og godt læringsmiljø. Ved å bygge god e relasjoner og å ha god klasseledelse, styrkes dette
arbeidet.

Barnetrinnet arbeider også med «Det er mitt valg» som er trening i og utvikling av sosial kompetanse
hos elev ene.

2 .2 Utvikling av elevenes læringsutbytte
Skolene skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om:

• Elevenes læringsutbytte i fagene sett opp mot kompetansemålene i læreplanen, vurdering for
læring.

• Elevenes grunnleggende ferdigheter slik disse er beskrevet i læreplanen; å kunne uttrykke
seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne digitale ferdigheter og å
kunne regne.

Det gjennomføres i tillegg kartleggingsprøver i begynneropplæringen, nasjonale prøver på 5., 8. og 9.
tr inn, en sentralt gitt eksamen og en regional muntlig eksamen ved avslutning av grunnskolen.

Elevene på 8. – 10. trinn får også terminkarakterer i alle fag hvert semester.

Registrering av ulike kartleggingsprøver legges inn i programmet Conexus engage.

Ku nnskap om elevenes læringsresultater skal danne grunnlag for å drøfte elevenes læringsutbytte i
ulike fora.

• Lærere drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver med den enkelte elev og
foresatte.

• Rektor sørger for at læringsresultatene fra egen skole blir drøftet internt på skolen.
• Rektor legger frem resultater i skolens tilstandsrapport som drøftes i skolens organer.

Hensikten med drøftingene er å få frem kunnskap for å iverksette tiltak som kan bedre elevenes
læringsutbytte. A ktuelle tilt ak settes inn i sko lens utviklingsplan. Tiltak kan for eksempel være knyttet til
organisering av undervisning, metodisk og faglig kompetanseutvikling for lærere og team.

Utviklingsplanen evalueres årlig.

Gjennom målrettet arbeid ønsker vi å se at læringsutbyttet øker, og at elevene på Ringerike skårer på
landsgjennomsnittet eller over på de nasjonale prøvene.



2 .3 Utvikling av skolen som lærende organisasjon
Skolen skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om:

• Medarbeidernes tilfredshet med skoleorganisasjonen herunder trivsel, samhandling,
utviklingsmuligheter og ledelse.

• Medarbeidernes tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljøet.

D et skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse (10 - faktor) annet hvert år . R esultatene drøftes
internt på sko len e . Hensikten er å få frem tiltak som kan bedre skoleorganisasjonen. Tiltak settes inn i
skolenes utviklingsplaner.

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annet hvert år, motsatt år av 10 - faktor
undersøkelsen. Ståstedsanalysen er et re fleksjons - og prosessverktøy og et hjelpemiddel for
skolebasert vurdering.

Resultatene gir oss et grunnlag til å utvikle s kolen som organisasjon, ut fra både et pedagogisk - og
medarbeiderperspektiv.

Ståstedsanalysen brukes for å finne og spisse satsingsomr ådene for skolene .

2 .4 Kompetansetiltak
Målet er at Ringerike har gode og kompetente lærere til å undervise elevene.

I perioden bli det satses mye på kompetanseutvikling. Det vil bli utarbeidet årlige kompetanseplaner
som viser satsingen både på formell videreutdanning og på andre tiltak som settes i gang i kommunen
eller i regionen.

Kompetansekravene om minst 30 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk på barnetrinnet
og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet, fører til at det vil bli arbeidet med å f å til regionale
videreutdannings tilbud i disse fagene. Den statlige satsingen med vikar - og stipendordning vil b li
videreført.

G od skoleledelse er viktig for å oppnå de målene vi har for skolen. Lederne får derfor egen
kompetanseheving. Skoleåret 2017 - 201 8 legges det vekt på pedagogisk ledelse gjennom
programmet skolevandring. Alle lederne deltar også i kommunens lederopplæring.

Høsten 2017 settes det i gang et opplæringsløp for assistenter i skole og SFO med mål om å få flere
med fagbrev innen barne - og u ngdomsarbeiderfaget.

3 . Skoleeiers oppfølging av Ringeriksskolen
Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i perioden.

Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven oppfylles , og å stille til
disposisjon de ressursene som er nødve ndige for å oppfylle kravene . Skoleeier skal ha et forsvarlig
system for å vurdere kvaliteten av opplæringen.

Skoleeier har også ansvar for at inneklima, skolebygg og uteområder tilfredsstiller lovkravene.

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes ressurstilgang.

3 .1 Dialogmøter – tilstandsrapportering
Rektor leverer årsrapport inne 1. mars hvert år. Den skal drøftes og legges fram i skolens
rådsorganer. Kommunalsj ef har dialogmøte med skolene annet hvert år . På møtene deltar elever,
foreldre, tillitsvalgte, politisk oppnevnt SU - medlem og skolens ledelse.

På bakgrunn av skolenes tilstandsrapporter utformes kommunens tilstandsrapport. Kommunalsjef
drøfter kommunens tilstandsrapport med organisasjonene før tilstandsrapporten legges frem for
kommunestyre t .



Tilstandsrapporten ved skolene og kommunen skal:

• Beskrive læringsresultat, læringsmiljø og skoleorganisasjonen sett i lys av målene fra
«Sammen skaper vi Ringeriksskolen».

• Vise utviklingsmål – hvordan skolen har tenkt å utvikle seg på bakgrunn av resultater og
målsetting.

• Tilbakemelde håndtering av lov og forskrift med vekt på å etablere systemer for å håndtere
lovkravene.

Tilstandsrapporten med årshjul, viser hvordan rapporteringen går fra den enkelte enhet via
kommuneledelsen til politisk behandling, og hvilke nasjonale målinger skolene har i løpet av året.



Vedlegg 1

Ansvar, myndighet, organisasjon og oppgaver for
skolesektoren
Oversikt over aktuelle s tyringsdokumenter og ansvarsfordeling

Styringsdokumenter
Ansvarlig for etablering /
implementering

Ansvarlig for
oppfølging

FNs Barnekonvensjon Rådmann

Kommunalsjef

Opplæringsloven med forskrifter

Nasjonal Læreplan

Kunnskapsdepartementet Kommunalsjef

Rektor

Lærere

Kommuneloven Kommunaldepartementet Rådmann
Kommunalsjef

Forvaltningsloven Justisdepartementet Kommunalsjef

Rektor

Kommuneplan Politisk ledelse

Rådmann

Kommunalsjef

Handlingsprogram og budsjett Politisk ledelse

Rådmann

Kommunalsjef

Rektor

Lokale planer

Trivsel i Ringeriksskolen

Digital barnehage - og skolehverdag

Politisk ledelse

Kommunalsjef

Rektor

Lærere

Lov om miljørettet helsevern for barn og
unge

Helsedepartementet

Kommunelege

Rektor

Lærere

Rutiner for rapportering i skolen

Tilstandsrapport

Årshjul

Kommunalsjef Rektor

Lærere



Vedlegg 2

TI LSTAN DSRAP PORT
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen

• samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak

• inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,

• inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven.

Bakgrunn
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13 -

10 der det heter at som en del av kommunens oppf ølgingsansvar

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs.

kommunestyre.»

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med en
bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og
rapportering bl ant a nnet på vedtatte mål.

Tilstandsrapporten inngår i «kommunens forsvarlige system» jf § 13 - 10.

Hensikt
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og andre aktuelle opplysninger og
hendelser . Rapporten skal gi innblikk i skolenes og sektorens

• resultater

• arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse

• vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter
og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.

Hovedelementer

Januar - juni:

• Skolenivå : Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak

• Kommunenivå : Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole

Juni – desember:

• Skolenivå : Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål

• Kommunenivå : Revider e mål og rammer gjennom utarbeidel se og vedtak av
nytt handlingsprogram



Tilstandsrapport 20 … - Årshjul
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i
Conexus Insight (Puls)

15. jan K - sjef

2. Internt arbeid på skolen med resultater
og rapport
Drøfting i personale og rådsorgan

01.mars Rektor

3. Innsending av rapport med evaluering
og mål og tiltak for kommende år

01.mars Rektor

4. Lederavtaler 01.mars K - sjef

5. Årsmelding kommune 20.mars K - sjef

6. Dialogmøte på basis av rapport
(kommune – skole) min. 2.hvert år

30 . mai K - sjef/
rektor

7. Politisk sak – Kommunens
tilstandsrapport basert på skolenes
rapporter og dialogmøter.

30. mai K - sjef

8. Politisk behandling (HOK, F - skap, K -
styre) (Skolenes rapporter som
vedlegg)

30.juni K - sjef
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram
starter med F - skapsseminar

Juni F - skap

10. Avgangskarakterer 10.trinn
(Standpunkt, eksamen,
grunnskolepoeng)

Juni Rektor

11. Mål og indikatorer, og økonomiske
rammer i handlingsprogram
2017 - 20

Sept K - sjef /
rådmann

12. Nasjonale prøver 8. og 9 . trinn Sept Rektor

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov. -
des.

Rektor

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og
10.trinn

Nov. -
des.

Rektor

16. Medarbeiderundersøkelsen
(10 - faktor)

Nov. -
des .

Rektor

17. Handlingsprogram med budsjett, mål
og måleindikatorer

Nov . K - styret

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annethvert år, første gang i

desember 2018.



 

 

 
Hønefoss 28.05.17 

Ringerike kommune 
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Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 

 
 

 
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Eikli skole gjennomgikk på sitt møte 08.05.17 Handlingsplan for 

grunnskolen 2017 – 2018.  

 

SU/SMU synes at planen er ryddig og oversiktlig, men vi synes den er noe ambisiøs og at vi er langt fra en del av 

målene i dag bl.a i forhold til god tilgang på digitale hjelpemidler, et variert og godt utstyrt læringsmiljø.  

 

Vi mener at planen har en del forbedringspunkter slik at den blir mer konkret med tydelige mål: 

 

 Utviklingsmålene oppleves som forventninger og ikke mål.  

 Under Ringeriksskolens forventninger er det kun forventninger til elever, foreldre,  

medarbeidere og lokalsamfunnet. Vi mener det også bør være forventninger til skoleeier. 

 En vurdering om hva som er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærertetthet på den enkelte 

skole.  

 Mer konkrete planer og rutiner på hva legges det i «god samhandling» og «gode rutiner» i forhold 

til andre samarbeidsinstanser, samt at det savnes noe om andre arbeidsgrupper inn i skolen 

(psykologer, fysioterapeuter, vernepleiere, helsesøstre, andre fagarbeidere). 

 Foreldre: hvilke digitale arenaer skal brukes i kommunikasjon? Hvem bidrar i å få informasjon ut på 

ulike språk? Tolketjenesten?  

 Sosial kompetanse: Er Mitt valg det riktige middelet i dette arbeidet, og skal det være et krav til at 

alle skolene skal arbeide med Mitt valg! 

 Trivselsledere bør inn som kommunal satsning i forhold til sosialt arbeid. 

 Flere og tydeligere konkretisering til hvilke satsningsområder Ringeriksskolen skal ha og hvilke  

områder vi skal være gode på. Da vil vi ha større mulighet for å holde flere felles kursdager og  

sette i sammen nettverksgrupper. 

 Langsiktige satsningsområder som alle i Ringeriksskolen skal gå inn i, eks. 2017/2018 – Språkløyper,  

2018/2019 – Dybdelæring, 2019/2020…… og 2020/2021………. Forutsigbart for skolene med hva de 

skal arbeide med og hva som skal gjenspeiles på alle skolene.  

 Årshjulet: Her savnes ståstedsanalysen. 

 

Mvh SU/SMU v/Eikli skole 

Inger Marie Skjolden, sekretær SMU/SU og rektor. 

 



Høringsuttalelse  

 

Oppstarten av arbeidet med handlingsplanen var svært positiv, og det var en veldig bra kveld 

på Hønefoss vgs. Det er bra med bred involvering og forankring når slike planer skal lages og 

det var derfor veldig bra at flere grupper i Ringeriksskolen var invitert inn til å bidra med sine 

tanker. 

Dokumentet som er laget, er til en viss grad gjenkjennbart for de FAU medlemmene som var 

tilstede, men noe savnes/ er utelatt. 

 

Planen inneholder gode utviklingsmål for Ringeriksskolen, men SU savner punkter på 

hvordan man tenker dette skal oppnås. Under arbeidet som ble gjort på oppstartskvelden var 

det mange punkter som inneholdt ressurser, både i form av stillinger, men også i avsatte 

midler til utstyr og læremidler, slik at både elever og ansatte i Ringeriksskolen hadde tilgang 

på de menneskene og det utstyret som skal til for å oppnå disse utviklingsmålene. 

 Målene om at skolen skal være en praktisk og tilpasset arena hvor elevene blir sett er ikke 

noe som kommer av seg selv. Det er derfor viktig at det sendes signaler til politikerne om at 

det må følge midler med målene om en Ringeriksskole som skal være på linje eller over 

nasjonalt snitt både på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

 

Dokumentet oppleves som en visjonær plan for hva Ringeriksskolen skal være, men 

oppfattes ikke som om det kan brukes som et rasjonelt arbeidsverktøy for skolene.  

Det inneholder mange ord, vi kunne ønske oss et dokument hvor vedlegg 2. kvalitetsutvikling 

ble stående, men at man komprimerte vedlegg 1- utviklingsmål. Vi opplever det som mange 

fine ord, og fine mål uten at det er retningsgivende med tanke på fremtidens skole. 

Vi kunne også ønske oss et punkt hvor det stod noe om at fullført og bestått vgs også er noe 

vi skal jobbe for i grunnskolen. 

 

Haugsbygd 11.mai.2017 

 

Med hilsen 

 

SU Haugsbygd ungdomsskole 
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Samarbeidsutvalget Helgerud skole  27.04.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt merket med blå merkepenn har forslag til endring    

 

Nye punkt  * 

 

Forlag til ny tekst i blå farge



«SAMMEN SKAPER VI 
RINGERIKSSKOLEN»  
Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021  
  

Innledning  
  
Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform, der nye læreplaner og læringsmål skal utvikles. Et hovedfokus 
er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det samfunnet de møter.  
Ringerike kommune er inne i en større satsing på skolene. Rent fysisk er Sokna skole er ferdig renovert, og det 
skal bygges tre nye skoler sentralt i kommunen. Inventar blir fornyet, og det planlegges en større satsing på IKT.   
Dette er noe av bakteppet for skolenes utviklingsmål og kjennetegn i neste fireårsperiode    
Ringerike kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene. Sentrale 
styringsdokumenter som ligger til grunn for målene er Opplæringsloven, Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) 
og høringsutkast til ny, generell del av læreplanen.  
Den nye, generelle delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre tverrfaglige temaer – 
folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling - kreves det at elevene utvikler 
kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til 
fellesskapet. Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til helhetlig 
kompetanse og danning for den enkelte.  
De lokale utviklingsmålene er utarbeidet for å sikre et best mulig læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene 
i Ringerike. Utviklingsmålene skal også bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene.  
Utviklingsmålene i Ringerike peker ut retningen for skoleutviklingen i kommunen. De skal samtidig være et 
grunnlag for å etterspørre utvikling og forbedring i skolen i perioden. Utviklingsmålene vil også bli rapportert i 
kommunens tilstandsrapport og ligge til grunn for budsjett og årsmelding.   
Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en vurdering av egen skole for 
å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges frem i skolens årlige tilstandsrapport.  

  
Hovedmål  
  

Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, som blir 
tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  mestring og utvikling både 
faglig og sosialt.  
  
Hovedmålet er ivaretatt gjennom utviklingsmålene i dette dokumentet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Læring og læringsmiljø  
Alle elever opplever et raust og støttende læringsmiljø.  
 • Elevene opplever tilhørighet og inkludering.  
 • Elevene opplever et læringsmiljø uten krenkelser.  
 • Elevene opplever nulltoleranse mot mobbing.  (ligger i den foran)  
 • Elevene opplever samarbeid og samhandling.  
 
Alle elever skal daglig oppleve mestring og læring.  
 • Elevene opplever voksne som inspirerer til læring og støtter dem i deres egne læringsprosesser- lære å 
lære.  
 • Elevene opplever tilpasset opplæring og en forutsigbar skolehverdag.  
 • Elevene møter praktiske og varierte læringsmetoder i alle fag  
 • Elevene opplever vurdering og egenvurdering som gir støtte for videre utvikling og læring.  
 • Elevene lærer å se sammenheng i og på tvers av fagene – dybdelæring.  
 
Elevene møter faglig dyktige, engasjerte og tydelige voksne.   
 • Elevene opplever et tydelig strukturert undervisningsforløp, med markert start og avslutning.  
 • Elevene opplever at det stilles klare mål for læring og læringsmiljø.  
 • Elevene opplever at det stilles ambisiøse og realistiske forventninger til læring.  
 • Elevene opplever støtte i sin faglige og sosiale utvikling.  
 
Elevene har oppdaterte læremidler og utstyr.  
 • Elevene møter et variert og godt utstyrt læringsmiljø.  
 • Elevene opplever gode fysiske rammer.   
 • Elevene opplever god tilgang på digitale hjelpemidler.   
 
Elevene opplever at de har medvirkning og deltar i demokratiske prosesser.  
  

Samarbeid med foreldrene  
Foreldrene opplever trygghet og tillit til skolen.   
 • Foreldrene opplever at det er trygt og godt på skolen både inne og ute.  
 • Foreldrene opplever en skole som er åpen, ærlig og inkluderende.  
 • Foreldrene opplever at undervisningen tilrettelegges etter den enkelte elevs behov.  
 • Foreldrene har tillit til at skolen har et høyt godt læringstrykk.  
 • Foreldrene er trygge på at skolens ansatte har den faglige kompetanse som er nødvendig.   
 • Foreldrene opplever positive og engasjerte voksne som er gode klasseledere og legger til rette for gode 
relasjoner på alle nivå. for godt samarbeid = Foreldrene opplever gode klasseledere som legger til rette for godt 
samarbeid. 
 
Foreldrene opplever et godt samarbeid med høy grad av involvering.  
 • Foreldrene opplever å bli sett på som en viktig ressurs i forhold til å ha kunnskap om egne barn.  
 • Foreldrene opplever at skolen gjennom utviklingssamtaler veileder dem til å bli gode støttespillere i 
elevenes læringsarbeid  
 • Foreldrene opplever at de får nødvendig informasjon om forhold som berører deres barn og deres 
skolehverdag både faglig og sosialt.  
 • Foreldrenes kompetanse kan trekkes inn i skolens virksomhet  
 • Det avholdes egne foreldremøter i alle klasser og det forventes at alle hjem er deltar.  
 Det forventes at alle hjem deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler 
 
Foreldrene opplever god informasjon fra skolen og SFO.  
 • Foreldrene er godt kjent med skolens og fagenes mål og delmål.  
 • Foreldrene opplever en god og aktiv dialog med skolen.  
 • Foreldrene har tilgang til og kan bruke digitale media aktivt i dialog med skolen.  
 • Viktig informasjon om skolen er lett tilgjengelig.  
 • Informasjon på flere språk er tilgjengelig.  
 

 
 
 
 
 



 
Medarbeiderne i Ringeriksskolen  
Medarbeiderne opplever sin skole som en god arbeidsplass med godt psykososialt miljø.  
 • Medarbeiderne opplever trivsel og arbeidsglede  

 • Medarbeiderne opplever trygg og tydelig ledelse  
 • Medarbeiderne opplever at jobben de gjør blir satt pris på   
 • Medarbeidere opplever en kultur hvor det er rom for å stille spørsmål og lete etter svar.   
 
Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har fokus på kunnskap og kompetanse.  
 • Medarbeiderne opplever at de er aktivt med i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen.  
 • Medarbeiderne deltar i nettverk og opplever delingskultur innad på skolen og skolene imellom.  
 • Medarbeiderne opplever muligheter for faglig utvikling.  
 
Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har gode systemer og godt samarbeid med instanser som er 
viktig for en god skolehverdag.  
 • Gode samhandlingsarenaer.                       
 • Gode støttefunksjoner og god samhandling med aktuelle instanser, både interne og eksterne.  
 • Gode planer og rutiner for samhandling   
 • Gode støtteverktøy og god opplæring i verktøyene  
 
Medarbeiderne opplever at de har medbestemmelse etter lov- og avtaleverk.   
  

Lokalsamfunnets forventinger   
Ringeriksskolen bidrar til å gi kommunen et godt omdømme  
 • Nye innbyggere oppgir skolen som en viktig grunn for innflyttingen.  
 • Bedrifter oppgir at de ønsker å tilsette ungdom fra lokalsamfunnet på grunn av gode verdier og 
holdninger.  
 • Ringerikesskolen profileres jevnlig positivt i lokale media.  
 • Drift og læringsresultater har høy kvalitet  
 
Gode elevprestasjoner  
 • Ringeriksskolen gir alle elevene kunnskaper og læringslyst slik gjennomføringsgraden i videregående 
skoler er høy.  
 • Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i Ringerike, 
skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  
 • Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå 
eller bedre.  
 • Ringeriksskolen benytter et mangfold av opplæringsarenaer  
 • Ringeriksskolen legger grunnlaget for utdanning og kompetanse som er relevant for lokalsamfunnet  
 
Ringeriksskolen har et godt samarbeid med lag, foreninger og lokalt næringsliv.   
 • Skolen skal være samlingssted for ulike aktiviteter - en åpen og dynamisk skole  
 • Skolen skal være åpen for samarbeid med eksterne aktører  
 * Lokale foreninger kan informere om sine tilbud 
 • Entreprenørskapsarbeidet i skolen synliggjøres  
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ringeriksskolens forventninger   
  
Til elevene  
 • Elevene viser alle medelever og medarbeidere respekt.  
 • Elevene unngår stygg språkbruk og sårende bemerkninger.  
 • Elevene støtter og hjelper hverandre og gjør hverandre gode.  
 • Elevene møter presis, godt forberedt til undervisningen, gjør sitt beste og har med nødvendig utstyr.  
 • Elevene gir medelevene arbeidsro.  
 • Elevene kjenner til, og følger skolen ordensregler.  
 * Elevene har læringsfokus i timene   
 
  
Til foreldrene  
 • Foreldrene i Ringerikeriksskoen er engasjerte og delaktige.  
 • Foreldrene følger opp sitt barn og er en ressurs for barnets skolegang.  
 • Foreldrene sørger for at barnet møter presis, er godt forberedt og har med nødvendig utstyr.   
 • Foreldrene gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til skolen.  
 • Foreldrene viser respekt for andre og er gode forbilder i kampen mot mobbing.  
 • Foreldrene er lojale mot skolens mål og regler.  
 • Foreldrene deltar på Foreldreundersøkelsen.  
 
  
Til medarbeiderne  
 • Medarbeiderne møter elevene med respekt og forventninger.  
 • Medarbeiderne er gode, forutsigbare og tydelige klasseledere  
 • Medarbeiderne skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og læringsfellesskap hos elevene.  
 • Medarbeiderne har oversikt over elevenes utvikling og legger opp undervisningen med fokus på tilpassa 
opplæring og varierte arbeidsmåter.  
 • Medarbeiderne arbeider systematisk for elevenes læring   
 • Medarbeiderne tar aktivt del i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen  
 • Medarbeiderne jobber kunnskapsbasert og bruker data til vurdering og forbedring av læringsresultater  
 • Medarbeiderne viser alle elever, foreldre og kolleger respekt.  
 
  
Til lokalsamfunnet  
 • Innbyggerne i Ringerike opplever og snakker positivt om skolen.  
 • Næringsliv og bedrifter er åpne for samarbeid med skolen.  
 
  
  

Alle forventer  
 • Én Ringeriksskole med et sett av kvaliteter som bidrar til sammenheng i hele utdanningsløpet  
 • God og enhetlig kommunikasjon  
 • Gjensidig respekt  
 • Godt omdømme – som blant annet skapes gjennom å dele suksesshistorier om fellesskap og aktiviteter 
på den enkelte skole. Vis at det er kult å være elev i Ringeriksskolen!  
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Høringsuttalelse- Handlingsplan for grunnskole 2017 - 2021 

 

Samarbeidsutvalget ved Tyristrand har utarbeidet en høringsuttalelse 10/5-17 og kom fram til 

følgende: 

SMU synes at innholdet i handlingsplanen er gjennomarbeidet og god med unntak av 

hovedmålet under utviklingsmål. Dette hovedmålet syntes SMU bar mere preg av en visjon enn 

et mål. SMU ønsker et litt mere konkret hovedmål. 

 

 

 

 

Referent Erik Lund 

Rektor 

erik.lund@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 
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04.05.2017 

Høringsuttalelse SU Ullerål skole sak 17/1577 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 

 

  

Samarbeidsutvalgene kan foreslå nye mål og formuleringer, eller kutte ut/nedtone momenter i 

høringsdokumentene.  

Høringsuttalelser merkes sak 17/1577 og sendes til: evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no 

innen høringsfristen.  

 

Innspill til handlingsplanen «Sammen skaper vi ringeriksskolen» 2017-2021 

Det er viktig med stabile målingsverktøy over tid knyttet til innholdet i handlingsplanen, slik at 

utviklingen er tydelig og synlig for å fokusere på forbedring. 

Planen må legge til rette for både styring og fleksibilitet. Målene må være helt klare. Det er viktig at 

skolens handlingsplan er knyttet sammen med kommunens overordnede virksomhetsplan. Det må være 

en rød tråd hvor det er samsvar mellom planens innhold og praksisen i hverdagen.  

Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte. F.eks faglige 

introduksjonskvelder gitt som «foreldrekurs», gjerne som en del av foreldremøtet. Det er ønskelig at 

skolen inspirerer til godt samarbeid med foresatte, når vi vet hvor viktig det er med godt 

foreldreengasjement.  

Skolen bidrar med «bry seg om»-holdning og skaper en kultur for at alle blir med. Viser åpenhet og 

inkludering for alle elever og foresatte. 

Det er ønskelig med en varslerstrategi for mobbing som er godt kjent og tilgjengelig for alle. Må være 

lett tilgjengelig slik at også de som syns det er vanskelig å si ifra til en voksen lett kan melde ifra. En 

«nøytral» varslingskanal bør være tilgjengelig, f.eks. på skolens/kommunens hjemmeside. F.eks. slik som 

på Hov. 

Aktive elevråd som har en reell påvirkning på læringsmiljøet og det sosiale miljøet må synliggjøres. 

SU foreslår at ungdomstrinnet også har et felles holdningsskapende program, f.eks. Mitt valg. 

Egenvurdering av eget arbeid på alle nivåer, lærere som elever, må framheves som viktig i forhold til 

læring og utvikling. Vurdering for læring er fortsatt viktige prinsipper å ha fokus på. Det er positivt at 

læring i alle ledd er tydeliggjort i planen. 

 

Anne Cathrine Fjellvang 

Sekretær 

 

 

 



 

 

 

 

Ringerike   
 

 
 

Høringsuttalelse – Handlingsplan for grunnskolen 2017 – 2021 

 

 
Utdanningsforbundet har lest nøye gjennom Handlingsplan 2017 – 2021 «Sammen skaper 

vi Ringeriksskolen» Vi var så heldige å få være med på den store idedugnaden på Hønefoss 

videregående skole i februar, og vi registrerte mange gode innspill fra alle gruppene. Dette 

kan vi også lese i oppsummeringen av forventningene. De fleste av gruppene hadde også på 

sine lister over forventninger at det måtte være tilstrekkelige ressurser. Dette ser 

beklageligvis ut til å være sortert bort når administrasjonen videre har bearbeidet 

innspillene. 

 

Utdanningsforbundet støtter en fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling, og vi er 

fornøyd med at man vil satse på tiltak for å øke lærernes og skoleledernes kompetanse. Det 

er viktig med gode og kompetente lærere som kan sikre elevenes læringsutbytte og skape et 

trygt og godt skolemiljø. Vi savner imidlertid noe om andre yrkesgrupper i skolen, som 

helsesøster, miljøarbeider osv. 

 

Vi ser at dette er en veldig ambisiøs plan med store forventninger til lærere og skoleledere.  

Vi registrerer at skoleeier skal følge opp, støtte og etterspørre skolens arbeid på 

utviklingsområdene. Vi savner imidlertid forventninger til skoleeier om å sørge for 

tilstrekkelige ressurser til at denne ambisiøse planen kan gjennomføres og utviklingsmålene 

oppnås.  

Vi opplever en plan med mange fagre ord uten at den økonomiske situasjonen kommunen 

er i er tatt på alvor. Våre medlemmer opplever at det er urealistisk å oppfylle alle målene i 

planen sik økonomien er i dag. Vi er bekymret for at den ikke sier noe om hva som er «bra 

nok» i forhold til lærertetthet og menneskelige ressurser. Vi ser heller ingen forpliktelser fra 

skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og skolebygg. 

 

 

 

 

 

 

For Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Gerd Solli  

Leder/hovedtillitsvalgt 



 

        Haugsbygd, 21.05.2017 

 

 

Svar på høringsbrev - Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, Ringerike kommune 

 

Handlingsplanen har vært diskutert i Vang skoles FAU og SU.  Vi mener det er flott at det nå kommer 

en slik handlingsplan. Det er bra at det utarbeides en handlingsplan med felles utviklingsmål og tiltak 

for Ringeriksskolen samlet. Vi oppfatter dokumentet som lettfattelig og med godt innhold. Prosessen 

bak handlingsplanen har invitert til en bred inkludering av alle berørte parter, og dokumentet 

gjenspeiler denne bredden. Vi mener mange viktige utviklingsmål og tiltak er berørt, og savner ingen 

spesielle områder eller punkter. Generelt oppfatter vi utviklingsmålene som ambisiøse, både når det 

gjelder det faglige og når det gjelder trivsel, og det synes vi Ringeriksskolen skal være!  Dokumentet 

inneholder mange gode utviklingsmål, spesielt likte vi punktene om delingskultur blant lærerne, rom 

for å stille spørsmål blant lærerne, kompetanseheving av lærerne og fokuset på forventingene til 

foreldrenes bidrag til barnas læring og utbytte av skolen.  Vi oppfatter også de skjematiske 

oversiktene over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling, og tilstandsrapport/årshjul som 

gode og ryddige. 

Vi har også noen kritiske bemerkninger: Det er beskrevet mål om tilpasset opplæring, 

mestring og støtte, men vi synes likevel handlingsplanen generelt har litt for lite fokus på mål og 

tiltak i arbeidet med elevene som trenger ekstra oppfølging for å lære. Dokumentet inneholder 

mange punkter og underpunkter, og vi lurte på om det ville vært hensiktsmessig å samle seg om 

færre punkter, og/eller legge seg på samme spesifiseringsnivå på de ulike punktene. Vi oppfatter 

begrepet «læringstrykk» som negativt ladet, men det er mulig det er et etablert begrep i 

skoleverden.   

I tillegg ønsker vi å understreke at målsettingen «gode fysiske rammer» bør konkretiseres 

i/med «tilfredsstillende innklima (med god ventilasjon) i de ulike læringsarenaene». 

 

Generelt en god handlingsplan som Vang skoles FAU og SU stiller seg bak.  

 

 

 

 

Mvh 

Samarbeidsutvalget på Vang skole 

Siri Strømmen, rektor (referent) 



Postadresse:  
Postboks 123 

Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

Besøksadresse og 

leveringsadresse 

Veienkollen 20 

3517 HØNEFOSS 

 Telefon: 

32 17 05 60 
e-mail: 
veien.skole@ringerike.kommune.no 

 

        RINGERIKE KOMMUNE 
               VEIEN SKOLE 

 
 

Veien skole 29.05.17 

 

 
Høring ang.  Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

Handlingsplanen har vært diskutert i FAU, elevrådet, blant lærerne og i samarbeidsutvalget.  

Innledning 

 Dokumentet kan misforstås.  Det bør være helt tydelig at dette er en visjon. Uttrykkene 

«utviklingsmål» og «handlingsplan» må vise til noe som er konkret og må kunne måles. 

 Planen er svært omfattende, og bør gjøres kortere.  Noen punkter kan slås sammen.  

 Det bra at hele lokalsamfunnet/alle de forskjellige aktørene er med. 

 Vi syns uttrykket «kult å være elev i Ringeriksskolen» ikke er et særlig profesjonelt uttrykk i 

denne forbindelse. 

 Vi er enige i det meste. Likevel har vi noen reaksjoner som bør tas med i det endelige 

dokumentet. 

Læring og læringsmiljø 

 Det er bra å ha nulltoleranse for mobbing; vi har alltid plikt til å jobbe mot å unngå all 

mobbing.  Likevel vil vi alltid komme til å møte det. 

 

Medarbeiderne  

 For at medarbeiderne skal ha mulighet til å oppfylle alle krav som stilles til dem, må noen 

forutsetninger være til stede:  Det må være nok ressurser til å utføre jobben. 

o For eks. Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT.  Hva er ‘’god tilgang på 

digitale hjelpemidler’’? 

o For eks. Hvordan kan en ha «oversikt over elevenes utvikling» og legge opp 

«undervisningen med fokus på tilpassa opplæring» når det er 24+ elever i ei gruppe? 

 Vi ønsker formuleringer om hvordan medarbeiderne kan oppfylle alle krav som stilles til dem. 

Foreldrene 

 Bør møte opp på foreldremøter. Dette bør med i dokumentet. 

 Ha respekt for hva skolen står for. 

Lokalsamfunnet 

 Trygg skolevei er en forventning fra lokalsamfunnet.  (Jf. At det nettopp har vært en høring 

ang dette) 

 

 

Aashild Kvale 

Leder, samarbeidsutvalget 
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Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 17/2769-1   Arkiv:   

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2016 - 2017.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer over landsgjennomsnittet i regning, og at 

grunnskolepoengene viser en klar økning og var 40,3 for elevene som gikk ut i 2016. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har valgt dette 

som fokusområde for kompetanseheving neste skoleår.  

Elevtallet har økt noe de to siste årene, mens det er liten endring i antall årsverk i skolen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 44 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,1 og på ungdomstrinnet 14,8. 



- 

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

vi ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, og litt over på ungdomstrinnet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

bedre enn landsgjennomsnittet i regning, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets 

prøver. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, er det gledelig at 

grunnskolepoengene i 2016 kom opp på 40,3. Det nærmer seg de nasjonal tallene som er 41,3.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål 

om 75% nådd, og vår region har utfordringer. Ringerike har en gjennomføringsgrad på 71%. Det er 

satt i gang et systematisk og kunnskapsbasert kommunesamarbeid. Målet er at en gjennom dette 

samarbeidet vil nå målsettingen på 75 % i løpet av to år.  

Spesialundervisning: Rapporten viser at til tross for en liten økning, har Ringerikeskolen færre 

elever som får spesialundervisning (7,6%) enn landsgjennomsnittet (7,8%). Ringerike lå i flere år 

godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere 

andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 111 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men av 

de tolv som avla grunnskoleeksamen i 2016, fikk alle karakteren 2 eller bedre på eksamen. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport ble 

behandlet er K-sak 128/16.  

 



- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. Denne 

innsatsen har ført til bra resultat på læringsmiljøet. Det systematiske arbeidet for et godt 

læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes 

systematisk med kompetanseheving hos personalet, for å få til en mer lik opplæring, samt at 

elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2016-2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2017 
 

Side 2 
 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 2016-

17. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, spesialundervisning og 

voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av  det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  Rapporten bygger i 

hovedsak på data fra «Skoleporten». Det er en nettportal og et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall om opplæringen. 

Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på Skoleporten eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten lager skolene egne delrapporter. Disse er utgangspunkt 

for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter fra elever, foresatte, ansatte, 

skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 
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1. Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø 
og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk, nasjonale 
prøver og undersøkelser skoleåret 2016 – 2017, skolenes tilstandsrapporter og dialogmøter med 
skolene våren 2017. 

Elever og undervisningspersonale 
Rapporten viser at det har vært en elevtallsøkning de to siste årene med 76 elever. Det er en økning 
på 2,4 %.. Den største økningen har vært på Hønefoss skole og Veienmarka ungdomsskole. En av 
forklaringene på dette kan være velkomstklassene på skolene.  Eikli skole og Haugsbygd 
ungdomsskole har derimot hatt en reduksjon på 20 elever hver det siste året. Antall årsverk for 
undervisningspersonale og lærertettheten er på omtrent samme nivå som de to foregående årene. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Områdene 

som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på 

skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både fylkes- og landsgjennomsnittet, mens det på 

barnetrinnet er noe færre elever i Ringerike som rapporterer om mobbing enn landsgjennomsnittet. 

Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2016-17 svakt 

under landsgjennomsnittet på 5. trinn.  Elevene på 8. trinn lå over landsgjennomsnittet i regning og 

9. trinn var på landsgjennomsnittet. Avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2016, var litt under 

landsgjennomsnittet, men grunnskolepoengene var 40,3. Det er mye nærmere landsgjennomsnittet 

enn tidligere, der snittet er 41,2. 

Det går ellers fram av rapporten at det er en svak økning av elever som mottar spesialundervisning 

skoleåret 2016-2017. Økning er fra 6,8% til 7,6% av elevene. Det er fortsatt litt under 

landsgjennomsnittet som er 7,8%. 

Det er innføringstilbud for nye minoritetsspråklige elever på tre skoler, Hønefoss skole, Hov og 

Veienmarka undomsskoler.  
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2. Elever og undervisningspersonale 

2.1. Antall elever og årsverk 

Tabellene  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2016, og 

årsverk for  undervisningspersonalet skoleåret 2016-17. 

 

Elevtall og årsverk  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tallet på elever  3 165 3 143 3 142 3174 3218 

Årsverk for undervisningspersonale  292,1 296,2 271,4 271,0 272,8 

 

Elevtall – skoler 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Eikli skole - tallet på elever  192 195 198 231 211 

Hallingby skole - tallet på elever  293 290 288 296 299 

Haugsbygd ungdomsskole - tallet på elever  224 219 215 213 193 

Helgerud skole - tallet på elever  236 225 219 215 221 

Hov ungdomsskole - tallet på elever  237 240 238 221 224 

Hønefoss skole - tallet på elever  225 230 242 230 257 

Kirkeskolen - tallet på elever  90 84 91 90 90 

Nes skole - tallet på elever  43 41 34 27 27 

Sokna skole - tallet på elever  165 151 141 141 142 

Tyristrand skole - tallet på elever  317 316 362 356 352 

Ullerål skole - tallet på elever  262 280 301 331 341 

Vang skole - tallet på elever  289 294 289 351 356 

Veien skole - tallet på elever  214 215 215 218 219 

Veienmarka ungdomsskole - tallet på elever  252 253 254 254 286 

 

Vurdering 
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Hovedtendensen er at 

elevtallet  er litt økende på kommunenivå, mens det er større variasjon ved enkelte skoler. Eikli skole 

og Haugsbygd ungdomsskole har begge hatt en nedgang på 20 elever hver, mens Veienmarka og 

Hønefoss har hatt en økning på ca 30 elever hver. En av årsakene til dette er at begge skolene har 

velkomstklasser. Nes skole har hatt en markert nedgang i elevtallet siden skoleåret 2013-14, men har 

nå stabilsert seg i underkant av 30 elever. 

Årsverk for undervisningspersonale er nesten uendret fra forrige skoleår, etter er stor reduksjon 

skoleåret 2014-15. 
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2.2. Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på  skolenivå. Lærertetthet gir informasjon om 

gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer til spesialundervisning er inkludert i 

tallene. 

 

Lærertetthet - Ringerike 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,8 13,1 13,9 14,3 14,1 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,9 13,9 15,0 14,2 14,8 

 
 

Lærertetthet - geografisk  Ringerike kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

13 

Buskerud 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn  14,1 14,2 14,0 13,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn  14,8 15,1 14,7 14,3 

 

Vurdering 

Tabellene viser at lærertettheten i Ringerike ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, men 
omtrent på samme nivå som Buskerud og Kommunegruppe 13. På ungdomstrinnet er det også lavere 
lærertetthet enn landsgjennomsnittet, men noe høyere enn Kommunegruppe 13. Det er høyere 
læretetthet på barnetrinnet enn ungdomsstrinnet i Ringerike. Dette harmonerer med at Ringerike 
kommune  fra høsten 2016  har fått tilelt øremerkede  midler til økt lærertetthet på 1.-4.trinn. 
Forklaringen på redusert læretetthet generelt er at det er færre årsverk i skolene de to siste årene 
p.g.a reduserte rammer, og at elevtallet har vært litt økende i samme periode.  

2.3. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning. I Ringerike er utviklingen de siste fire skoleårene slik: 

Elever med spesialundervisning Gutter Jenter sum % 

2013 – 2014 213 114 327 10,4 

2014 – 2015 177 88 265 8,4 

2015 -  2016 146 71 217 6,8 

2016 -  2017 169 72 241 7,6 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har etter aktivt arbeid gått betydelig ned de siste fire 

årene, selv om det ble en liten økning i 2016-17. Det er positivt å kunne gi tilbud til flest mulig av 

elevene innenfor det ordinære tilbudet. Andel elever som mottar spesialundervisning i Ringerike i 

2016-2017, er 0,2% under tallene for hele landet (7,8%). Det er grunn til å merke seg at det er over 

dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. 
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3. Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål innenfor disse 

områdene: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati, 

medvirkning, trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på disse faktorene. 

De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, opplever mestring, sier 

at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. 

Dette samsvarer godt med det som elev- og foreldrerepresentanter formidler i dialogmøtene med 

skolene. 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli 

utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller 

utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres 

umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er lovfestet i Opplæringsloven (§ 9a-3). 

Utdanningsdirektoratet forklarer endring i tallene fra 2015-2016 til 2016-2017 på følgende måte: 

«Vår hypotese er at mobbeandelen kommer til å øke noe fordi hendelsene som før inngikk i 

spørsmålene om krenkelser, nå inngår i spørsmålet om mobbing. I tillegg har vi etter mobbe-

definisjonen lagt inn flere eksempler på hva som kan være mobbing. Det kan også føre til noe mer 

rapportert mobbing. 

Ulempen med å endre Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater om 

mobbing med tidligere år. Vi mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre 

enn hensynet til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå. Vårt mål er, og har alltid vært, at 

Elevundersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av hvordan elevene har det.» 

Tabellen viser andel elever som på elevundersøkelsen har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere: 

Andel som har opplevd 
mobbing minst 2-3 
ganger i måneden eller 
ofterer(Tall i prosent) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 
2016-2017 

7. trinn 

 
2016-2017 
10. trinn 

Ringerike kommune  5,3 4,4 3,1 5,2 5,2 

Nasjonalt  5,4 4,8 4,5 5,5 5,1 

Buskerud    5,9 4,5 

 

Vurdering 

Årets resultat kan ikke helt sammenlignes med tidligere år, i og med at det er en endring i 
undersøkelsen. Det som derimot vises, er at Ringeriksskolen  fortsatt har bedre resultat enn nasjonen  
og fylket på 7. trinn, men har et høyere tall enn landsgjennomsnittet på 10 trinn.  Det er ikke bra og 
skolene har fulgt opp dette. Det er elever som opplever mobbing både fysisk, psykisk og digitalt, så 
innsatsen på å forebygge må fortsette, og det må jobbes bevisst med skolemiljøene. Det blir et økt 
fokus på dette i tiden framover bl.a. fordi at Stortinget har vedtatt en ny og utvidet § 9a i 
opplæringsloven.  Paragrafen omhandler elevenes psykososiale miljø. 
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Skolene følger rutinene for Godt psykososialt miljø i Ringeriksskolen. Det oppfordres jevnlig at 
ansatte, foresatte, elever eller andre som får kjennskap til at enkeltelever ikke har det bra, melder 
ifra til skolens ledelse. Det jobbes jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving i 
forhold til å undervise barn i sosial kompetanse. Alle barneskolene har nå tatt i bruk det 
holdningsskapende og forebyggende programmet «Mitt Valg».  

4. Læringsresultater 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2016, og hvordan 
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk».  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   49 48 49 

Eikli skole    53 52 51 

Hallingby skole  43 44 42 

Helgerud skole    51 50 53 

Hønefoss skole    49 46 44 

Kirkeskolen    48 45 47 

Nes skole    

Sokna skole    48 50 45 

Tyristrand skole    49 51 51 

Ullerål skole    50 50 51 

Vang skole    52 47 51 

Veien skole    47 47 46 

Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres 

 

Nasjonale prøver 5. trinn - Ringerike 

%-fordeling på nivåer  
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk 28,2 (24,4)* 50,4 (51,4) 21,5 (24,2) 

Regning 26,4 (23,0) 56,9 (51,9) 16,7 (25,0) 

Lesing 25,4(25,4) 53,4 (50,7) 20,8 (23,9) 

*Nasjonale tall i parentes 

 
Vurdering 

Dialogmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på skolene.  
Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, men lokale mål er ikke nådd. Best 
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resultater har Eikli og Helgerud skole.  
Det er en liten økning av elever på Mestringsnivå 1 enn forrige år. Andel elever på Mestringsnivå 1 er 
også litt høyere enn landet forøvrig. Det er et mål å redusere antall elever på Mestringsnivå 1, og få 
løftet flere opp på et høyere mestringsnivå. Det er en tendens at Ringeriksskolen har flere elever på 
Mestringsnivå 2 og færre elever på Mestringsnivå 3 enn landsgjennomsnittet. 
Det satses derfor videre på gunnleggende ferdigheter i kommunen, ved internt arbeid på skolene, 
ved videreutdanning og i satsingen på kompetanse. Neste skoleår deltar alle lærerne på 
kompetanseheving i lese og skriveopplæring gjennom arbeid med Språkløyper. Dette er en nasjonal 
satsing via de nasjonale sentrene: Lesesenteret i Stavanger og Skrivesenteret ved NTNU i Trondheim.  
 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2016, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 51 49 

Hallingby skole 48 46 46 

Haugsbygd ungdomsskole 51 54 51 

Hov ungdomsskole 48 51 47 

Nes skole    

Sokna skole 49 53 42 

Tyristrand skole 52 54 51 

Veienmarka ungdomsskole 50 52 50 
Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Fordeling på nivåer – 

Ringerike 

Mestrings
- nivå 1 

Mestrings
-nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings
-nivå 4 

Mestrings
-nivå 5 

Engelsk 9,9(9,0)* 21,1(17,7) 44,6 (42,7) 16,3(19,8) 8,2 (10,8) 

Regning 5,4 (7,3) 22,6(22,4) 33,8 (38,9) 25,0(20,6) 13,1(10,8) 

Lesing 8,4 (9,7) 17,8(17,6) 46,8(41,4) 19,2(19,5) 7,7 (11,8) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2016 viser at målet er oppnådd i regning. Her 
skårer elevene over landsgjennomsnittet. I lesing er resultatet på landsgjennomsnittet, mens det i 
engelsk er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Prøvene er avholdt tidlig i skoleåret, og resultatene 
må i stor grad sees på som barnetrinnets resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. 
Skolenes resultater varierer noe fra år til år. Mens det i skoleåret 2015-16 var best resultater på 
Hallingby, var det i 2016 best resultater ved Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole. 
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På 8. trinn er det færre elever på Mestringsnivå 1 enn landsgjennomsnittet i lesing og regning, og noe 
færre elever på Mestringsnivå 5 i Ringerike enn landsgjennomsnittet på lesing og engelsk. Det er 
gledelig at det er flere elever på Mestringsnivå 5 i regning enn landsgjennomsnittet. 

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 
variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasse sin utvikling og er et 
hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å 
finne forbedringspunkter hos eleven, klassen og skolen setter seg lokale mål de jobber mot ut fra 
målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er også tema i skolenes rapporter og i 
dialogmøter med skolene. 

 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2016, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 54 53 

Ringerike kommune 54 54 

Hallingby skole  55 54 

Haugsbygd ungdomsskole 55 55 

Hov ungdomsskole 53 51 

Nes skole   

Sokna skole 54 56 

Tyristrand skole 55 56 

Veienmarka ungdomsskole 53 55 
     Nes har får få elever på 9. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Nasjonale prøver 9. tr. 
Fordeling på nivå 

Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings-
nivå 5 

Lesing 8,4(5,4) 17,8 (11,1) 46,8 (35,8) 19,2 (24,6) 7,7 (23,1) 

Regning 5,4 (4,3) 22,6 (15,5) 33,8 (34,2) 25,0 (25,2) 13,2 (20,9) 

*Nasjonale tall i parentes 

 

Vurdering: 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  
Ringerikselevenes totalscore er lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til skole. Best 
resultater på dette trinnet har Tyristrand skole. Sammenligner en disse tallene med fjorårets 
resultater på 8. trinn, ser en at elevene i Ringerike har hatt en god utvikling på ungdomstrinnet. 
En skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år, for det kan være store årsvariasjoner på 
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skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner den enkelte skolens resultater for 8. og 9. trinn i 
forhold til kommune- og landssnittet. 

Når det gjelder fordelingen av elever på Mestringsnivåer, er tendensen også på dette trinnet med 
noe færre elever på de høyeste mestringsnivåene enn i landet ellers. 

4.4. Grunnskolepoeng  

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 
10. 
 

Grunnskolepoeng -
gjennomsnittstall 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ringerike kommune 38,4 39,5 38,3 38,5 40,3 

Buskerud Fylke 39,9 40,5 40,1 40,9 41,4 

Nasjonalt 40,0 40,1 40,4 40,8 41,2 

 

 
Vurdering 
Elevene i Ringerike har i flere år oppnådd grunnskolepoeng som i gjennomsnitt har ligget langt under 

fylkes- og landsgjennomsnittet. Gledelig er det derfor at grunnskolepoengene i 2016 kom opp på 

40,3, for det er et kommunalt mål å heve resultatene. Avviket mellom kommunale og nasjonale 

resultater er blitt mindre, det er mer enn halvert fra 2015 til 2016. 

Ungdomsskolene har hatt et spesielt fokus på læringsresultater, og det har vært et klart mål å heve 

disse resultatene.   

 

5. Gjennomføring – videregående skole 

Andel elever (%) som har fullført og bestått videregående opplæring (etter fem år) 

Elever fullført etter 5 år (%) 2011 2012 2013 2014 2015 

Ringerike kommune 66 70 70 68 71 

Buskerud fylke 68 70 72 71 72 

Tall fra Buskerud fylkeskommunes tilstandsrapport 

Den nasjonale målsettingen for kullet som startet i videregående skole i 2010 og fullførte senest i 

2015 var på 75 %. Tallet for Buskerud fylke var 72 %, mens i Ringerike kommune hadde 71 % av dette 

kullet fullført etter 5 år. Resultatene fra Ringerike ligger på nivå med Modum (71%), Drammen (67%) 

og Nedre Eiker (70%). De mindre kommunene har større gjennomføringsgrad. Kongsberg har hevet 

seg til 80% som er positivt når det gjelder de folkerike kommunene i fylket. 

Fylkeskommunen skriver i sin rapport at: « Klarer man blant annet gjennom det igangsatte 

systematiserte og kunnskapsbaserte kommunesamarbeidet å øke gjennomføringen i de folkerike 

kommunene Ringerike (71%), Modum (71%), Nedre Eiker (70%) og Drammen (67%), vil 75% fullført 

og bestått etter fem år nås.» 
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6. Opplæring minoritetsspråklige elever 

Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 2 år. 

Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Hov ungdomsskole, og Veienmarka 

ungdomsskole. 

Barn i skolepliktig alder ved Hvalsmoen transittmottak får opplæringstilbud ved velkomsttilbudene 

ved Hønefoss og Hov. 

Antall elever ved velkomsttilbudene varierer gjennom skoleåret. Tallene er fra GSI rapport 1. oktober 

2016. 

 

Velkomsttilbud Hønefoss 22 elever 

Velkomsttilbud Hov 16 elever 

Velkomstklasse Veienmarka 17 elever 

 

 

7. Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne holder til i Hønefoss Arena. Av plasshensyn har de også måttet leie 

lokaler i AKA – Arena. 

Den vesentlige delen av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er også ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Læringssenteret gir tilbud innen spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, og det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

 

Grunnskoleopplæring 2015-2016 2016-2017 

Antall deltagere 62 111 

Antall deltager på 8.- 10. nivå 14 22 

Avlagt grunnskoleeksamen 12 15 

 

Antall deltagere på grunnskoleopplæringen er økende fra skoleåret 2015-2016 til 2016-2017.  

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det vi vet 

er at de tolv som avla grunnskoleeksamen i 2016, fikk alle karakteren 2 eller bedre på eksamen. 

 
  



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2017 
 

Side 12 
 

8. System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul for 
kvalitetsarbeidet) 
 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og kommunestyre  
 
Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig varsel 
om møtet og hvilke temaer som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra ledelse, 
ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. Skolene får 
skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene.   
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VEDLEGG: 

ARBEIDET MED  
TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 2016 

MED ÅRSHJUL 
 
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 
Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 
10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med 
en bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og 
rapportering bl.a. på vedtatte mål. 
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf § 13-10. 
 
Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og skal gi innblikk i skolenes og sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 
 
Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter og 
de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  
 
Hovedelementer: 
Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 
Juni –desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 
handlingsprogram.  

 
 

 

 

 



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2017 
 

Side 14 
 

Tilstandsrapport 2016-2017 
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1. Mal for tilstands rapport er 
ferdigstilt i Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 

resultater og rapport 
Drøfting i personale og rådsorgan 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med 
evaluering og mål og tiltak for 
kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

30.mai K-sjef/ 

rektor 

7. Politisk sak – Kommunens 
tilstandsrapport basert på skolenes 

rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

8. Politisk behandling (HOK, F- skap, 
K-styre) (Skolenes rapporter som 

vedlegg) 

30.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt 
handlingsprogram starter med F-

skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 

grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11. Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 

2017-20 

Sept K-sjef/ 

rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 
10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  
(10-faktor) 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, 
mål og måleindikatorer 

Nov. K-styret 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/996-18   Arkiv: Q20  

 

 

Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 

 

 

 

  

Bakgrunn for saken 

Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i Ringerike kommune vedtok 20.10.99 en 

rekke skoleveistrekninger som særlig trafikkfarlige. I 2009 vurderte og behandlet 

hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) på nytt sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. 

 

Etter 2009 har er skolestrukturen noe endret, noen sikringstiltak har kommet, derfor legges det 

nå på nytt fram sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. Kommunestyret i Ringerike har og bedt 

rådmannen om kartlegge usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike.  

 

I denne saken om særlig trafikkfarlige skoleveier, har SU ved skolene vært  

Høringspart. Høringsbrev og høringsuttalelser følger vedlagt.  

Kartleggingen fra skolene og saken om særlig trafikkfarlige skoleveier vil inngå i 

trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune som skal behandles politisk i september. 

 

Saksutredning 

926 elever ved grunnskolene i Ringerike får inneværende skoleår gratis skoleskyss. Dette 

utgjør 29 % av elevmassen i kommunen. Dette tallet har vært temmelig stabilt men ligger over 

den gjennomsnittlige Buskerudkommune, som har 20 % skysselever. 

Som det framgår av lovverket, skal særlig farlige strekninger vurderes. Det finnes ikke 

overordnede kriterier for dette, men Ringerike kommune følger (Ot.prp. nr. 46 (1997-98) der 

det står: 

Både tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den 

enkelte eleven er viktige når kommunen skal vurdere om skoleveien er særlig farlig eller 

vanskelig. 



- 

 

 

Siden forrige vedtak i 2009 har noen strekninger blitt sikret for myke trafikanter. Fra Putten til 

Klekken og fra Botilrud til Helgelandsmoen har det blitt bygd gang og sykkelveier.  

Disse strekningene foreslår derfor rådmannen at blir tatt ut av oversikten over særlig 

trafikkfarlige skoleveier. 

 

Samarbeidsutvalgene ved noen skoler trekker fram «nye» trafikkfarlige strekninger (vedlegg).  

Strekningene som er helt sikkert farlige, men i forhold til veienes beskaffenhet og 

trafikktetthet, og sammenlignet med veier som i dag er betegnet som særlig trafikkfarlige,  

«faller» de ikke innenfor denne kategorien. 

 

SU ved Ullerål skole påpeker viktigheten av at det anlegges gangfelt i Hovsmarkveien for 

elever som kommer fra Haldenjordet på vei til de midlertidige paviljongene ved 

Ringerikshallen.  

 

Ved forrige revisjon av særlige trafikkfarlige skoleveier, var det kommunale grunnskoler både 

på Ask (Stranden skole) og i Åsa (Vegård skole). Kommende skoleår er det private 

Montessoriskoler begge disse stedene. Trafikkforholdene vurderes å være slik de var ved 

Vegård skole og Stranden skole.  

 

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven kapittel 7 omhandler skoleskyss. Elever på 2. – 10. årstrinn som bor mer en 4 

kilometer fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 

kilometer. Elever som har særlig vanskelig/farlig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til 

veilengden.  Funksjonshemmede, midlertidig skadde eller sjuke elever har rett til gratis skyss 

når det blir dokumentert med legeerklæring, - det er ingen begrensninger vedrørende avstand 

hjem – skole. 

 

Økonomiske forhold 

I 2016 kostet skoleskyssen 9,2 millioner kroner for Ringerike kommune. Fordelt på 

skysselever, blir det ca. kr 9 950 kr per elev. 

Oversikten over særlig farlige skoleveier i Ringerike fra august 2009 foreslås i all hovedsak 

videreført, med de endringer som er nevnt i saksutredningen.  Antall elever som innvilges skyss 

på grunn av særlig trafikkfarlig skolevei, vil forholde seg stabilt.  

Kostnadene til skoleskyss vil dersom de foreslåtte strekninger fra 01.08.17 blir vedtatt, forbli 

på dagens nivå korrigert for årlig prisstigning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at all ferdsel ute i trafikken skal skje på en sikker måte. Særlig viktig 

er det at skolebarn kan ta seg trygt fram til skolen. Mange av skolebarna i Ringerike bor i en 

avstand fra skolen som betyr gratis skyss, men også barn som har en særlig trafikkfarlig 

skolevei skal bli ivaretatt. Rådmannen anbefaler derfor at det vedlagte forslaget til strekninger 

som defineres som særlig trafikkfarlige vedtas. 

 

Vedlegg 

 

- Vedtak i HOK i sak 15/09 



- 

- Forslag til strekninger som skal defineres som særlig trafikkfarlige fra 01.08.17. 

- Høringsuttalelser fra Samarbeidsutvalgene ved skolene 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ringerike kommune  

Administrasjon 

SÆRLIG FARLIGE SKOLEVEIER FRA 01 .AUGUST 2009 
(etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) 

 

Hallingby skole 

FV 172 både nord- og sørover fra Skollerud 

 

Haugsbygd ungdomsskole 

FV 166 Viul – Knestang 

FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien 

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde. 

 

Helgerud skole 

FV 172 inntil 4 km fra skolen 

 

Hov ungdomsskole 

RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

 

Kirkeskolen 

FV 241 Fra Kirkeskolen til Vang skoles opptaksområdet (Lisletta) 

FV 156 Åsaveien fra Kalkverket 

FV 158 Fra Busund gård 

 

Nes 

E-16 inntil 4 km nord- og sørover der det ikke er gangvei eller fortau 

RV 243 Lindelia 

Kommunal vei Kvernbråten 

 

Sokna 

RV 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen 

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud 

 

Tyristrand 

RV 35 inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er fortau eller gangvei 

 

Ullerål skole 

RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

 

Vang skole 

FV 166 Viul – Knestang 

FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

             Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien 

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde. 

 



 
 

 

 

 Før Vegård og Stranden skole ble nedlagt var noen strekninger inn mot disse skolene 

vedtatt som særlig farlige; det var: 

 

Vegård skole – (nå Steinsfjorden Montessoriskole) 

FV 156 fra Hole kommune grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalverket. 

 

Stranden skole – (nå Ringerike Montessoriskole) 

RV 35 Bjerkemoen/Styggdalen/omkjøringsveien 

RV 35 Ask «sentrum» til grensen mot Tyristrand /Egge/Veholt/Rønnerud) 

FV 173 Sandaker/Sørgefoss 

FV Snyta/Mælingen/Bjerkemoen 

 

Steinerskolen i Ringerike 

Ingen strekninger definert som særlig trafikkfarlige 



SÆRLIG FARLIGE SKOLEVEIER FRA 01. AUGUST 2017 
 
 

Hallingby skole 

E 16   Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

FV 172  Både nord- og sørover fra Skollerud 

 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 

FV 166  Viul – Knestang 

FV 169  Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 
FV 164  Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter  

               

Helgerud skole 

FV 172   Inntil 4 km fra skolen 
 

Ullerål skole og Hov ungdomsskole 

RV 35   Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 
Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

RV 35   Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

 

Kirkeskolen 

FV 241   Fra grense mot Vang skoles opptaksområde til krysset der Åsaveien tar av fra FV 156 

  Åsaveien fra Kalkverket 

 

Nes 

E 16   Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

RV 243  Lindelia 
Kommunal vei Kvernbråten 

 

Sokna 
RV 7  Inntil 4 km vest- og østover fra skolen der det ikke er gang- sykkelvei. 

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud 

 

Tyristrand 
RV 35  Inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er gang- sykkelvei. 

 

Ullerål skole 
RV 35  Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 

RV 35   Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

Plassveien/Ruaveien inntil tilstrekkelige sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

 

Steinsfjorden skole – montessoriskole 

FV 156  Fra Hole grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket. 

 

Ringerike Montessoriskole – tidligere Stranden skole 

RV 35   Bjørkemoen/Styggdalen 

RV 35   Mot Tyristrand der det ikke er gang- sykkelvei 



Samarbeidsutvalget på Sokna skole (SU)viser til kommunens høringsbrev datert 02.03.2017 vedr. 

særlig farlige skoleveier med frist for tilbakemelding 15.05.2017. 

Vi vil innledningsvis presisere at det i høringsnotatet bes om noe annet enn kommunestyret konkret 

har bedt om samarbeidsutvalgenes uttalelse til. Kommunestyret ber om en oversikt over usikrede 

skoleveier, dvs. strekninger hvor elevene må ferdes til og fra skolen fordi de ikke blir tilbudt 

skoleskyss. Høringsnotatet ber derimot om å få oversikt over hvilke strekninger som kan betraktes 

som «særlig trafikkfarlige», mao. hvor det må vurderes å tilby skoleskyss. Tilbys det skoleskyss er det 

imidlertid ikke relevant å gjøre tiltak for gående/syklende.  

SU ved Sokna skole vil derfor svare på dette høringsnotatet i to deler: 

1. Konkret svar på hvilke strekninger som betraktes som særlig farlige; 

Jf. vedtak i hovedkomiteen for oppvekst og kultur 3. juni 2009 er det for Sokna fattet vedtak 

om at følgende strekninger er å betrakte som «særlig farlige»; 

a. Rv 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen.  

b. Kryssing av rv 7 – undergang v/Pukerud - Lofthus - Skraperud.  

 

SU ved Sokna skole har følgende kommentarer til dette vedtaket: 

a. Rv7 vestover, innenfor 4 km fra krysset rv 7 – fv 179 i Sokna sentrum, er nå lagt om 

(Sokna – Ørgenvika). Langs ny rv 7 er det ikke aktuelt å ferdes. Gammel rv 7-trasé er nå 

nedklassifisert til fv 177. Strekningen vestover fra Sokna sentrum som fortsatt må 

betraktes som særlig trafikkfarlig er følgelig rv7/fv177 (mot Hamremoen). Begrunnelsen 

for dette er at det ikke er etablert gang- og sykkelvei på på strekningen fra Sokna 

sentrum og frem til rundkjøringen (rv 7).  

 

b. Det er ikke gjort tiltak på nevnte kryssinger som følgelig er minst like farlige nå som i 

2009. 

 

c. SU vil i tillegg peke på at strekningen fra skolen og nordover langs fv 179, inntil 4 km, er å 

betrakte som særlig trafikkfarlig inntil det er etablert en akseptabel og forsvarlig gang-

/sykkelvei på strekningen. Det vises i denne forbindelse til konkret forslag om dette fra 

Sokna utvikling til kommuneplanens arealdel. Dagens situasjon er på ingen måte en 

akseptabel løsning og medfører mange trafikkfarlige situasjoner, både får 

gående/syklende til skolen, men også for andre mye trafikanter mellom Furumoen og 

Sokna sentrum. Denne strekningen er belastet med betydelig tungtransport i form av 

tømmertransport og transport fra grus-, pukk- og asfaltverk lenger nord (i 

Djupdalsgropa). 

 

2. Strekninger/områder hvor det konkret må gjøres tiltak for å gjøre skoleveien sikrere for 

elevene.  

 

a. Samme forhold som under punkt 1 c. Det må bygges en akseptabel gang-/sykkelvei 

på denne strekningen.  

 

b. Trafikksituasjonen i Skoleveien må løses/reguleres. 

Skoleveien skal håndtere samtidig trafikk til/fra skolen for ansatte, foresatte som 

leverer/henter skoleelever, gående og syklende elever, skolebusser og trafikk til/fra 

eiendommene som har atkomst til veien.  



I dag finnes ingen regulert løsning på denne trafikken, noe som ofte skaper stygge 

situasjoner og nestenulykker. Det må derfor gjøres snarlige tiltak som mye klarere 

definerer trafikken for å forhindre slike situasjoner. Aktuelle tiltak er å styre 

biltrafikken gjennom entydig skilting, entydige av-/påstigningsplasser for buss samt å 

klart definere hva som er kjøreareal og hva som er gang-/sykkelareal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike Kommune 

v/Geir Svingheim 

 

Vang SU og FAU 

       Vang, 08.05.2017 

Høringsuttalelse særlig farlige skoleveier Vang/Haugsbygd skolekrets 

Henviser til mottatt sak HOK 15/09 – vedtak særlig farlige skoleveier. SU og FAU har gått gjennom 

dette vedtaket i tillegg til notat der prioritering av de enkelte strekningene er utført.  

FAU/SU har ingen nye saker å tilføye, skoleveiene identifisert har ikke blitt tryggere siden 2009, og vi 

er enig i prioriteringen gitt i vedlagte dokument. 

 Vi stiller imidlertid spørsmål ved fraværende fremdrift i enkeltsaker, og behovet for ny revidering av 

listen. Dette da det ikke har vært iverksatt tiltak på noen av veiene i perioden siden 2009. En 

revidering oppleves som unødvendig byråkratisk og forsinker ytterligere prosessen med å gjøre noe 

med de avdekkede farlige skoleveiene.  

Vi henstiller kommunen til å vise handlingskraft i gjennomføring av tiltak på de identifiserte 

strekningene, før en eventuell ulykke skjer på en av strekningene. 

 

For Vang SU og FAU 

Siri Strømmen, rektor 

 



Ringerike kommune  

Postboks 123 sentrum 

3502 ØNEFOSS 

 

 

Svar på høring særlig farlige skoleveier 

 

FAU, elevråd og samarbeidsutvalget ved Helgerud skole har hatt denne saken opp til 

drøfting, og har følgende innspill til hovedutvalget for oppvekst og kultur:  

SU melder inn Frøyas vei som farlig skolevei. Den har ikke gangvei og ikke gatelys. Barn aker 

ned bakken på vinteren. Samtidig er det foreldre som kjører Frøyas vei for å slippe ut egne 

unger nært til skolen. SU anbefaler at kommunen bygger gangvei her. 

Det ble også tatt opp i elevrådet. Det er elever som selv har vært utsatt for skumle episoder, 

det er særlig før skoletid når det er mørkt at det kan oppstå uønskede situasjoner.  

SU ønsker å opprettholde RV 172 som farlig.  

 

 

Helgerud skole 04.05.17 

 

På vegne av FAU og samarbeidsutvalget på Helgerud skole 

 

 

 

Linn S. Forbord       Roger Bogen 

Leder FAU/SU        sekretær SU 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
OPPVEKST OG KULTUR 

Ullerål skole 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Postboks 123 Osloveien 1  32 1174 00 

3502 Hønefoss 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

04.05.2017 

Høringsuttalelse fra SU Ullerål skole 

 

Farlige skoleveier 

SU vurderer at det fortsatt er farlige veistrekninger for Ullerål skole som definert i vedtak fra HOK 

15/09. 

Innspill i forhold til bruk av midlertidige skolelokaler ved Ringerikshallen 

Det er viktig å sikre trygge overganger i Hovsmarkveien fra Haldenjordet når Ullerål skole flytter til 

Ringerikshallen. SU tenker at det er nødvendig med to overganger. Det er viktig å sikre at færrest mulig 

velger veien via Rundtom da det er en smal og uoversiktlig strekning. Dette innspillet er meldt inn til 

styringsgruppa i prosjektet. Viktig at det blir gode permanente løsninger siden det skal være midlertidig 

skole der i flere år (ca 5 år). 

SU er kjent med at det gjøres en trafikalanalyse i området i forbindelse med bygging av ny Ullerål skole.  

SU mener det er nødvendig med en sikker overgang over RV 35 fra Ruaveien. Forslag om kulvert under 

veien, eller planfri overgang. 

Strekningen mellom Hønengata og krysset Fossekallveien og Krokenveien krysses av mange utenfor 

fotgjengerovergangene. Det oppleves som farlig og uoversiktelig av bilister ift myke trafikanter. 

God vinterbrøyting med tanke på sykling, kan redusere bruk av bil 

 

Anne Cathrine Fjellvang 

Referent SU 

 



Ringerike Montessori ,
Aklangveien 2,
3519 HØNEFOSS
Org.nr. 916 231 539

Høring – særlig farlige skoleveier

Viser til høringsnotat saksnr. 17/996 - 1.

Vi ønsker å trekke frem noen veistrekninger:
• RV35 fra Snyta til Bærengsletta. Masse trafikk, svingete og absolutt intet s ykkel - og

gangfelt. Svært trafikkfarlig for myke trafikkanter.
• FV 173 Sandakerveien. Veldig dårlig veistandard, svært smal og også en del

tungtrafikk . Planer om deponi på Røiseng gjør denne veien enda mer trafikkfarlig for
skol ebarn.

Mvh.

Bernt Gran
Styreleder Ringerike Montessori



 

 

 
Hønefoss 14.05.17 

 

Ringerike kommune 

 

 

 
Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Eikli skole  

Særlig farlige skoleveier. 

 

 
Samarbeidsutvalget ved Eikli skole behandlet høringsnotatet særlig farlige skoleveier i møtet 08.05.17. I 

høringsnotatet og Særlig farlige skoleveien fra 01. august 2009 (etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen 

for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) fra er det ikke definert noen særlig farlige 

skoleveier til Eikli skole. 

SU ved Eikli mener at i Kvernbergbakken er det et stykke hvor fortauet er veldig trangt og det ligger tett 

opp inntil kjørefeltet hvor det er en 60 sone.  Vi anser dette som er særlig farlig skolevei og mener at 

dette kan løses ved at fortauet forbedres ved at det gjøres bredere evt. at det settes opp et vern/gjerde 

mot veien.  

I SU kom det også opp at det er en del biltrafikk og ikke noe fortau i Blomsgate på Helgesbråten. SU 

ønsker at det vurderes noen tiltak på denne strekningen.  

  

 

 

 

 

SU v/Eikli skole 

Inger Marie Skjolden, 

Rektor Eikli skole og sekretær i SU 

 

 

 
. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Tyristrand skole 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/996-6 16686/17 Q20  12.05.2017 

 

Svar - Usikre skoleveier 

Høringsuttalelse 

 

I SU-møte v/ Tyristrand skole den 10/5-17 ble følgende veier og steder definert som særlig 

farlige skoleveier i tillegg til det som er klassifesrt som farlig skolevei 1. august 2009: 

- Strekningen Kirken – Solbergbakken (Holleiaveien). Her er 

veien trang og lite egnet for myke trafikanter. Det er mye trafikk. 

- Strekningen Maltkleiva – Kirken på vei til skolen. Her sykler 

elevene ned en bratt bakke og møter trafikk parallelt fra Holleiaveien uten at det er 

gangfelt eller sykkelfelt. 

- Nakkerudgata vinterstid. Den er smal, glatt, ingen gangfelt og en 

del tungtrafikk. 

- Holleiaveien vinterstid. Tungtrafikk og lite/ingen gatelys. 

- Pjåkaveien vinterstid. Dårlig/ingen belysning, veien er i dårlig 

forfatning. 

- Krysset Hovindveien og riksvei 35. Ingen gangfelt over riksvei 

og uoversiktelig for fotgjengere. 

 

 

 

Referent Erik Lund 

Rektor 

erik.lund@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Hov ungdomsskole

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Rådmannens stab v/ Geir Svingheim

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 2176 - 28 16467 / 17 033 24.03.2017

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole ang særlig farlige
skoleveier

Særlig trafikkfarlig skoleveg er i høringen definert til trafikkfarlig veg langt utover den fare
det uansett er å ferdes i trafik kerte områder, jf høringsbrev av 02.03.17.

Etter gravearbeider i Hovsmarkveien for omtrent tre år siden ble fotovergang nedenfor skolen
flyttet lenger opp i veien fra der den var tidligere. Antakelsen var at elevgrupper ville følge
trafikkskiltingen og bruke denne.

Den nye fotovergangen, et opphøyd gangfelt, ligger utenfor det vi kan se er den gjen gse
overgangen for våre elever i flokk. Når våre elever skal bruke det merkede opphøyde
gangfeltet vil dette innebære at de må gå oppover et stykke for så å gå nedover veien igjen.
Dette blir en logisk brist for de fleste, og vi klarer ikke å tvinge eleven e inn en ny rute. Elever,
i større og mindre grupper, går over veien lenger ned enn de skal, der det ikke er merket for
fotovergang, og dette skaper trafikkfarlige situasjoner.

I tillegg opplever vi at flere foresatte enn tidligere henter og bringer barna sine til og fra
skolen. Dette blir en tilleggsfaktor som føre til både økt trafikk og trafikkfarlige situasjoner.

Skolen har tilsyn langs skoleveg i Hovsmarkveien og ved buss - stopp utenfor Ullerål skole for
våre skyss - elever. Om vi øker antallet voksne m ed tilsyn vil vi ikke klare å få alle til å bruke
merket fotovergang og samtidig bidra til å dirigere økt biltrafikk.

Skolen har, i forkant av høringen knyttet til revidering av trafikksikkerhetsplanen i Ringerike
kommune, meldt saken til Eiendomstjeneste n. Dette per e - post av 27.02.17, som igjen ble
videreformidlet til Veiforvaltningen v/ Jan Skillebekk den 07.03.17. Vurdering gjort av
Vegforvaltningen, etter vår henvendelse, konkluderer med at det ikke vil bli gjort endringer
etter skolens ønsker, mht å flytte fotovergang. Vi tar svaret til orientering men ønsker å
uttrykke vår uenighet med konklusjonen i dette høringsinnspill.

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole ber om at fotovergang blir flyttet lenger ned i
Hovsmarkveien. Den mer naturlige overgang for kryssing av veg vil være der busslommen i
dag ligger, på høyreside av Hovsmarkveien i retning Ullerål skole og opp mot industriområdet
i Hovsmarka.

I tillegg ber Samarbeidsutvalget om at det legges bedre til rette for av - og
påstigningssituasjoner ve d skolen.

Vedlagt i høringsbrevet er skriv: Særlig farlige skoleveier fra 01.august 2009 (etter møte/sak
15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) . Skrivet
informerer om at veiene:
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt m ot Risesletta
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Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen
Er definert som særlig farlige skoleveier. SU ved Hov ungdomsskole kan ikke se at det er gjort
tiltak etter dette skrivet for å sikre trygg skolevei for våre elever og ber om at tiltak settes inn
på disse nevnte områdene.
For plan for trafikkløsning i Hov smarka ved midlertidig skoledrift i paviljonger ved
Ringerikshallen har skolen sendt et forslag til tillegg i planløsningen til Ullerål skole. Skole
har fått bekreftet at forslaget er tatt med inn i det videre arbeidet med trygg skolevei i egne
utvalg for dette.

Hov ungdomsskole 24.mars 2017

På vegne av Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole

Med hilsen

Tone Sandvik
Rektor

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift



Fra: Cecilie P. Øyen [cecilieoyen@gmail.com] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: ive tandberg [i_tandberg@hotmail.com] 

Sendt: 02.05.2017 19:31:23 

Emne: Høringsuttalelse "Særlig farlig skolevei" - fra Hønefoss skole FAU 

Vedlegg:  

Fra Hønefoss skole FAU (møte 2. mai) 

 

Sak 19/17  

Høringsnotat om Særlig farlig skolevei fra Hønefoss skole v/ FAU. 

1. Vi oppfatter at våre interesser blir ivaretatt i kommunens planer om storskole på Ullerål.  

2. Når det gjelder farlig veier forøvrig stiller i oss undrende til at krysset Rema 1000 

(Hønengata/Vesterngata/Parkgata) ikke er omtalt som særlig farlig vei/kryss med de 

overgangspunkter som er for våre elever. Dette er og har vært en bekymring for Hønefoss 

FAU. Vi ber om snarlig dialog hvor våre synspunkt på krysset og hva som kan forbedres - 

uavhengig av små eller store trafikanter - gjennomføres. 

 

På vegne av FAU 

Cecilie p. Øyen 

Referent/SU leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannens stab 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/996-1 7735/17   02.03.2017 

 

Særlig farlige skoleveier – høringsnotat 

 
Bakgrunn 

Kommunestyret har bedt Rådmannen iverksette kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og 

ungdomsskoler i Ringerike. SU ved den enkelte skole skal involveres i dette arbeidet. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fattet i sak 15/09 vedtak om hvilke skoleveier som var særlig 

trafikkfarlige. 

Ringerike kommune står foran en revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Et ledd i denne revisjonen er en 

gjennomgang av de særlig farlige skoleveiene. 

Skolenes samarbeidsutvalg (SU) er høringsorganer i denne prosessen. 

 

Oppdrag til samarbeidsutvalgene: 

Vurder de strekningene for «din» skole som etter vedtak i sak HOK 15/09 er definert som særlig 

trafikkfarlig, og kom med begrunnede synspunkter dersom at noen strekninger foreslås nedklassifisert, 

eller om nye strekninger foreslås klassifisert som særlig trafikkfarlige. 

 

Begrepet særlig trafikkfarlig betyr trafikkfarlig langt ut over den fare det uansett er å ferdes i trafikkerte 

områder. 

 Høringsfrist settes til innen 15.05.17. 

Høringsinnspill sendes fortrinnsvis elektronisk til: 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no  

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: Særlig farlige skoleveier etter vedtak i HOK sak 15/09 + vedtak som gjaldt tidligere Vegård og 

Stranden skoler. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3057-3  Arkiv: A00 &13  

 

Sak: 30/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av 

hodeplaplagg som helt eller delvis dekker ansiktet  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3057-4  Arkiv: A00 &13  

 

Sak: 9/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av 

hodeplaplagg som helt eller delvis dekker ansiktet  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 21.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3057-1   Arkiv:   

 

 

Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av hodeplaplagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag om forbud av plagg som helt eller delvis dekker 

ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter 

introduksjonsloven på høring. 

 

Høringsfristen er satt til 20. september 2017. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Et eventuelt forbud mot bruk av spesielle plagg kan gripe inn i religionsfrihet og 

diskrimineringsforbudet. Konkret vil et forbud ramme religiøse plagg som Nikab og Burka. 

Hijab dekker bare håret og halsen og ikke ansiktet, og omfattes ikke av forslaget til forbud. 

Verken barnehageloven eller opplæringsloven inneholder bestemmelser om bruk av plagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet. 

 

Barnehageloven gir ikke barnehageeieren rett til å innføre slikt forbud, mens opplæringsloven 

uttrykker at hver skole skal ha et ordensreglement som gir regler om oppførsel og hvilke 

reaksjoner som kan benyttes ved brudd på reglementet. Skoleeier kan i sitt ordensreglement 

vedta forbud mot å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. 

Arbeidsgivers kompetanse til å regulere de ansattes adferd på arbeidsplassen følger av den 

ulovfestede styringsretten. 



- 

Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder for god kommunikasjon, noe 

som er avgjørende for læring og trivsel. Et forbud mot slike plagg vil dermed ha en saklig 

begrunnelse. 

 

Diskrimineringslovgivningen forbyr diskriminering på grunn av religion og livssyn. Et forbud 

vil trolig være å anse som forskjellbehandling på grunn av religion derom det ikke har et saklig 

fomål.  

At slike hodplagg er til hinder for god kommunikasjon blir av departementet vurdert å være en 

tilsterkkelig saklig begrunnelse. 

 

Bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet er knapt registrert som noen problemstilling 

ved barnehagene og grunnskolene i Ringerike kommune. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer lovverket som avgjørende viktig i et velfungerende samfunn. Samfunnet 

er i kontinuerlig utvikling og endring. Det konkrete forslaget om å innføre forbud mot bruk av 

plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner vurderes 

pedagogisk riktig. I kommunikasjonen mellom barn og voksene er det viktig at barn og ansatte 

ser hvarandres og ansattes ansikt. 

Rådmannen anbefaler derfor dette lovforslaget.. 

 

Vedlegg 

 Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 

 Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet med forslag om å innføre forbud mot 

hodekkende klesplagg i barnehager og skoler 

 Forslag til uttalelse fra Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Høringsnotat

Forslag til endringer i

• barnehageloven

• opplæringsloven

• friskoleloven

• folkehøyskoleloven

• voksenopplæringsloven

• universitets - og høyskoleloven

• fagskoleloven

• introduksjonsloven

(Innføring av forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i
barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter
introduksjonsloven )

12. juni 2017
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1 Innledning
Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr.
64 om barnehager (barnehageloven), lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) , lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar
(friskolelova), lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven), lov
19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven), lov 1. april 2005 nr.
15 om universiteter og høyskoler (universitets - og høyskoleloven), lov 20. juni 2003 nr.
56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) og lov 4. juli 2003 nr. 80 om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven).

Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. F orbudet vil gjelde både i
offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående
opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og
opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.

D epartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslagene.

2 Bakgrunnen for forslaget
Ved behandlingen av r epresentantforslag 8:3 S (2016 - 2017) har Stortinget i Innst. 63 S
(2016 - 2017) bedt regjeringen på egnet måte å utarbeide og eventuelt foreslå na sjonale
regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i
skolene og på universiteter og høyskoler. Kunnskapsministeren har varslet at forslag til
nytt nasjonalt regelverk som regulerer bruk av plagg som helt eller d elvis dekker ansiktet
vil bli sendt på høring tid lig i 2017. Regelverket vil omfatte hele utdanningsløpet fra
barnehage via skole til høyskoler og universiteter . Det vil også omfatte deltakere i
introduksjonsprogram og norsk - og samfunnskunnskapsopplæring etter
introduksjonsloven.

I barnehager, i skolen, på universiteter og høyskoler og ved andre undervisningssteder er
det ønskelig at ansiktene til ansatte, barn, elever, studenter og deltakere i opplæring etter
introduksjonsloven er synlige for å kunne utøv e mandatet til institusjonen; sørge for godt
sosialt samvær og tilfredsstillende utvikling hos små barn, og undervise elever og
studenter i ulike fag. Barnehager og utdanningsinstitusjoner er arenaer for læring,
integrering og kommunikasjon. Dersom ansatte , barn, elever, studenter eller deltakere i
opplæring etter introduksjonsloven bruker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, kan
det være til hinder for god samhandling og komm unikasjon mellom menneskene i
barnehagen eller utdannings institusjonen. Go d kommunikasjon er avgjørende for et godt
læringsutbytte og for at barn skal føle seg trygge.

I noen tilfeller kan også hensynet til sikkerhet, identifikasjon og hygiene gjøre det
nødvendig at ansiktet er fullt ut synlig i barnehager og utdanningsinstitus joner.
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Et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil ramme
religiøse plagg som nikab og burka. Nikab er en kombinasjon av hode - og ansiktsplagg som
kan brukes på flere måter, men vanligvis dekker plagget hele ansiktet bortsett fra øynene.
Burka dekker hele kroppen og har et tekstilgitter foran øynene. Forbudet vil også omfatte
andre plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, som finlandshetter med stoff foran ansiktet,
buff eller skjerf som er trukket opp over nesen m v. Hijab, som bare dekker håret og halsen, er
ikke et plagg som dekker ansiktet. Bruk av hette vil heller ikke være omfattet. Når det gjelder
kravet om at plagget "helt eller delvis" skal dekke ansiktet, bemerker departementet at
hodeplagg som dekker hele ansiktet unntatt øynene klart vil ligge innenfor området for
forbudet. Hodeplagg som delvis dekker ansiktet vil være omfattet når en vesentlig del av
ansiktet er dekket til. Noen plagg dekker bare pannen og området rundt munnen, mens nese
og øyeparti er sy nlige. Denne type tildekking vil etter departementets oppfatning utgjøre "en
vesentlig del" av ansiktet. For å oppnå det primære formålet med et forbud , god
kommunikasjon i omsorg og undervisning, legger departementet til grunn at plagg som enten
dekker om rådet rundt munnen opp til og med nesen, eller området rundt nese - og øyeparti ,
og så vil være omfattet .

Forbudet vil ikke ramme plagg som bæres for å beskytte barn eller voksne mot værfenomener
som kulde eller sterk sol. Barn i barnehage - og grunnskoleald er bruker for eksempel ofte lue
og buff eller skjerf som dekker nesten hele ansiktet når det er svært kaldt om vinteren.
Forbudet rammer heller ikke plagg eller utstyr som brukes av hensyn til helse eller sikkerhet.
For eksempel omfattes ikke verneutstyr s om elever og studenter er pålagt å bruke av
sikkerhetshensyn, eksempelvis munnbind, hjelm eller visir.

I høringsnotatet brukes både "plagg som helt eller delvis dekker ansiktet" og
" ansiktsdekkende plagg " . B egrepene er ment å ha samme meningsinnhold .

3 Gjeldende rett

3.1 Innledning

I punktene 3.2 til 3.5 redegjøres det for regelverket for hhv. barnehager, skoler,
universiteter og høyskoler og ordninger etter introduksjonsloven. I redegjørelsene omtales
kompetansen til den enkelte institusjon til å regulere b ruk av ansiktsdekkende plagg for
barn, elever, studenter og deltagere i ordninger etter introduksjonsloven , samt i hvilken
grad det er fastsatt slike regler i praksis. I punkt 3.6 omtales arbeidsgivers kompetanse til
å regulere ansattes bruk av ansiktsdekk ende plagg i barnehager, skoler, universiteter,
høyskoler og ordninger etter introduksjonsloven.

Den enkelte institusjons regulering av rettigheter og plikter for både ansatte og for barn,
elever, studenter og deltagere i ordninger etter introduksjonslove n , må ligge innenfor
konstitusjonelle og menneskerettslige rammer og annet regelverk. For regulering av
ansiktsdekkende plagg er religionsfrihet og diskrimineringsf orbudet relevante rammer. I
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punkt 3.7 omtales forholdet til religionsfriheten e tter Grunnlov en og Den Europeiske
Menneskerettskonvensjonen ( EMK ) og i punkt 3.8 omtales forholdet til
diskrimineringslovgivningen.

3.2 Barnehage

Barnehageloven inneholder ingen best emmelser om bruk av plagg som helt eller delvis
dekker ansikt et .

Det frem går av barnehage loven § 7 fjerde ledd at barnehageeieren skal fastsette
barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for
foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder om eierforhold, formål,
opptakskriterier, antall medlemmer i s amarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid.

Spørsmålet om hva som kan reguleres i barnehagens vedtekter, var tidligere regulert i
barnehageloven § 15. I den opphevede § 15 var det gitt en uttømmende regulering av
hvilke opplysninger som skulle inntas i v edtektene. Samtlige av disse opplysningene
knyttet seg til barnehageeierens drift av barnehagen, og var ment å gi informasjon til
barnas foreldre. Bestemmelsen ga dermed ikke hjemmel til å regulere barnas rettigheter
eller plikter.

Det frem går av merknade n til barnehageloven § 7 fjerde ledd at bestemmelsen er ment å
videreføre den opphevede bestemmelsen i barnehageloven § 15, jf. Ot. prp. nr. 72 (2004 -
2005). Det må således legges til grunn at heller ikke barnehageloven § 7 fjerde ledd gir
hjemmel til å reg ulere barnas rettigheter eller plikter.

Departementet er etter dette av den oppfatning at barnehageloven ikke gir barnehageeieren
hjemmel til å innføre lokale forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet .

3.3 Skole

3.3.1 Opplæringsloven

Bruk av ans iktsdekkende plagg i grunnskolen og videregående opplæring er ikke regulert i
opplæringsloven.

Det følger av opplæringsloven §§ 2 - 9 og 3 - 7 at hver skole skal ha et ordensreglement som
gir regler om oppførsel og om hvilke reaksjoner som kan benyttes ved b rudd på
reglementet. Det følger av lovens forarbeider1 at b estemmelsene gir kommunene og
fylkeskommunen e kompetanse og plikt til å fastsette ordensreglement. Videre følger det
av forarbeidene2 at det er opp til skoleeieren å bestemme hva slags regler og reaksjoner

1 Ot. prp. nr. 46 (1997 - 1998) punkt 20.4 jf. 20.2.1

2 Ot. prp. nr. 46 (1997 - 1998) i merknaden til § 3 - 7 jf. omtale av tidligere lovbestemmelse om
ordensreglement i NOU 1995: 18 punkt 30
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som skal gjelde for elevene innenfor rammene av opplæringsloven og annen generell
lovgivning . Det er fastsatt i loven at fysisk refsing eller annen krenkende behandling ikke
kan benyttes som reaksjon. Det er videre lagt til grunn gjennom forvaltningspraksis et
forholdsmessighetsprinsipp, det vil si at reaksjonen m å st å i forhold til overtredelsen.

Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder for god kommunikasjon ,
noe som er avgjørende for at elev er skal kunne lære godt og trives . Læring og trivsel
ligger innenfor rammene av opplæringsloven og er sentralt i den virksomheten som
skoleeier har fått kompetanse til å fastsette regler for gjennom ordensreglementet.
Departementet har lagt til grunn at sk oleeier i sitt ordensreglement kan vedta forbud mot å
bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, dersom forbudet er nøytralt utformet, er
begrunnet i et saklig formål, er nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende .

Enkelte kommuner og fylkeskomm uner har tatt bestemmelser om bruk av ansiktsdekkende
plagg inn i ordensreglementet for sine grunnskoler og videregående skoler, eksempelvis
Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Dette er i praksis
lokale forbud mot å bruke hodepla gg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudene
gjelder alle former for plagg som dekker ansiktet helt eller delvis – både plagg som nikab
og burka, og lue eller skjerf som brukes på en slik måte at plaggene dekker hele eller deler
av ansiktet.

Østfold fylkeskommune har tatt inn i ordensreglementet for sine videregående skoler
følgende bestemmelse:

"Bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt er ikke tillatt i
undervisningssituasjoner. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er full t synlig.
Ved uenighet avgjør rektor hva som er undervisningssituasjonen."

3.3.2 Friskoleloven

F riskoleloven regulerer f rittstående skoler som er godkjent etter friskoleloven og mottar
statsstøtte . Bruk av ansiktsdekkende plagg i friskoler er ikke regulert i friskoleloven.

Frittstående skoler har regler om ordensreglement i friskoleloven § 3 - 9 , som lagt på vei er
likelydende med reglene om ordensreglement i opplæringsloven §§ 2 - 9 og 3 - 7. Styret i
friskolene har samme kompetanse som skoleeier i offentlige skoler til å bestemme hva
slags regler og reaksjoner som skal gjelde for elevene. De samme grensene for hva styret i
friskolene kan fastsette i ordensreglement gjelder ogs å , jf. det som er skrevet om dette i
punkt 3.2. 1.

Så langt departementet er kjent med, er det ingen friskoler som har tatt inn forbud mot
plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i sitt ordensreglement.

3.3.3 Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsloven har ingen uttrykkelig hjemmel for skoler som er godkj ent etter
voksenopplæringsloven kapittel 4 til å regulere bruk av ansiktsdekkende plagg.



10

Voksenopplæringsloven § 24 gir friskoleloven § 3 - 9 om ordensreglement tilsvarende
anvendelse for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4. Det vises til omt alen
av friskoleloven § 3 - 9 i punkt 3.2.2 over. Departementet er ikke kjent med at noen av
disse skolene har forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i sine
ordensreglement.

3.3.4 Folkehøyskoleloven

Folkehøys koleloven har ingen uttrykkelig hjemmel for å regulere bruk av ansiktsdekkende
plagg. Folkehøyskoleloven har heller ingen bestemmelser som direkte regulerer adgangen
til å fastsette ordensreglement eller andre regler om elevenes adferd på skolen.

Det er ingen som har rett til inntak til folkehøy skolene og folkehøyskoleloven overlater i
stor grad til den enkelte folkehøyskole å utforme innholdet i og rammene for tilbudet.
Gjennom å søke seg til og ta imot plass ved en folkehøyskole, vil den enkelte samtykke til
de regler som er fastsatt for ved de n enkelte folkehøyskole. Så vidt departementet er kjent
med , er det fastsatt ordensreglement v ed alle landets folkehøyskoler. Ordensreglementet
fastsettes i praksis av styret ved den enkelte folkehøyskole. Departementet er ikke kjent
med at det finnes folk ehøyskoler som h ar innført forbud mot plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet.

3.4 Universiteter og høyskoler, fagskoler

Universiteter og høyskoler har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høy t faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med
anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper , jf. universitets - og
høyskoleloven § 1 - 5 første ledd. Den som gir undervisning ved universitet eller høyskole har
et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som
institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov , jf. § 1 - 5 femte ledd .
Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir
prø vet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte , jf. § 3 - 9 første ledd. Styrene for
universitetene og høyskolene gir selv forskrift om avleggelse av og gjennomføring av
eksamener og prøver , jf. § 3 - 9 syvende ledd.

Departementet har lagt til grunn at dersom institusjonene mener det er nødvendig av faglige
hensyn, kan de fastsette et forbud mot at studentene i undervisnings - eller
eksamenssituasjoner bruker plagg som helt eller delvis dekker studentenes ansikt. Et slikt
forbud må være nøytralt og ik ke - diskriminerende.

Tilbyder av fagskoleutdanning skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne
skal gjennomføres, jf. fagskoleloven § 5. Styret for fagskolen skal sørge for at studentenes
kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse bli r prøvet og vurdert på en upartisk og
faglig betryggende måte , jf. fagskoleloven § 6 første ledd. Styret selv gir forskrift om
avleggelse av og gjennomføring av ek samener, prøver og annet arbeid, jf. § 6 femte ledd.
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Tilsvarende som for universiteter og høy skoler, har departementet lagt til grunn at dersom en
fagskole mener det er nødvendig av faglige hensyn, kan den fastsette et forbud mot at
studentene i undervisnings - eller eksamenssituasjoner bruker plagg som helt eller delvis
dekker studentenes ansikt.

De aktuelle bestemmelsene i universitets - og høyskoleloven gjelder både statlige og private
universiteter og høyskoler, uavhengig av om de mottar statstilskudd. Bestemmelsene i
fagskoleloven gjelder alle fagskoler, uavhengig av eierskap og ev. tilskudd fra stat,
fylkeskommune eller andre. Departementet legger derfor til grunn at alle universiteter,
høyskoler og fagskoler i tråd med gjeldende rett kan fastsette egne forbud mot bruk av plagg
som helt eller delvis dekker ansiktet, gitt at øvrige vilkår er oppf ylt.

3.5 Ordningene etter i ntroduksjons loven
Lov 4 . juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven) regulerer deltakelse i og gjennomføring av
introduksjonsprogram og opplæring i norsk - og samfunnsk unnskap for nyankomne
innvandrere. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes - og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

3.5.1 Introduksjonsprogrammet

I målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger og deres familiemedlemmer, det
vil si personer som har fått asyl, er overføringsflyktninger, har fått opphold av
beskyttelsesliknende grunner etter søknad om asyl, er innvilget kollektiv beskyttelse i
massefluktsituasjon, og personer som har fått oppholds tillatelse som familiemedlem til en
av disse gruppene. I tillegg er personer med tidligere familiegjenforeningstillatelse, som
deretter har fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag som følge av tvangsekteskap,
mishandling i ekteskapet, eller sosiale vanskeligheter ved retur til hjemlandet , en del av
målgruppen . Kun personer mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende
kvalifisering har plikt og rett til å delta i programmet. Et vilkår er også at de er
nyankomne, det vil si at det er mindre enn to år siden bosetting i en kommune, og at de er
bosatt etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Plikt og rett til å delta i
introduksjonsprogrammet inntrer først etter bosetting eller etablering i en kommune.

Kvalifiseringen skal minst inne holde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak
som forbereder til arbeid eller utdanning. Deltakere mottar introduksjonsstønad. Stønaden
er individbasert, og deltakerne får trekk i stønaden ved ugyldig fravær.

Loven beskriver rammene for ordningen og minimumsinnholdet i programmet, men
kommunene er gitt stor frihet når det gjelder muligheter for tilrettelegging av den enkeltes
program.
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3.5.2 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal k unne nå et
ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på
kompetansen sin i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

Målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er større enn målgruppen for
introduksjonsprogram met. Innvandrere mellom 16 og 55 år har plikt og rett til å delta i
opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner
grunnlag for permanent opphold. Dette er for eksempel personer som får asyl og de som
får opphold av be skyttelseslignende grunner. Familieinnvandrede med disse og
familieinnvandrede til norske og nordiske borgere har også plikt og rett til opplæring.
Personer som har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, kan søke om fritak fra
plikt til opplæring i norsk. Personer som har tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet, kan
søke fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap. Gjennomført pliktig opplæring og
fra 1. januar 2017 også dokumentasjon av muntlige ferdigheter på et visst nivå er vilkår
for perm anent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Språktrening i regi av frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner er et viktig supplement
til opplæringen som gis av den enkelte kommune. Det samme gjelder nettbasert
opplæring. Det er etablert en statlig g odkjenningsordning for private tilbydere av
opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

3.5.3 Stans i ordningene på grunn av den enkeltes forhold

I introduksjonsloven er det allerede etablert en sanksjonsmulighet. Deltakelse i
introduksjonsprogram og deltakelse i norsk - og samfunnskunnskapsopplæring kan stanses
dersom det er forhold ved den enkelte som tilsier at vedkommende bør tas ut av
ordningen.

Stans av introduksjonsordningen
I henhold til introduksjonsloven § 7 kan kommunen stanse introduksjonsordningen for den
enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold.
Programmet kan stanses enten midlertidig eller permanent. Midlertidig s tans kan være for
en periode på inntil tre måneder. Situasjonens grovhet vil i praksis avgjøre hvilken
reaksjonsform som benyttes. Midlertidig stans kan for eksempel benyttes hvis kommunen
ønsker å gi deltakeren en mulighet til å endre sin framtreden eller innstilling til deltakelse
i introduksjonsordningen. Vedtak om stans innebærer at deltakeren, enten for en periode
eller permanent, ikke lenger er deltaker i introduksjonsprogrammet, og derfor ikke har rett
til introduksjonsstønad.

Hva som menes med sakl ig begrunnet vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Forhold som
kan medføre stans er blant annet omfattende fravær fra programmet, og da særlig ugyldig
fravær. Når kommunen beslutter å stanse programmet, er det et enkeltvedtak, jf. § 21
første ledd boks tav c, og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til
anvendelse. Deltakeren kan påklage vedtaket til fylkesmannen, jf. § 22.
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Stans av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
I henhold til introduksjonsloven § 19 fjerde ledd kan kommunen stanse op plæringen i
norsk - og samfunnskunnskap når det er begrunnet med særlige forhold knyttet til den
enkelte deltaker. Grunnlaget for stans kan for eksempel være deltakerens opptreden eller
fravær, slik som beskrevet under punktet ovenfor. På samme måte som ved stans i
introduksjonsordningen kan stans i opplæringen være midlertidig eller permanent.

Stans innebærer at den individuelle retten opphører, enten for en periode eller permanent.
De som har fått stanset sin opplæring permanent har selv ansvaret for å op pfylle plikten på
annen måte. De må eventuelt selv betale for den opplæringen som gjenstår for at de skal
oppfylle sin plikt. Hvis en person ikke oppfyller plikten, kan konsekvensen bli at
vedkommende ikke får permanent oppholdstillatelse og statsborgerska p.

Ved midlertidig stans skal det fattes vedtak om hvor lenge opplæringen skal opphøre.

Når kommunen beslutter å stanse opplæringen, er dette et enkeltvedtak, jf. § 21 første ledd
bokstav c, og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendel se.

3.5.4 Adgang til å forby deltakere å bruke plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet

Introduksjonsloven har ikke bestem melser som regulerer klesdrakt for deltakere i
introduksjonsprogram og opplæring i norsk - og samfunnskunnskap. Departementet legger
til g runn at kommunen pr i dag ikke har hje mmel til å forby bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet overfor deltakerne i ordningene.

3.6 Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers kompetanse til å regulere de ansattes adferd på arbeidsplassen følger av d en
ulovfestede styringsretten. Styringsretten er retten arbeidsgiver har til å organisere, lede,
fordele og kontrollere arbeidet. Den er også beskrevet som arbeidsgivers rett til å treffe
bestemmelser som angår arbeidsforholdene og virksomheten.

Arbeidsgiv ers styringsrett begrenses av den individuelle arbeidsavtalen og av lovgivning,
som f.eks. diskrimineringsregelverket. Styringsretten begrenses også av rettspraksis og
sedvane. Det følger av langvarig norsk rettspraksis at arbeidsgivers beslutninger innenf or
styringsretten må hvile på saklige hensyn. Arbeidsgiver skal ikke ta beslutninger basert på
utenforliggende hensyn, som f . eks . beslutninger basert på kjønn, religion eller etnisk
bakgrunn . Eksempler på forhold arbeidsgiver typisk kan gjøre som ledd i styringsretten er
å bestemme ru t iner for vaktordninger, fordele ferietid og bestemme om arbeidstakerne
skal bære uniform , eller andre forhold vedrørende arbeidstakerens estetiske fremtreden.

Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder f or god kommunikasjon ,
noe som er avgjørende for læring og trivsel . Læring og trivsel er kjerneelementer i
utdanningsinstitusjonenes virksomhet. Et forbud mot slike plagg vil dermed ha en saklig
begrunnelse. Departementet er av den oppfatning at et forbud o verfor ansatte i barnehage,
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skole, høyere utdanning og ordning ene etter introduksjonsloven mot å bruke plagg som
helt eller delvis dekker til ansiktet kan ligge innenfo r grensene for arbeidsgivers
styringsrett.

3.7 Religionsfriheten etter Grunnloven og EM K

Den enkelte institusjons regulering av rettigheter og plikter for både ansatte og for barn,
elever, studenter og deltagere i ordninger etter introduksjonsloven , må ligge innenfor
konstitusjonelle og menneskerettslige rammer.

I tolkningsuttalelse 21. august 20 07 (JDLOV - 2006 - 7530) vurderte Lovavdelingen om
religionsfriheten, slik den er nedfelt i Grunnloven, EMK artikkel 9 og d en internasjonale
konvensjon om sivile og pol itiske rettigheter ( SP ) artikkel 18, er til hinder for å forby bruk
av ansiktsdekkende plagg i offentlige skoler. Lovavdelingen mente at f orbud som er
begrunnet i et saklig formål, som er nødvendig og som ikke er uforholdsmessig
inngripende, ikke vil være i strid med tros - og livssynsfriheten eller
diskrimineringslovverket. Lovavdelingen slo fast at p raktiske utfordringer med
kommunikasjonen i undervisningssituasjonen og det sosiale samværet mellom elevene kan
gjøre at et forbud m ot bruk av ansiktsdekkende plagg, som er nøytralt utformet, ligger
innenfor menneskerettighetene. Lovavdelingen påpekte at det samme trolig også vil gjelde
for voksenopplæring og på skolens område i pauser og lignende utenfor
undervisningssituasjonen.

Lovavdelingens vurdering fra 2007 gjaldt et forbud rettet mot elever og deltagere i
offentlige skoler og voksenopplæring. I tolkningsuttalelse av 18. januar 2017 har
Lovavdelingen vurdert forholdet til religionsfrihet ved et mulig nasjonalt forbud mot
ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner. Denne vurderingen knytter seg til både
private og offentlige utdanningsinstitu sjoner og både ansatte og deltagere. Lovavdelingens
vurdering av 18. januar 2017 er nærmere omtalt i punkt 9.1.2.

3.8 Diskrimineringslovgivningen

Diskrimineringsloven om etnisitet § 6 forbyr diskriminering på grunn av religion og
livssyn.

Et universitet ell er høyskoles, en skoleeiers eller en barnehageeiers pålegg til en
arbeidstaker, elev, student eller deltaker i ordning etter introduksjonsloven om å ikke
bruke religiøst begrunnede hodeplagg, vil være å anse som en forskjellsbehandling på
grunn av religion . Slik forskjellsbehandling er likevel ikke i strid med
diskrimineringsloven om etnisitet dersom pålegget oppfyller kravene i lovens § 7. Det
betyr at pålegget er tillatt dersom pålegget har et saklig formål og er nødvendig for å
oppnå formålet. I tillegg må det være et rimelig forhold mellom det universitetet eller
høyskolen, barnehageeieren eller skoleeieren ønsker å oppnå med pålegget , og hvor
inngripende pålegget er for den det gjelder.
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Avhengig av omstendighetene kan et pålegg om ikke å benytte bestem te plagg i
arbeidstiden eller studie - eller skoletiden også være å anse som forskjellsbehandling på
grunn av kjønn etter likestillingsloven. Likestillings - og diskrimineringsnemnda har for
eksempel lagt til grunn at et arbeidsreglement som forbød bruk av h odeplagg var
lovstridig fordi det hovedsakelig ville ramme muslimske kvinner som bruker hijab, se
klagesak 08/2010.

I vurderingen av om forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå
formålet og om det er et rimelig forhold mellom målet med inngrepet og hvor inngripende
dette er for den som rammes, må det blant annet ses hen til våre internasjonale
menneskerettigheter, herunder praksis fra Den europeiske Menneskerettsdomstol ( EMD ) .
Se punkt 9.1.2 for en nærmere omtale av forholdet t il internasjonale
menneskerettskonvensjoner. Departementet legger til grunn at et forbud mot å bruke plagg
som helt eller delvis dekker til ansiktet, ut fra hensynet til god samhandling og
kommunikasjon, vil ligge innenfor det som er nødvendig, saklig og f orholdsmessig
forskjellsbehandling etter diskrimineringsloven om etnisitet. Departementet legger til
grunn at tilsvarende vil gjelde etter likestillingsloven.

4 Situasjonen i andre europeiske land

4.1 De nordiske land ene

Kunnskapsdepartementet har via det nordi ske samarbeidet innhentet opplysninger fra
tilsvarende departementer i Sverige, Danmark, Finland og Island om eventuell nasjonal
regulering av ansiktsdekkende plagg i disse landene. Verken Danmark , Sverige, Finland
eller Island har innført nasjonale regler om bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet i barnehager.

I Danmark er personalets bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i "dagtilbud"
omtalt i "Vejledning om dagtilbud". Denne veilederen er ikke rett slig bindende, men gir
en utdypende beskrivelse av reglene om "dagtilbud". Det fram går av veilederen at:

" (...) Reglerne på dagtilbudsområdet giver kommunerne mulighed for f.eks. i
retningslinjer for de kommunale dagtilbud at opstille saglige og nødvendig e
hensyn, som efter en konkret vurdering kan tillægges vægt i forbindelse med
besættelse af stillinger i kommunale dagtilbud, herunder krav til ansøgerens
beklædning med videre.

En beklædning, hvor både dagplejerens krop og ansigt er tildækket, kan som
udg angspunkt ikke anses som foreneligt med at passe børn i hverken kommunale
dagtilbud eller private pasningsordninger, fordi det vanskeliggør kommunikationen
med børnene. Hensynet til en forsvarlig pasning af barnet vil således altid komme i
første række.
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D et skal i den forbindelse imidlertid generelt påpeges, at den almindelige
forvaltningsretlige grundsætning om, at en myndighed ikke lovligt kan opstille
regler, der afskærer eller begrænser en skønsmæssig afvejning, også gælder for
sager om ansættelse i de n offentlige forvaltning, f.eks. i kommunal dagpleje. Dette
indebærer, at eventuelle udarbejdede retningslinjer for, hvorledes ansøgernes
kvalifikationer skal bedømmes, jf. herom ovenfor, ikke må udformes på en sådan
måde, at en enkelt faktor opstilles som en ufravigelig regel." (punkt 259
Påklædning)

Verken Danmark , Sverige eller Island har innført nasjonale regler om bruk av plagg som
helt eller delvis dekker ansiktet i skoler.

I Sverige har Skolverket, som tilsvarer det norske Utdanningsdirektoratet, utarbeidet nasjonale
retningslinjer om "heltäckande slöja i skolan". De svenske retningslinjene fastslår at
utgangspunktet er at alle kan k le seg som de vil i skolen. D en svenske diskrimineringsloven
hindrer i utgangspunktet skolen i å nekte elever å gå m ed plagg som dekker ansiktet . Det er
lærerens ansvar, med støtte fra rektor, å legge til rette for at alle elever lærer det de skal,
uavhengig av hvi lke klær eleven møter i. L æreren kan likevel, i særskilte situasjoner, be
eleven ta av seg plagget som dekk er ansiktet , eller forby eleven å ha på plagget . Dette er når
plagget vesentlig forvansker kontakten og samspillet mellom lærere og elever i situasjoner der
samspillet mellom elever og mellom lærer og elever er særlig viktig. Likeså kan læreren forby
ansik tsdekkende plagg der plagget utgjør en særlig risiko ved laboratorieforsøk eller liknende
forsøk, eller i undervisningssituasjoner der det er særlige regler knyttet til hygiene. Læreren
må vurdere om undervisningen kan tilpasses og om det finnes andre måte r å gjennomføre
undervisningen på enn å be eleven ta av plagget som dekker ansiktet . I de tilfeller det er
be hov for å identifisere eleven, fastslår retningslinjene at dette bør kunne ordnes gjennom at
eleven løft er på plagget og viser ansiktet .

I Danmark er det som hovedregel opp til den enkelte skole eller utdanningsinstitusjons
ledelse å avgjøre hvordan elever og ansatte skal være kledt . Det finnes eksempler på
utdanningsinstitusjoner som har forbud mot tildekking i undervisningen som en del av
ordensreg lementet. Dette gjelder en rekke voksenundervisningsentre.3 Det følger videre
av " ledelsesretten " at ledelsen på skoler og ungdomsutdannelser mv. kan fastsette
nærmere regler for de ansatte, herunder regler om påkledning.

Det pågår en offentlig debatt om t ildekking i det offentlige rom i Danmark – særlig etter
EMD i juli 2014 godkjente det franske forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i det
offentlige rom. Folketinget behandlet i desember 2016 et lovforslag som gjelder forbud

3 http://politiken.dk/indland/uddannelse/article5621073.ece
http://www.vucaarhus.dk/forku rsister/regler_og_forventninger/kravomsynligtansigt

http://www.vestegnenhfvuc.dk/studiemiljoe/studie -- og - ordensregler

https://www.kvuc.dk/strategi/studie - og - ordensregler



17

mot tildekking i det offentlige rom . Forslaget ble forkastet4. En undersøkelse utført i 2009
av universitetet i København viste at mellom 150 og 200 kvinner brukte nikab i Danmark .
Tre kvinner brukte burka. ”Arbejdsgruppen om burka, nikab og lignende beklædni ng”
framla i 2010 en rapport om utbredelse, årsaker og konsekvenser av såkalte
”identitetsslørende religiøst betingede beklædninger”5.

På Island har problematikk ved forbud mot ansiktsdekkende plagg ikke vært aktuell .

4.2 Andre europeiske land

The European Wer geland Centre ( Wergelandsenteret) har på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet gjort en oppsummering av forskning og erfaringer med forbud
mot ansiktsdekkende plagg i andre e uropeiske land . Hele oppsummeringen til
Wergelandsenteret kan leses her . Omtalen nedenfor bygger i stor grad på i nnspillet fra
Wergelandsenteret. Dette skyldes bl.a. at det er lite annen oppsummert informasjon om
slike erfaringer. Flere land i Europa har innført eller vurdere r å innføre et generelt eller
begrenset forbud mot plagg som dekker ansiktet på lokalt eller nasjonalt nivå.

4.2.1 Frankrike

I april 201 1 ble Frankrike det første europeiske landet som innførte et generelt forbud mot
bruk av plagg som dekker ansiktet i det offentlige rom. Den europeiske
menneskerettsdomstol fastslo i 2014 at forbudet ikke er i strid med menneskerettighetene .
Se nærmere omtale av dommen fra 2014 under punkt 9.1.2 nedenfor . Franske myndigheter
har tre hovedargumenter for innføring av forbud mot bruk av nikab . For det første kan
bruk av denne type plag g bidra til å krenke kvinners rettigheter , til å opprettholde
stereotype kjønnsroller og motvirke likestilling . For det andre kan det ha negative
konsekvenser for sikkerheten i det offentlig e rom. For det tredje er det å dekke til ansiktet
i strid med de g runnleggende verdiene det franske samfunnet bygger på ( Wolasmal og
Gitmark 2014)6. Forbudet må sees på bakgrunn av Frankrikes sterke sekulære tradisjon,
som bygger på et klart skille mellom stat og religion. Borgernes religiøse eller
livssynsmessige overbevisninger anses som en privatsak . Sekularisme er en
grunnleggende verdi i den franske staten.

Kritikere av det franske forbudet har i hovedsak pekt på fire grunner til at forbudet bør
oppheves . For det første at forbudet har bidratt til at kvinner i soleres i hjemmet, for det
andre at de utsettes for diskriminering og fysiske angrep i offentligheten , for det tredje at

4 http://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/b8/38/110/afstemning.htm#dok

6 http://www.tankesmienagenda.no/wp - content/uploads/Agendanotat.Forbud - mot - heldekkende -
ansiktsplagg.14.07.141.pdf

6 http://www.tankesmienagenda.no/wp - content/uploads/Agendanotat.Forbud - mot - heldekkende -
ansiktsplagg.14.07.141.pdf
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forbudet bidrar til å forsterke spenninger mellom minoritetsmiljøer og resten av
befolkningen, og for det fjerde at et forbud er upropo rsjonalt og for drastisk med tanke på
det svært begrensede omfanget av bruken av ansiktsdekkende plagg , ettersom det ikke
skader andre .7

D et er om lag 5 millioner muslimer i Frankrike. Anslagsvis 2000 av disse bruker
ansiktsdekkende plagg . Forbudet er nøyt ralt formulert, men ble innført for å hindre bruken
av de muslimske plaggene nikab og burka. Brudd på forbudet medfører bot på 150 EUR
og/eller plikt til å gjennomføre et statborgerskapkurs. Data fra 2015 viser at det er gitt 1546
bøter siden innføringen av forbudet ( Wergelandsenteret 2016). Franske myndigheter har
ikke foretatt en evaluering av forbudet.

Det er flere rapporter som belyser mulige konsekvenser av det franske forbudet . De
bygger på forskjellige typer kilder som indikerer at det har vært en vekst i ulike former for
trakassering. Dette kan være en del av et generelt økende konfliktnivå, som kan forklares
av bl.a. økende innvand ring, internasjonale konflikter og terrorhandlinger, og som kan ha
blitt forsterket av diskusjonen om og innføringen a v forbud mot ansiktsdekkende plagg .
Men det er ingen studier som på en systematisk måte analyserer effekten av diskusjonen
om, og innføringen av, forbudet i Frankrike. Forskningsmetodisk ville det også være
vanskelig å isolere effekten av forbudet fra andre trekk ved samfunnet og hendelser som
også kan være forklaringer på økt trakassering.

Wolasmal og Gitmark ser i rapport en "Forbud mot heldekkende ansiktsplagg" fra 20 14
nærmere på erfaringer fra Frankrike med innføringen av et nasjonalt forbud og hvilke
mulige konsekvenser det franske forbudet kan ha fått . De viser til avisartikler som
beskriver ulike former for trakassering av kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg , blant
annet tilfeller der folk på gaten har tatt loven i egne hender og forsøkt å dra slør av muslimske
kvinner . F lere kvinner sier at de nå fø ler seg isolert fra samfunnet. Dette bekreftes også i en
rapport fra menneskerettsorganisasjonen Open Society J ustice Initiative fra 201 3 .

Så langt departementet er kjent med, er d et lite systematisk og sikker kunnskap som kan
belyse i hvilken grad, og i hvilken retning, debatten om og innføringen av forbudet har
påvirket bruken av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet . Basert på rapporter som
belyser dette spørsmålet , er det grunn til å tro at flere kvinner fortsetter å bruke
ansiktsdekkende plagg til tross for forbudet. I følge en rapport fra Open Society Justice
Initiative fra 2011 oppgir 10 av de 32 k vinne ne intervjuet i rapporten at de begynte å
bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet etter debatten rundt forbudet i 2009 .
Rapporten stiller spørsmålet om debatten kan være en årsak til dette, men sier samtidig at
det ikke kan dokumenteres noen klar årsakssammenheng . (Wolasmal og Gitmark 2014) . I
rapporten After the Ban fra 2013 fra samme organisasjon heter det videre : " The

7 https://www.contrepoints.org/2013/10/09/141934 - fallait - il - interdire - niqab , omtalt i
http://www.tankesmienagenda.no/wp - content/uploads/Agendanotat.Forbud - mot - heldekkende -
ansiktsplagg.14.07.141.pdf
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implementation of the ban in April 2011 has not stopped women from wearing the full -
face veil. Some of the women interviewed for this report even stated that they adopted the
niqab after the ban’s enforcement" (Open Society Justice Initiative 2013)8.

Tall fra «Komiteen mot islamofobi i Frankrike» (CCIF), som er en rådgivende
organisasjon i FN, viser at hathandlin ger begått mot muslimer i Frankrike har økt etter at
forbudet ble innført . I sin årsrapport for 2014 viser de til at antall rapporterte tilfeller i
2013 var 691, mot 469 i 2012, en økning på nesten femti prosent. Også fra 2011 til 2012
opplevde franske muslime r en stor økning i hathandlinger rettet mot dem. Disse
handlingene er ifølge organisasjonen i hovedsak rettet mot enkeltmennesker, og i 2013 var
fire av fem rapporterte handlinger rettet mot kvinner (CCIF 2014).9

De partementet har ikke funnet f orskning som ser på hvorvidt forbudet er den d irekte
årsaken til den markante økningen av rapporterte hathandlinger mot muslimer.
Årsakssammenhengene er trolig kompliserte. Den generelle samfunnsutviklingen og
dramatiske enkelthendelser kan være del av bakgrunnen for veksten i hathandlinger. Også
før 2010 var antallet hathandlinger stigende. I 2010, da forbudet ble vedtatt, gjorde
imidlertid antallet hathandlinger et markant hopp, og økningen de påfølgende årene har
vært stor (tredoblet fra 2010 - 2013) (CCIF 201010, Wolasmal og Gitmark 2014 ). Open
Society Fondation (2011)11 beskriver at de fleste av kvinnene i studien rapporterer at
verbale angrep har økt etter at debatten om forbud startet. R apporten fra 2013 trekker fram
at alle k vinnene som ble intervjuet i rapporten beskriver at loven har hatt en vesentlig
negativ innvirkning på deres liv ( Open Society Justice Initiative 2013 ) . I 2015 uttrykte
Høykommisæren for menneskerettigheter i Europarådet bekymring over det økende
antallet anti - muslimske angrep i Fran krike, hvor 80% av angrepene var rettet mot kvinner
( The Council of Europe High Commissioner for Human Rights 2015)12.

Som nevnt over, fastslo Den europeiske menneskerettsdomstol i 2014 at det franske
forbudet ikke er i strid med menneskerettighetene slik disse er kommet til uttrykk i den
europeiske menneskerettskonvensjonen.

8 https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/after - the - ban - experience - full - face - veil - france -
201402 10.pdf

9 http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF - RAPPORT - 2014.pdf

10 http://www.islamophobie.net/rapports/rapport - CCIF - 2010.pdf

11 https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a - unveiling - the - truth - 2 0100510_0.pdf

12 "See the statistics produced by the Ministry of the Interior appended to the aforementioned CNCDH
report (in French only) on the fight against racism, antisemitism and xenophobia. This tendency is
confirmed by the Collectif contre l’islamo phobie en France, which states in its 2014 report (in French only)
that 78% of the reports received in 2013 concerned women, and which notes that physical assaults have
become more frequent and more violent." The Council of Europe High Commissioner for Hum an Rights,
France country visit report 2015, side 8, www.coe.int/sq/web/commissioner/ - /france - persistent -
discrimination - endangers - human - rights
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4.2.2 Belgia

I Belgia trådte et generelt forbud mot all bekledning som dekker til identiteten til den som
bærer klærne i kraft i juli 2011. Loven gjelder i det offentlige rom. Personer som bryter
forbudet kan få en bot på mellom 15 og 20 EUR og/eller bli fengslet i 1 - 7 dager.

Når det gjelder skoler, er det ulik praksis fordi utdanning i Belgia er regulert av de tre
ulike samfunnene det flamske, det franske og det tysktalende . I følge belgis k konstitusjon
har alle samfunnene en plikt til å organisere nøytral utdanning. Det innebærer respekt for
religiøs, ideologisk og politisk overbevisning hos både elever og foreldre. Tidligere har
mange skoler og lokale myndigheter innført interne regulerin ger som forbyr bruk av
tildekking av hodet generelt og av religiøse og kulturelle symboler og plagg spesielt
( Wergelandsenteret 2016).

I en rapport fra 201213 oppsummerte Amnesty International erfaringene til muslimske
jenter/kvinner , som ble berørt av forb ud mot blant annet religiøse plagg . Rapporten viser
blant annet til et skolecase i Antwerpen, der innføringen av et forbud førte til at noen
elever som ønsket å bruke hijab i skolen valgte å søke om hjemmeundervisning. Etter seks
måneder hadde halv p arten a v disse jentene returnert til skolene igjen. Skoleeier som hadde
innført forbudet, mente at det hadde bidratt til færre spenninger og mindre segregering.
Rapporten viser samtidig til uttalelser fra en kvinneorganisasjon om at jentene tok av seg
hijaben, men følte seg diskriminert .

4.2.3 Tyskland

Tyskland har i dag ikke et generelt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg . Den
føderale konstitusjonelle domstolen har bestemt at et slikt generelt forbud ville vært i strid
med Tysklands sekulære konstitusjon. I 20 16 åpnet imidle r tid forbu ndskans ler Angela
Merkel for at ansiktsdekkende plagg b ør bli forbudt i Tyskland der det er juridisk
grunnlag for det. Utspillet kom etter at innenriksministeren Thomas de Maiziere foreslo å
forby heldekkende ansiktplagg i offentl ig sektor inkludert universiteter og skoler.
Opposisjonspartiene har kritisert forslag et om nasjonalt forbud og sier at de ser det som en
avsporing fra det som er de virkelige spørsmålene om integrering og radikalisering, og at
et forbud vil fremmedgjøre m uslimer og spre hat.

I dag har 16 delstater innført lover som forbyr lærere å bruke synlige religiøse klær og
symboler i offentlige skoler, inkludert ansiktsdekkende plagg , med argument et at de fleste
lærere er statsansatte. Lovene er ikke direkte rettet mot muslimske klesplagg , men de gjør
unntak for klær og symboler som har tilhørighet i kristendom eller annen vestlig tradisjon.
Flere av forbudene gjelder også for elever ( Wergelandsenter et 2016) .

13 Choice and predjudice. Discriminations against muslims in Europe (2012). Amnesty International.
http://www.amnesty.eu/content/assets/REPORT.pdf
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4.2.4 Nederland

I Nederland er det per i dag ikke noe generelt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i
det offen t l ige rom. I november 2016 godkjente underhuset i det nederlan d ske parlamentet
et begrenset forbud om å dekke til ansiktet (skimasker, h jelmer, burka og nikab) i
utdanning s - og helseinstitusjoner og på offentlig transport. Loven må behandles av
overhuset i parlamentet før den kan tre i kraft . Rundt 5% av Nederlands 16 mill.
innbyggere er muslimer. Det anslås at r undt 300 personer bruker ni kab
( Wergelandsenteret 2016) .

4.2.5 Storbritan n ia

I motsetning til Frankrike, Belgia og andre europeiske land, har ansiktsdekkende plagg
sjelden vært et aktuelt tema for diskusjoner og lov givning i Storbritannia. Landet har
derfor ikke nasjonale rest r iksjoner mot helde kkende ansiktplagg. I 2016 gikk daværende
statsminister Ca meron offentlig ut og avviste innføring av forbud som i Frankrike . I følge
oppsummeringen til Wergelandsenteret skiller Storbritannia seg fra enkelte andre
europeiske land ved at d et synes å være større toleranse for ulike kulturer og praksiser hos
minoriteter.

Siden 2007 har skoler og universiteter kunnet bestemme sin egen kleskode, etter at
spørsmålet om bruk av nikab i klasserommet fikk stor oppmerksomhet i 2007/2008.
Debatten har i den senere tid tiltatt ( Wergelandsenteret 2016).

4.2.6 Oppsummering

We rgeland senteret oppsummerer sin gjennomgang av situasjonen i ulike land i Europa , og
peker blant annet på at d e t er ingen europeisk konsensus om hvordan spørsmålet om bruk
av plagg som dekker an siktet bør håndteres. Til tross for lengre perioder med debatt og
rådspørring for å forberede forbud i flere land, har det vært få tegn til dialog med
muslimske jenter (elever) og kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg , eller deres
familier og lokalsamfunn. Kun i Danmark har regjeringen bestilt en undersøkelse som
inkluderer intervjuer med mu slimske kvinner som del av utredningen av nye tiltak.

Videre peker Wergelandsenteret på at e rfaringene fra andre land viser at et forbud,
generelt elle r begrenset, kan medføre negative konsekvenser, særlig for muslimske
kvinner som bestemmer seg for å bruke ansiktsdekkende plagg . Muslimske kvinner
opplever ytterligere stigmatisering. Kvinner som velger å bruke ansiktsdekkende plagg
unngår offentlige sted er og ekskluderes dermed fra å delta i deler av samfunnet.

Det å forby ansiktsdekkende plagg for lærere er mindre kontoversielt i flere europeiske
land. Hovedargumentene er at plagget hindrer effektiv kommunikasjon og er en barri e re
for effektiv undervisn ing og læring. Særlig for yngre barn representerer læreren autoritet
og kan ha en stor innflytelse. Mer kontroversielt er forbud som rammer elever i
ungdomsskolen/videregående opplæring , med tanke på risikoen for at jenter dropper ut av
skolen ( Wergelandse nteret 2016).
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5 Norge: Omfang og erfaringer med lokale forbud

5.1 Omfang av bruk av nikab og burka

Ettersom et forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil omfatte de som
bruker plaggene nikab og burka, samt at det trolig er disse personene forbudet vil få mest
inngripende konsekvenser for, har departementet forsøkt å innhente opplysninger om hvor
mang e som bruker nikab eller burka i de institusjonene et forbud vil omfatte.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå per 1. januar 2016 er det 148.000 muslimer som er
medlemmer i et islamsk samfunn i Norge (SSB 2016)14. Det finnes ingen oversikt over hvor
mange som bruker nikab eller burka i Norge i dag, og heller ikke over hvor mange som bruker
eller ønsker å bruke slike plagg i barnehage, skole eller høyere utdanning . I følge tenketanken
Minotenk var det i 2014 under 100 kvinner som brukte ansiktsdekkende plagg i Norge
(Wolasmal og Gitmark 2014). Islamsk Råd Norge ( IRN ) har også et lavt anslag, men peker på
a t antallet kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg varierer. IRN opplys er at det er lite
trolig at det finnes kvinner i Norge som bruker burka.

En enkel ut spørring utført av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra K unnskapsdepartementet
rettet mot skoleeie re i alle fylker, viser at det er svært få elever som bruker nikab . De få
tilfellene det er snakk om er i v ideregående opplæring eller voksenopplæringen. Følgende
kommuner og fylkeskommuner oppgir å ha innført lokale forbud : Trysil kommune, Folldal
kommune, Namsos kommune, Verran kommune (vokse n opplæringen), Ås kommune,
Enebakk kommune, Frogn kommune, Ski kommune, Oslo kommune, Førde kommune,
Johannes læringssenter i Rogaland, Akershus fylkeskommune, Møre og Romsdal
fylkesko mmune og Buskerud fylkeskommune.

I universitets - og høyskolesektoren er det noen få kjente tilfeller av bruk av nikab.

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet s ( IMDi ) erfaringer med deltakere i
intro duksjons program som har benyttet eller benytter ansiktsdek kende plagg er svært
begrenset. Det er registrert to enkeltsaker der kommunen har bedt o m veiledning fra IMDi i
forbindelse med deltaker som benytter ansiktsdekkende plagg . I nntrykk et er at det er svært få
deltakere i introduksjonsprogram som benytter ansi ktsdekkende plagg .

5.2 Erfaringer med lokale forbud

Departementet har innhentet erfaringer med lokale forbud fra Oslo kommune, Østfold
fylkeskommune, Høgskolen i Sørøst - Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) .
Dette er noen av aktørene som i dag har slik e forbud. Felles for tilbakemeldingene er at

14 https://www.ssb.no/trosamf
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det er liten erfaring med å håndheve lokale forbud, fordi det så og si ikke finnes kvinner
som bærer nikab på de aktuelle lærestedene.

HiOA har opplevd ett tilfelle av bruk av nikab. HiOA har u tviklet et progra m som har gitt
studieprogrammene mulighet til å fo rby bruk av heldekkende plagg ut fra fire kriterier:
identifikasjon, helse og hygiene, sikkerhet og kommunikasjon. Etter at regelverket kom,
har ikke nikab vært brukt. HiOA har pekt på at det vil være uprob lematisk i en
forelesningssituasjon der det er mange studenter til stede at enkelte studenter bærer nikab.

Høgskolen i Sørøst - Norge kjenner til én sak hvor en student ønsket å bruke nikab, men
denne studenten sluttet ved høy skolen. Høgskolen i Sørøst - Norg e har ikke p e r i dag et
lokalt forbud, men tidligere Høgskolen i Telemark , som nå er en del av Høgskolen i
Sørøst - Norge, hadde et forbud. Det har vært diskutert om også Høgskolen i Sørøst - Norge
skal innføre forbud.

Østfold fylkeskommune har hatt lokalt forbud siden 2012. Bakgrunnen var henvendelser
fra enkelte videregående skoler, der de hadde tilfeller av jenter som ville bruke nikab. En
spørrerunde på de videregående skolene i Østfold i dag viser at tematikken ikke utgjør et
problem, fordi ingen bruker nikab. I ett tilfelle har det vært en elev som møtte med nikab
på eksamen. Eleven tok nikaben av fordi det var nødvendig å identifisere de m som møtte
på eksamen.

Oslo kommune melder om at dagens ordning med lokalt forbud fungerer bra, men at det er
svært sjelde n elever har på seg nikab.

5.3 Konsekvenser i en undervisningssituasjon av å dekke til
ansiktet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL - senteret) har på oppdrag fra
Kunnskapsdepartemen tet utarbeidet et notat om eksisterende forskning om bruk av plagg
som helt eller delvis dekker ansiktet og konsekvensene av å forby slike pla gg . Notatet til
HL - senteret kan leses her .

Det er lite forskning som belyser følge ne av bruk av ansiktsdekkende plagg i
undervisning. Den begrensede forskningen som er gjort gir ingen klare indikasjoner på
hvorvidt nikab og burka kan utgjør e en hindring for full deltakelse i og utbytte av
undervisningen. I vurderingen av hvilke konsekvenser bruken av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet kan få, må det skilles mellom elever og ansatte/ lærere (HL - senteret
2016 ) .

I norsk sammenheng har Kö hler - Olsen argumentert fo r at nikab kan forbys dersom
plagget er et pedagogisk hinder som gjør at den som bærer det ikke vil få det samme
fullverdige undervisningstilbudet som øvrige elever. K öhler - Olsen hevder at et forbud
ikke kan legitimeres rettslig ut fra hensynet til de som ikke går med nikab, eller med
utgangspunkt i at skolen skal være sek ulær. Derimot kan et forbud begrunnes ut fra barns
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rett til utdannelse. Fra et slikt ståsted blir spørsmålet om nikaben forringer kvaliteten på
undervisningen for den enkelte elev som bærer plagget (HL - senteret 2016) .

I en konkret rettssak i Storbritannia konkluderte retten med at bruken av nikab ikke var til
hinder for undervisningen. Bakgrunnen var at en skole hadde forbudt en kvinne å gå med
nikab, etter at henne s søstre hadde fullført utdanning på samme skole, med nikab og
toppkarakterer ( HL - senteret 2016 ).

Departementet kjenner ikk e til at det finnes forskning som ser på læringsmiljøet generelt i
en gruppe/klasse, der en eller flere elever/studenter bærer ansiktsdekkende plagg . Etter
departementets oppfatning er det nærliggende å tro at bruk av plagg som dekker hele eller
deler av ansiktet i en del tilfeller kan svekke kommunikasjonen og samspillet, og dermed
også læringsmiljøet, i gruppen.

I den offentlig e debatten argumenteres det med at enkelte undervisningssituasjoner krever
mer kommunikasjon enn andre. Det kan argumenteres for at det ikke er nødvendig for
undervisningen å se ansiktet til alle studenter i en stor forelesningssal. Men det er særlig
vikti g for små barn i barnehage, som ennå ikke har utviklet verbalt språk, å kunne se
ansiktet på den barnet kommuniserer med for å tolke mimikk og kroppsspråk. I
opplæringssituasjoner i skolen og i høyere utdanning, i situasjoner hvor dialog og
samarbeid er se ntralt, er det ønskelig å se hele ansiktet til alle .

6 Mulige k onsekvenser for integrering

6.1 Innledning
I Innst. 63 S (2016 - 2017) ga Kirke - , utdannings - og forskningskomiteens flertall uttrykk
for at spørsmålet om nasjonale regler om ansiktsdekkende plagg på skoler og i
utdanningsinstitusjoner er et komplisert tema som bør drøftes grundig. Videre mente
flertallet at en slik drøfting bør gi berørte aktører i samfunnet anledning til å gi innspill
om hvorvidt et slikt forbud bør innføres nasjonalt, og eventue lt hvordan et slikt regelverk
bør utarbeides. Dette vil ifølge flertallet i komiteen styrke legitimiteten i et eventuelt nytt
regelverk. I Kunnskapsministerens svarbrev til komiteen 19. oktober 2016 pekte han
nettopp på at saken har prinsipie lle og juridis ke sider som bør utredes nærmere før
forslaget sendes på høring. Samtidig varslet han at han i høringen ville redegjøre nærmere
for erfaringer med forbud mot ansiktsdekkende plagg i andre land og hvilken effekt et
forbud kan ha på integrering. I det følgen de gjør departementet rede for mulige
integreringsmessige konsekvenser av et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager
og utdanningsinstitusjoner.

Et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil være nøytralt utformet.
Forbudet vil imidle rtid omfatte plagg som nikab og burka, og vil kunne ha konsekvenser
for integreringen av minoritetsmiljøer der enkelte bruker slike plagg.
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I dette kapittelet vise s det både til HL - senterets notat og til W ergelandsenterets
oppsummering av eksisterende forskning og erfaringer med forbud mot ansiktsdekkende
plagg i andre land i Europa , jf. høringsnotatet kapittel 4 .

For å få hjelp til å belyse integreringsmessige konsekvenser av et forbud, har
departementet gjennomført møter med flere institusjoner underlagt eller etablert av
Kunnskapsdepartementet , med relevant kompetanse ; Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt
senter for flerkulturell opplær ing (NAFO), HL - senteret og Wergelandsenteret . Det er også
gjennomført møter med to religiøse organisasjoner; Samarbeidsrådet for tros - og
livssynssamfunn og Islamsk råd Norge . I det videre betegnes disse som underliggende
etater og interesseorganisasjoner. Departementet har videre hatt kontakt med andre berørte
departementer om saken .

Det er lite forskning sbasert kunnskap om bruk av ansiktsdekkende plagg , herunder
forskning om bruk av nikab og burka i Norge og konsekvenser for integrering ved
innføring av forbud i andre land (HL - senteret 2016, Wergelandsenteret 2016). Et søk på
fagfellevurderte tidsskriftartikler, bøker og rapporter, resulterte i mindre enn 200 treff i
universitetenes katalog Oria. De siste 5 - 10 årene har det blitt gjennomført noe relevant
forskning bl.a. i Sverige, Frankrike, Storbritannia , Canada og USA. Særlig i Frankrike og
Canada har forskningen sammenheng med debatter om forbud mot nikab /burka og/eller
rettssaker knyttet til for bud. Det referere s også til en kunnskapsovers ikt utført av Nilsen i
2016 ( HL - sentret 2016).

Motivasjon for bruk av nikab/burka
Wergelandsenteret har gjennomgått utvalgte studier fra Storbritannia, Canada, Frankrike
og Danmark , som ser på erfaringene til og motivasjonen hos kvinnene som bruke r
ansiktsdekkende plagg . Studiene viser at mange muslimske kvinner bruker plagget
frivillig og at d eres valg er et uttrykk for personlig identitet og religiøs tro ( for mer om
dette se Wergelandsenteret 2016 ).

Oversikten fra HL - senteret bekrefter dette. Mens den offentlige debatten of t e er opptatt av
tvangselementet i bruk av religiøse hodeplagg, finner ikke senteret særlig belegg for det i
forskningslitteraturen. Shirazi/Mishra og Zempi redegjør i følge HL - senteret (2016) for de
sammensatte motivasjonsfaktorene for bruk av nikab . B ehovet for å uttr ykke en tydelig
identitet som muslim og en oppfatning av at storsamfunnet gir for lite rom for det, står
sentralt. Religionshistoriker Kari Vogt mener bruken av ansiktsdekkende plagg både er
religiøst og politisk motivert, og at det har blitt "moderne". Vo gt har uttalt at en ny
generasjon muslimer er på full fart inn i det norske samfunnet, og at noen av dem velger et
mer salafistisk islam, dvs en streng og bokstavtro tolkning av islamske påbud og forbud
(Wolasmal og Gitmark 2014).

Det finnes eksempler på a t nikab har vært et uttrykk for en politisk radikaliseringsprosess,
for eksempel slik det er beskrevet i Åsne Seierstads bok "To søstre". Heller ikke p å dette
området er det imid le r tid mulig å trekke generelle slutninger. Hvorvidt et forbud mot bruk
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av ans iktsdekkende plagg kan bidra til å bremse radikalisering, eller om det kan
fremprovosere radikalisering, er på bakgrunn av eksister e nde kunnskap vanskelig å svare
sikkert på.

HL - senteret peker i sin oversikt på at m otivasjonen for bruk av ansikts dekkende
hodeplagg kan variere . Følgende faktorer kan gjøre seg gjeldende :

Egen motivasjon

• religiøs overbevisning,

• identitetssøk/eksperimentering,

• opposisjon mot autoriteter (foreldre, lærere) eller oppfatning av problematiske sider
med «vestlige verdier» og majori tetskulturen ,

• motreaksjon på det kvinnene opplever som manglende anerkjennelse av muslimer og
muslimsk identitet .

Press

• fra familie og nærmiljø/fra jevnaldrende (peer pressure) .

A lder er også en relevant faktor. Forskningen som foreligger dekker perspektivene til
unge/voksne kvinner og i liten grad barn. Bruk av nikab synes å være sjelden for yngre
jenter, i motsetning til hijab , som i noen tilfelle r bruk es fra ung alder.

6.2 Mulige integreringsme ssige konsekvenser for samfunnet

Wergeland senterets gjennomgang av erfaringer fra Europa finner ikke rapporter som
evaluerer effekter og konsekvenser av generelle eller begrensede forbud for muslimske
kvinner, deres familier og lokal samfunn og konsekvenser for integrering. Imid ler tid er det
særlig muslimske kvinner som får kjenne trakassering på kroppen i da gliglivet, og de som
bruker nikab opplever å bli utsatt for muslimhat og mer a g gre ssive angrep. Som en
konsekvens trekker kvinnene seg ofte tilbake ( Wer gelandsenteret 2016). Det er imidlertid
ikke mulig på grunnlag av forskning å fastslå sikkert at det er forbud mot ansiktsdekkende
plagg som har ført til trakasseringen .

HL - senteret viser til f orskningslitteratur som indikerer at kategoriske forbud kan øke
symbolverdien av nikab/burka, og bidra til at det blir en kampsak. Et forbud kan også
bidra til stigmatisering og utenforskap. Dette bekrefter innsikt fra forskning om
radikaliseringsprosesser (HL - senteret 2016) . I b oka Faithonomics advarer Brekke (2016)
mot utilsiktede konsekvenser av religiøse forbud, som forbud mot religiøse klesplagg på
skoler og univer s iteter. Han mener at denne type reguleringer har den motsatte effekten
av hva de var tiltenkt - at de fører til intoleranse og vold .

HL - senteret mener d et er grunn til å anta at et nasjonalt forbud vil oppfattes som et langt
sterkere signal enn lokale forbud, og at et nasjonalt forbud vil kunne bidra til å gi
ansiktsdekkende plagg en økt identitetspolitisk dimensjon , dvs. at plagget får en utvidet



27

betydning som pro testuttr ykk og kampsak . Denne mulige konsekvensen trekkes også fram
i møter med underliggende etater og interesseorganisasjoner.

Forsterkede spenninger mellom minoritet sm iljøer og resten av befokningen er også et
poeng som trekkes fra m av underliggende etater og interesseorganisasjoner. De uttrykker
bekymring for økt utenforskap og marginalisering, samt polarisering i samfunnet, og
mener et forbud vil kunne øke avstanden mellom majoritetssamfunnet og muslimer som
minoritet. Selv om bare et fåtall muslimer bruker nikab, vil andre muslimer kunne tolke
det som et angrep fra majoritetssamfunnet på deres religion. NAFO påpeker at forbud i
Frankrike har ført til konflikt , tilspissede situasjoner og o pptøyer.

I møtene har samtlige underliggende etater og interesseorganisasjoner også uttrykt
bekymring for mulig økt trakassering av muslimer. Etaten e og interesseorganisasjonene
peker på at e t forbud vil kunne bidra til å leg itimere trakassering og hatkriminalitet .
Islamsk råd gir uttrykk for en økende islamofobi i det norske samfunnet, og viser til
eksempler på verbal og fysisk trakassering i dag av kvinner som bruker nikab og hijab.
Rådet frykter at dette vil øke med et forb ud, også for kvinner som bruker hijab. Det pekes
på at mange ikke klarer å skille mellom nikab og hijab, og dermed vil kunne tro at også
hijab er forbudt.

6.3 Mulige integreringsmessige konsekvenser for den enkelte

HL - senteret uttrykker i si tt notat at at e t forbud vil kunne vanskeliggjøre en dialog mellom
jenter og kvinner som ønsker å bruke ansiktsdekkende plagg og læreren/skolepersonalet.
Uten en slik dialog er faren stor for at jentene og kvinnene opplever forbudet som
diskriminerende og at resten av skole miljøet oppfatter forbudet som en negativ og
ekskluderende sanksjonering av jentenes/kvinnenes religiøsitet.

I møter med underliggende etater og interesseorganisasjoner pekes det på flere mulige
konsekvenser av et nasjonalt forbud på individnivå:

• Mulig frafall fra opplæringen: F or de jentene og kvinnene som ikke opplever at de kan
eller vil velge bort hodeplagget , vil forbudet i praksis føre til utestengelse fra
undervisningen. Dette vil i såfall hindre utdanning, deltakelse i arbeidsliv og
inklude ring i stor s amfunnet for de det gjelder.

• E t nasjonalt forbud vil kunne stenge for i det hele tatt å komme i dialog med
vedkommende som bruker plagget.

• Økte forekomster av diskriminering , verbale og fysiske angrep , med henvisning til
erfaringene fra Frank rike . Dette vil ikke bare kunne ramme kvinnene selv, men også
deres familie r og barn .

• Økt isol asjon for kvinnene det gjelder som resultat av frafall fra opplæring og at flere
vil bli sittende hjemme. Erfaringer fra Frankrike viser at en annen årsak til at kvinnene
velger å holde seg hjemme, er trakassering.



28

HL - senteret mener at l okale forbud vil kunne ha mindre alvorlige konsekvenser for den
enkelte , ettersom det vil være muligheter for jentene /kvinnene å fortsette utdanningen ved
en annen institusjon dersom et forbud innfør es ved deres skole. D e vil ikke må tte flytt e til
et annet land for å fortsette sin utdanning (HL - senteret 2016) .

De underliggende etatene og frivillige organisasjonene er opptatt av dialog med dem det
gjelder . Utdanningsdirektoratet påpeker at skolen e hittil har løst denne type utfordringer
på lavest mulig nivå - med dialog på skolen. Wergelandsenteret viser til at forskere sentret
har vært i kontakt med peker på at dialog med kvinnene det gjelder er veien å g å for å løse
utfordringe ne som bruk av ansiktsplagg i undervisningen kan skape . HL - senteret uttryk k er
at kompetanseheving lokalt og et inkluderende skolemiljø er viktig e elementer for å
håndtere spørsmålet lokalt på en god måte .

Både HL - senteret og Wergela ndsenteret etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag når det
gjelder konsekvenser for integrering. Sentrene uttrykker at en bør se på omfang, grunn og
motivasjoner for å bruke nikab i Norge. De mener f orskning en også bør se på hvordan
man kan inkludere kvinnen es syn og hva som kan være hensiktsmessige tiltak. Det vises
også til at det trengs mer kunnskap om lokale erfaringer .

7 Departementets vurderinger
I den offentlige debatten om et nasjonalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i
u tdanningsinstitusjoner , uttrykker de aller fleste at de ikke ønsker at ele ver, studenter eller
ansatte i Norge skal dekke til ansiktet. Spørsmålet er om et nasjonalt forbud er et egnet
tiltak for å forhindre dette. Og om dagens mulighet til å forby slike plagg lokalt er
tilstrekk elig eller om det er behov for nasjonale regler. Drøftelsen i dette kapittelet knytter
seg hovedsakelig til bruk av plaggene nikab og burka, som vil omfattes av et slikt
nasjonalt forbud.

Utgangspunktet er at departementet ikke ønsker at elever, studenter og ansatte dekker til
ansiktet i undervisningssituasjoner fordi det kan hindre samhandling, kommunikasjon og
et godt læringsmiljø.

Departementet ønsker et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. I den
offentlige diskusjonen trekkes nettopp dette fram som en viktig verdi i det norske
samfunnet. Barnehager og utdanningsinstitusjoner er sentrale samfunnsareaner der et slikt
verdisyn bør være grunnleggende.

Tar man utgangspunkt i at et nasjonalt forbud vil omfatte bruk av nikab og burka, mener
departementet at vårt samfunns holdninger til likestilling og kvinners frihet er viktige
verdier i det norske samfunnet som begrunne r et nasjonalt forbud. I Norge står likestilling
mellom kvinner og menn sterkt. Et nasjonalt forbud i barnehager og
utdannin gsinstitusjoner, selv om det vil gjelde på et begrenset område, gir et signal om at
det norske samfunn et ikke aksepterer en praksis som kan begrense kvinners frihet til å
delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og
at kvinnene holder seg i hjemmet.
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Problemstillingen rundt bruk av plaggene nikab og burka i barnehager og
utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktig at den bør løftes opp fra lokalt nivå og
drøftes og avgjøres i vårt øverste folkevalgte organ. Det kan også hevdes at forbud mot
ansiktsdekkende plagg er så inngripende at det bør foreligge en klar og tydelig
lovhjemmel.

Et nasjonalt forbud vil effektivt sikre at ingen bruker ansiktsdekkende plagg i barnehager
og utdanningsinstitusjoner. Et nasjonalt forbud vil gi like regler over hele landet og lokale
myndigheter og utdanningsinstitusjoner slip per å ta stilling til om det bør innføres et
lokalt forbud eller ikke. Like regler overalt gir også større forutsigbarhet for de som kan
bli rammet av et forbud.

Selv om det er svært få som bruker nikab eller burka i Norge i dag, mener departementet
at et nasjonalt forbud er et klart og nødvendig signal fra storsamfunnet som kan virke
forebyggende og på lengre sikt kan forhindre en økning i bruken av slike plagg.

Det er vanskelig å forutsi utviklingen i antall kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg i
Norg e. Men det kan ikke utelukke s en fremtidig situasjon der mange kommuner,
fylkeskommuner og universiteter og høyskoler ser behov for å innføre lokale forbud på
grunn av en økning i bruken av nikab og burka. I en slik situasjon vil det ikke være en
vesentlig praktisk forskjell mellom en ordning med mulighet for å vedta lokale forbud og
et generelt forbud som gjelder over hele landet. De partementet mener det vil være lite
tilfredsstillende å vedta regler i etterkant, hvis andelen kvinner som bruker nikab eller
burka øker.

Et argument mot innføring av nasjonalt forbud er at det er vanskelig å finne holdepunkter
for at det er positive effekter av et nasjonalt forbud for den enkelte. Det finnes ikke
forskning som dokumenterer effekter av innføring av forbud og dermed ikke hvorvidt
forbud mot ansiktsdekkende plagg er den direkte årsaken til økningen i rapporterte
hathandlinger mot muslimer. O gså generelle utviklingstrekk i Europa kan spille en viktig
rolle , med større press på innvandrere generelt grunnet økt tilstrømming, økt oppslutning
rundt høyreekstreme politiske partier , økt islamofobi og økningen i radikal islamisme .
Ulike rapporter peker på at innføring av et forbud kan få utilsiktede negative
konsekvenser, både for kvinnene som ønsker å bru ke ansiktsdekkende plagg (ref rapporter
om trakassering) , for integreringen generelt og for konfliktnivået i samfunnet .
Forskningslitteratur indikerer at kategoriske forbud kan øke symbolverdien og bruken av
nikab og burka, og bidr a til at bruken blir en kampsak . Det er en risiko for at elevene og
studentene forbudet gjelder for, ikke blir bedre inkludert, men dropper ut av
undervisningen og trekker seg tilbake fra samfunnet . F orbudet i Frankrike har ikke ført til
at alle kvinner har sluttet å bruke ansiktsdekkende plagg . Så langt vi er kjent med, er det
lite detaljert kunnskap som kan belyse hvorvidt og i hvilken retning debatten om og
innføringen av forbudet har påvirket bruken av ansiktsdekkende plagg .

Et annet argumen t mot nasjonale regler er at det ved utformingen ikke er mulig å ta
hensyn til lokale behov. Lokale forbud åpner for dialog med de det gjelder i forkant av
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beslutningen om forbud og er mer fleksible med hensyn til innretning og håndheving.
Dagens ordning m ed lokale forbud synes å fungere godt.

Gitt det lave antallet personer som bruker nikab og burka i Norge, kan et nasjonalt forbud
fremstå som et unødvendig omfattende tiltak .

Det finnes altså argumenter for å beholde dagens løsning med mulighet for å vedt a lokale
forbud. Samtidig taler flere vektige hensyn for å innføre nasjonale regl er på dette området.
Departementet legger vekt på hensynet til lik praksis i hele landet . I tillegg er et forbud
mot bruk av ansiktsdekkende plagg et relativt kraftig inngripe nde tiltak som tilsier
regulering på nasjonalt nivå . Departementet legger også vekt på at et nasjonalt forbud kan
virke forebyggende og at det gi r større forutsigbarhet. Departementet har på denne
bakgrunn og etter en helhetsvurdering kommet til at det bør innføres et nasjonalt forbud
mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
Departementets forslag til nasjonalt forbud er presentert i høringsnotatet kap ittel 9.

I lys av utredningen departementet har gjort , har departementet skissert et altern ativ til
nasjonalt forbud i høringsnotatet kap ittel 8. H øringsinstansene inviteres til å gi innspill til
d ette .

8 Alternativ til nasjonalt forbud – beholde dagens
regelverk kombinert med plikt til samtale

Innspill departementet har fått i forbindelse med utredningen av et lovforbud har lagt vekt
på betydningen av dialog og mulighetene for bedre tilpassede løsninger lokalt. På
bakgrunn av dette kan et alternativ til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg være
å beholde dagens regelver k med mulighet for lokale forbud og innføre en plikt for
skole/universitet og høyskole til enten å henvise til skolehelsetjenesten/helsestasjonen for
samtale , eller til å gjennomføre samtale med eleven/studenten som møter opp til
undervisning med ansiktsde kkende plagg . Det vises til erfaringer med ulike typer samtaler
som utføres av andre yrkesgrupper, som helsesøster.

Ifølge f orskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons -
og skolehelsetjenesten skal helsestasjonen og skolehel setjenesten bl.a. samarbeid e med
skole om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings - og arbeidsmiljø for
elever . Det heter også i forskriften at t jenestetilbudet til skolehelsetjenesten og
helsestasjonen også skal være tilrettelagt for barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn.
De skal også følge opp spørsmål som dreier seg om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Disse tjenestene vil i noen tilfeller kunne ha mer erfaring og kompetanse enn skolen til å
gjennomføre samtaler om vanskelige spør smål.

For å bistå ledere/rådgivere i undervisningsinstitusjonene i denne dialogen, kan det
utvikles en veiledning til bruk lokalt. S amtalen skal gjøre eleven /studenten oppmerksom
på kommunikasjonsutfordringene plagget skaper i undervisningssituasjonen , o g at plagget
pga utfordringene ikke b ør benyttes i situasjoner der det hindrer kommunikasjon . I tillegg
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vil man i en slik samtale kunne ha en dialog om de mulige årsakene til at eleven/studenten
bruker ansiktsdekkende plagg .

9 Departementets forslag

9.1 Innle dning

Hvis det skal innføres et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet, vil forbudet kunne forankres i ny § 18 b i barnehageloven, ny § 9 - 7 i
opplæringsloven, ny § 3 - 15 i friskoleloven, endret § 24 i voksenopplæringsloven, ny § 5 b
i folkehøyskoleloven, ny § 7 - 8 i universitets - og høyskoleloven, ny § 19 i fagskoleloven
og ny § 28 i introduksjonsloven .

9.1.1 Bakgrunn

I Norge står den enkelte i utgangspunktet fritt til å kle seg slik han eller hun ønsker. Dett e
gjelder både barn og voksne. Som i samfunnet for øvrig gjelder dette også innenfor
barnehage, skole og høyere utdann ing. I barnehager og utdanningsinstitusjoner kan det i
enkelte situasjoner likevel være nødvendig å begrense friheten til å kle seg slik m an vil,
for å sikre at barnehagen eller utdanningsinstitusjonen kan gi den omsorgen, op plæringen
og utdanningen institusjonene er pålagt å gi . Det finnes hensyn som kan legitimere regler
om bekledning, også i de tilfellene der motivasjonen for valg av kles drakt er religiøst eller
kulturelt betinget. Eksempelvis må et sykehus kunne kreve at ansatte bruker en spesiell
bekledning av hensyn til hygiene og smittevern.

9.1.2 Forholdet til Grunnloven og internasjonale menneskerettskonvensjoner

Lovavdelingen i Justis - og beredskapsdepartementet har på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet vurdert innføring av et forbud mot bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet i private og offentlige barnehager og utdanningsinstitusjoner opp mot
de menneskerettslige og konstitu sjonelle rammene som følger av Grunnloven og
internasjonale menneskerettskonvensjoner. Under følger en sammenfatning av de viktigste
vurderingene og konklusjonene i Lovavdelingen s uttalelse . 15

Lovavdelingens konklusjoner

- På bakgrunn av praksis fra EMD (særlig storkammerdommen S.A.S. mot Frankrike 1.
juli 2014) fremstår det som klart at et forbud mot ansiktsdekkende plagg i offentlige
utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyskoler og universiteter, ikke vil være i
strid med den Europeiske mennesker ettskonvensjonen (EMK) artikkel 9 om

15 Lovavdelingens uttalelse er publisert på www.regjeringen.no :
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innforing - av - et - nasjonalt - forbud - mot - ansiktsdekkende - plagg - i -
utdanningsinstitusjoner -- menneskerettslige - sporsmal/id2528177/
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religionsfrihet , dersom forbudet er begrunnet i hensynet til å sikre for eksempel sosial
interaksjon, læring og kommunikasjon .

- Det foreligger ikke praksis fra EMD som gjelder bruk av religiøse plagg i private
utdannings institusjoner. Mange av hensynene som kan begrunne et forbud mot
ansiktsdekkende plagg i offentlige utdanningsinstitusjoner, gjør seg imidlertid
gjeldende på tilsvarende måte for private institusjoner. Det vil dermed trolig ikke være
i strid med EMK artikk el 9 å forby bruk av ansiktsdekkende plagg også i private
utdanningsinstitusjoner.

- Et forbud kan gjelde i undervisningen, på utdanningsinstitusjonens område i pauser og
på turer og lignende som er knyttet til institusjonens undervisning eller virksomhet.

- F orbudet kan gjelde både barn/elever/studenter/deltakere og lærere og andre ansatte
som har nær kontakt med barn/elever/studenter/deltakere i institusjonen.

- Et forbud vil trolig heller ikke være i strid med d en internasjonale konvensjon om
sivile og pol itis ke rettigheter (SP) artikkel 18 og barnekonvensjonen artikkel 14 om
religionsfrihet . Utfallet av en eventuell klagesak om forbud mot ansiktsdekkende
plagg for FNs menneskerettskomité vil imidlertid være noe usikker og avhenge av
flere faktorer .

- Det er ikke holdepunkter for å anta at e t forbud vil være i strid retten til privatliv, jf.
Grunnloven § 2, EMK artikkel 8, SP artikkel 17 og barnekonvensjonen artikkel 13,
ytringsfriheten, jf. Grunnloven § 100, EMK artikkel 10, SP artikkel 19 og
barnekonvensjonen ar tikkel 13 eller forbudet mot diskriminering i EMK artikkel 14,
SP artikkel 26 og barnekonvensjonen artikkel 2.

Lovavdelingens vurderinger

Lovavdelingen viser innledningsvis til sin uttalelse 21. august 2007 , der den vurderte om
religionsfriheten er til hinder for å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i skolen, jf. EMK
artikkel 9, SP artikkel 18, barnekonvensjonen artikkel 14 og davær ende § 2 (nå § 16) i
Grunnloven. Lovavdelingen anser fortsatt uttalelsen fra 2007 for dekkende når det gjelder
forbu d mot ansiktsdekkende plagg i forbindelse med undervisning i offentlige skoler og på
voksenopplæringssentre. I 2007 konkluderte Lovavdelingen med at et forbud mot plagg som
helt eller delvis dekker elevenes ansikt i undervisningssituasjonen , ikke ville vær e i strid med
religionsfriheten etter de nevnte bestemmelsene. Lovavdelingen la blant annet vekt på at et
forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjonen er egnet til å ivareta legitime
formål etter EMK og andre aktuelle menneskerettslige beste mmelser. Hensynet til
kommunikasjon og læringsutbytte i forbindelse med undervisningen kan falle inn under
«andres rettigheter eller friheter», jf. blant annet EMK artikkel 9. Forbud mot bruk av
ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjonen kan anses so m forholdsmessig, fordi det
knytter seg stor samfunnsmessig interesse til elevenes utbytte av undervisningen, både i
skolene og i voksenopplæringen. Lovavdelingen konkluderte også – under noe tvil – med at
det trolig heller ikke ville være i strid med reli gionsfriheten å forby ansiktsdekkende plagg på
skolens område i pauser og liknende utenfor undervisningssituasjonen.
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Religionsfriheten er vernet i Grunnloven § 16, i EMK artikkel 9, i SP artikkel 18 og i
barnekonvensjonen artikkel 14. De nevnte internasjon ale konvensjonene er gjennomført i
norsk rett i menneskerettsloven § 2, og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen
lovgivning. Eventuelle begrensninger i religionsfriheten må dermed holde seg innenfor
rammene av Grunnloven § 16, i EMK artikkel 9, i SP artikkel 18 og i barnekonvensjonen
artikkel 14. I tillegg må et forbud mot ansiktsdekkende plagg også ligge innenfor rammene av
retten til privatliv og ytringsfriheten.

En første forutsetning for å vurdere et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i
barnehager og utdanningsinstitusjoner opp mot religionsfri heten, er at bruken av plaggene
anses som utøvelse av religion. Lovavdelingen drøfter om bruk av plaggene nikab og
burka kan anses som utøvelse av religion . Det konkluderes med at slik bruk klart an ses
som utøvelse av religion e tter de tre internasjonale konvensjonene, trolig også etter
Grunnloven § 16. Plagg som ikke er religiøst betinget reiser ikke spørsmål knyttet til
religionsfriheten.

Lovavdelingen drøfter deretter om et forbud i lov mot bruk a v plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner , innebærer en krenkelse av
bestemmelsene om religionsfrihet.

Når det gjelder EMK artikkel 9, mener Lovavdelingen at det framstår som klart at forbud mot
ansiktsdekkende plagg i offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyskoler og
universiteter, ikke er i strid med bestemmelsen. EMK gir adgang til å forby bruk av
ansiktsdekkende plagg både i og utenfor undervisningen, herunder i pa user og på turer og
lignende som er knyttet til institusjonens virksomhet. Forbudet kan gjelde både
barn/elever/studenter/deltakere og lærere og andre ansatte som har nær kontakt med
barn/elever/studenter/deltakere i institusjonen. Lovavdelingen viser til rettspraksis fra EMD,
og går særlig inn i EMDs storkammerdom i S.A.S. mot Frankrike 1. juli 2014. Dette er den
eneste dommen som gjelder bruk av plagg som dekker ansiktet. EMD kom til at det franske
forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg på offentlig s ted ikke er i strid med EMK.
Dommen gjelder alle steder som er åpne for allmennheten. Den har dermed relevans for
offentlige barnehager og utdanningsinstitusjoner, men ikke direkte for private barnehager og
utdanningsinstitusjoner. Argumentasjonen i dommen har en generell rekkevidde, og er ikke
spesifikt knyttet til situasjonen i Frankrike eller landets sekulære tradisjon.

Nærmere om Den europeiske menneskerettsdomstols dom S. A.S. mot Frankrike

I avgjørelsen slo EMD fast at hensynet til integrering og beho vet for å leve sammen i et samfunn
faller inn under «andres rettigheter og friheter» etter EMK artikkel 9 nr. 2. EMD kom også, med
henvisning til at statene hadde en vid skjønnsmargin på dette feltet, til at forbudet mot bruk av
ansiktsdekkende plagg på of fentlig sted var forholdsmessig og nødvendig i et demokratisk samfunn.
For at et inngrep i religionsfriheten skal kunne aksepteres etter EMK artikkel 9 nr. 2, må inngrepet
være ivareta et legitimt formål etter konvensjonen, og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å
ivareta formålet. I S. A. S. mot Frankrike ble, som nevnt, et forbud mot ansiktsdekkende plagg på
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offentlig sted ansett som legitimt og proporsjonalt, og akseptert som «nødvendig i et demokratisk
samfunn». Forbudet var begrunnet med hensyn et til integrering og kommunikasjon mellom
samfunnsmedlemmene.

Etter Lovavdelingen s syn vil slike hensyn også kunne begrunne et forbud mot ansiktsdekkende
plagg som er begrenset til utdanningsinstitusjoner. Hensynene til integrering og kommunikasjon, det
s om i S. A. S. mot Frankrike er omtalt som «living together», gjør seg enda sterkere gjeldende i
utdanningsinstitusjoner enn i det offentlige rom og i samfunnet for øvrig. Utdanningsinstitusjoner av
alle slag er arenaer for integrering, læring, og kommunikasj on. Plagg som dekker ansiktet kan med
rimelighet oppfattes å være til hinder for samhandling og kommunikasjon, både i og utenfor
undervisningssituasjonen. Dette gjelder i enda større grad dersom lærere eller barnehageansatte
benytter slike plagg. Videre le gger Lovavdelingen til grunn at det både i dagens skole og ved
universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner i utstrakt grad benyttes
undervisningsformer som krever samhandling mellom deltakerne i undervisningen, slik som
prosjektarbeid. At ele ver eller studenter benytter ansiktsdekkende plagg, vil dermed kunne ha en
negativ påvirkning på andre deltakeres utbytte av undervisningen. Læring, sosialisering og
integrering er prosesser som foregår også utenfor selve undervisningssituasjonen, for ekse mpel i
samspillet mellom elever og studenter i friminutter og pauser. Dermed kan bruk av ansiktsdekkende
plagg, også utenfor undervisningen, virke hindrende på prosesser som utdanningssystemet tar sikte
på å fram me.

Det fram går av dommen at hvilke sanksjon er et brudd på forbudet kan føre til spiller en rolle i
vurderingen av om et forbud mot ansiktsdekkende plagg er forholdsmessig. Det ble lagt vekt på at
de strafferettslige reaksjonene ved brudd på det franske forbudet var milde.

Selv om det ikke foreligger rettspraksis fra EMD som gjelder forbud mot religiøse plagg eller
symboler i private barnehager og utdanningsinstitusjoner, konkluderer Lovavdelingen med at
et forbud mot ansiktsdekkende plagg vil være forholdsmessig etter EMK a rtikkel 9 også her,
fordi de samme hensynene gjør seg gjeldende som ved forbud i offentlige institusjoner.

Når det gjelder vurderingen av SP artikkel 18 nr . 3, viser L ovavdelingen til at EMD og
FNs menneskerettskomité tilsynelatende har ulik tilnærming til statenes handlingsrom når
det gjelder restriksjoner på bruk av religiøst begrunnede plagg. Menneskerettskomiteen
har så langt ikke behandlet noen saker som gjelder forbud mot ansiktsdekkende plagg som
burka og nikab. Utfallet av eventuell slik klagesak i framtiden vil kunne avhenge av en
rekke faktorer, blant annet knyttet til utformingen av og begrunnelsen for det aktuelle
forbudet . Det er ikke nødvendigvis gitt at menneskerettskomiteen vil resonnere langs de
samme linjer som EMD gjorde i S. A. S. mot Fra nkrike. Lovavdelingen antar likevel at et
forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som er begrenset til å gjelde i barnehager og
utdanningsinstitusjoner ikke vil være i strid med SP artikkel 18 dersom forbudet er
begrunnet i hensynet til integrering, kommunikasjo n og læringsutbytte for
barna/elevene/studentene/del takerne ved institusjonen.
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Lovavdelingen legger til grunn at et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og
utdanningsinstitusjoner som er i samsvar med EMK artikkel 9 og SP artikkel 18, heller
ikke vil komme i konflikt med barnekonvensjonen artikkel 14.

Lovavdelingen drøfter også om et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og
utdanningsinstitusjoner vil kunne komme i konflikt med retten til privatliv, jf. Grunnloven
§ 2, EMK artikkel 8, SP ar tikkel 17 og bar n e konvensjonen a r tikkel 13, og ytringsfriheten,
jf. Grunnloven § 100, EMK artikkel 10, SP artikkel 19 og barnekonvensjonen artikkel 13.
Det pekes på at mange av spørsmålene som oppstår rundt retten til privatliv og
ytringsfriheten i de fles te tilfeller vil være dekket av vurderingene som gjøres i tilknytning
til retten til religionsfrihet. Lovavdelingen konkluderer med at det ikke er holdepunkter
for å anta at et forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner som ikke er i
strid med religionsfriheten, vil være i strid med retten til privatliv eller ytringsfriheten.

Lovavdelingen drøfter avslutningsvis forholdet til forbudet mot diskriminering i EMK
artikkel 14, SP artikkel 26 og barnekonvensjonen artikkel 2 . Lovavdelingen antar a t forbud
mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner ikke vil være i strid med
noen av disse bestemmelsene. Når det gjelder diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14,
vises det til dommen S.A.S. mot Frankrike , der EMD kom til at det f ranske forbudet mot
ansiktsdekkende plagg på offentlig sted ikke var i strid med denne bestemmelsen.

9.2 Barnehage

9.2.1 Innledning

For de aller fleste barn utgjør barnehagen den første delen av utdanningsløpet.
Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omso rg og lek, og fr e m me læring og
danning som grunnlag for barnas allsidige ut vikling, jf. barnehageloven § 1 første ledd.

Barnas språkutvikling er en viktig del av barnas allsidige utvikling. Barnas språkutvikling
omfatter både det verbale og nonverbale språket. Særlig for de yngste barna i barnehagen,
som ennå ikke har utviklet det verbale språket, er andre former for kommunikasjon , som
kroppsspråk og ansiktsmimikk, avgjørende for at barnehagen skal kunne oppfylle sitt
mandat. Det er derfor viktig at bar nehagens personale og barna er kledd på en måte som
muliggjør alle disse formene for kommunikasjon.

Kommunikasjonen mellom personalet og barna vanskeliggjøres hvis personalet og barna
ikke kan se hverandres ansiktsuttrykk. For eksempel kan det være vanske lig for personalet
og barna å vurdere om de har forstått hverandres spørsmål eller svar. Også
kommunikasjonen mellom barna vanskeliggjøres hvis barna ikke kan se hverandres
ansiktsuttrykk. Dette kan for eksempel få betydning for barnas mulighet til å delta i lek og
sosialt samspill.

Et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager
vil sikre at det ikke benyttes plagg som vanskeliggjør kommunikasjonen mellom
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personalet og barna og mellom barna. Etter departementets op pfatning bør et slikt forbud
gjelde i alle kommunale og private barnehager som kommunen har godkje nt etter
barnehageloven §§ 10 eller 11. Dette omfatter ordinære barnehager, familiebarnehager og
åpne barnehager.

9.2.2 Rekkevidden av forbudet og avgrensninger

Hvo r og i hvilke situasjoner bør forbudet gjelde?
Fysisk avgrensning
I utgangspunktet omfatter høringsforslaget bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet på barnehagens område , dvs. i barnehagens lokaler og på uteområder som
kommunen har godkjent et ter barnehageloven §§ 10 eller 11.
Spørsmålet er om formålet med forbudet tilsier at forbudet også bør gjelde på andre steder
enn barnehagens område.

Det følger av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(rammeplanen) at barnehagen skal bidra til at barna får oppdage og utforske nærmiljøet
sitt og får erfaringer med friluftsliv og uteliv, jf. rammeplanen punkt 3.2 og 3.6. Gjennom
rammeplanen er barnehagen dermed pålagt å benytte nærmiljøet som et supplement til
barnehagens arealer.

Departementet legger til grunn at hensynet til å sikre god kommunikasjon mellom
personalet og barna og mellom barna vil gjøre seg like gjeldende i pedagogiske situasjoner
som iverksettes utenfor barnehagens område. Høringsforslaget omfatter derfor også
akt iviteter utenfor barnehagens område når aktivitetene inngår som en del av
barnehagetilbudet til barna.

Situasjonsbetinget avgrensning
Et forbud som skissert over vil omfatte enhver bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet på barnehagens område og på turer o.l. i barnehagens regi. Spørsmålet er om det
vil være tilstrekkelig å knytte og begrense forbudet til bestemte situasjoner der god
kommunikasjon er spesielt viktig for at barnehagen skal kunne oppfylle sitt mandat.

Hovedbegrunnelsen for å inn føre et nasjonalt forbud er å sikre god kommunikasjon i det
pedagogiske arbeidet med barna. Som et utgangspunkt mener departementet derfor at
forbudet bør knyttes og begrenses til situasjoner der barna er til stede.

Det bemerkes at god kommunikasjon også vil være grunnleggende for at barnehagen skal
kunne oppfylle andre sider ved sitt mandat. For eksempel vil god kommunikasjon mellom
personalet og foreldrene være viktig for å tilrettelegge for et godt samarbeid, jf.
barnehageloven §§ 1 og 4. God kommunikas jon innad i personalgruppen vil være viktig
for å planlegge, vurdere og utvikle virksomheten på en tilfredsstillende måte, jf.
rammeplanen kapittel 4.

I lys av formålet med forbudet, mener departementet at det vil være lite hensiktsmessig at
forbudet også skal gjelde i situasjoner der barna ikke er til stede, slik som for eksempel på
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planleggingsmøter. I høringsforslaget avgrenses det derfor mot situasjoner der barna ikke
er til stede.

Det kan stilles spørsmål ved om det vil være tilstrekkelig å knytte og begrense forbudet til
bestemte pedagogiske situasjoner i barnehagen.

I motsetning til i de øvrige utdanningsinstitusjonene, er det ikke tradisjon for å definere
bestemte situasjoner i barnehagen som "undervisningssituasjoner". Barnehagens
pedagogiske arbeid skal bygge på et helhetlig læringssyn , der omsorg, lek, læring og
d anning skal ses i sammenheng, jf. barnehageloven § 1 første ledd.

Departementet anser god kommunikasjon som avgjørende for alt sosialt samvær og all
læring som skjer i løpet av dagen. Departementet legger derfor til grunn at det ikke vil
være tilstrekkeli g å knytte og begrense forbudet til bestemte pedagogiske situasjoner i
barnehagen.

Unntak fra forbudet i bestemte situasjoner
Et annet spørsmål er om det er grunn til å gjøre unntak fra forbudet i bestemte situasjoner.

For det første er det klart at klim atiske forhold i noen tilfe l ler kan medføre at det benyttes
plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. For barna og personalet i barnehagen, som
tilbringer mye av tiden utendørs, vil et absolutt forbud mot bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansik tet derfor kunne by på problemer . Det bemerkes at et slikt forbud også
vil omfatte bruk av luer og skjerf som dekker hele eller deler av ansiktet.

For det andre er det klart at barnehagens pedagogiske arbeid i noen tilfeller kan medføre
at det benyttes p lagg som helt eller delvis dekker ansiktet . Gjennom rammeplanen er
barnehagen for eksempel pålagt å sørge for at barna daglig har tilgang til
utkledningsutstyr, jf. rammeplanen punkt 3.3. Barnehagen er også pålagt å tilrettelegge for
aktiviteter der barna får mulighet til å utvikle kunnskap om drama, jf. samme referanse.

Det kan også forekomme tilfeller der helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker
medfører at det benyttes plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

For at forbudet ikke skal være ufor holdsmessig inngripende, er departementet av den
oppfatning at det bør gjøres unntak fra forbudet i tilfeller der det er pedagogiske ,
klimatiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker til at ansiktet helt eller delvis
dekkes til. Høringsforslaget omfatter derfor ikke bruk av plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet når bruken av slike plagg har pedagogiske, klimatiske eller helsemessige
årsaker.

Hvem bør forbudet gjelde for?

Barna i barnehagen
Med unntak av i de situasjonene som foreslås unntatt fra forbudet, er departementet ikke
kjent med at det har oppstått situasjoner der barn har vært iført plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet i barnehagen. Departementet vurderer det også som høyst usannsynlig at
barn i barnehagealder vil bli iført pl agg som f.eks. nikab eller burka. Trolig vil det derfor
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ikke være noe praktisk behov for at et eventuelt nasjonalt forbud også skal gjelde for
barna i barnehagen.

Ettersom det trolig ikke vil være noe praktisk behov for at forbudet også skal gjelde for
bar na i barnehagen, er barna ikke omfattet av høringsforslaget.

Personer som er ansatt i barnehagen
Departementet legger til grunn at et eventuelt nasjonalt forbud bør gjelde for alle som er
ansatt i barnehagen. Behovet for å sikre god kommunikasjon mellom den ansatte og barna
vil være like stort uavhengig av om ansettelsen er fast eller midlertidig. Høringsforslaget
omfatter derfor alle som er ansatt fast eller midlertidig i barnehagen.

Praksisstudenter
Etter barnehageloven § 24 har barnehageeieren plikt til å stille barnehagen til disposisjon
for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Barnehagens styrer
og pedagogiske ledere har plikt til å veilede studenter i slik øvingsopplæring .

Barnehagen bør også samarbeide med videregående skoler som utdanner fagarbeidere i
barne - og ungdomsarbeid, jf. rammeplanen punkt 5.5.

Departementet legger til grunn at studenter eller elever som deltar i øvingsopplæring i
barnehagen kan være omfattet a v et eventuelt nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt
eller delvis dekker ansiktet på universiteter og høyskoler eller på vider egående skole, se
høringsnotatet punkt 9.3 og 9.4 . Studenter eller elever som deltar i slik øvingsopplæring
bør etter depart ementets mening også være omfattet av forbudet i barnehagen når de
oppholder seg på barnehagens område og barna er til stede.

Andre personer som utfører pedagogiske oppgaver med hjemmel i barnehageloven
Barnehageloven pålegger også andre personer enn de s om er ansatt i barnehagen å utføre
pedagogiske oppgaver overfor barn under opplæringspliktig alder. For eksempel er det
kommunen som har ansvar for å tilby spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring
etter bestemmelsene i barnehageloven kapittel V A.

Departementet legger til grunn at hensynet til å sikre god kommunikasjon også vil gjøre
seg gjeldende i situasjoner der oppgavene utføres av andre personer enn de som er ansatt i
barnehagen. Høringsforslaget omfatter derfor også andre personer enn de som er ansatt i
barnehagen når de utfører oppgaver med hjemmel i barnehageloven på barnehagens
område og barna er til stede.

Andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen
I noen tilfeller kan hensynet til sikkerhet og identifikasjon tilsi at ansik tene til andre
personer som oppholder seg i barnehagen bør være synlig e .

Barnehageloven § 19 andre ledd gir barnehageeieren og kommunen som
barnehagemyndighet adgang til å kreve politiattest for personer som "regelmessig
oppholder seg i barnehagen ", slik som for eksempel renholdspersonell, familiemedlemmer
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som er til stede i familiebarnehagers åpningstid osv. Identifikasjonshensyn kan derfor tilsi
at personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen ikke bør være iført plagg som
helt eller delvis dekker ansiktet.

I vurderingen av om det skal innhentes politiattest for andre personer som regelmessig
oppholder seg i barnehagen, skal barnehageeieren og kommunen som
barnehagemyndighet legge vekt på "om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende
mulighet til å være i direkte kontakt med barna", jf. forskrift om politiattest i barnehager §
2 andre ledd. Hensynet til sammenhengen i regelverket kan derfor tilsi at det også bør
oppstilles et forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet for perso ner
som regelmessig oppholder seg i barnehagen i slike tilfeller.

Hensynet til identifikasjon og sikkerhet kan imidlertid ivaretas også uten et absolutt
forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Det bemerkes at
identifikasjonshensynet for eksempel ikke kan nødvendiggjøre at ansiktet skal fortsette å
være synlig i tiden etter at personen har blitt identifisert.

Hovedbegrunnelsen for å innføre et nasjonalt forbud mot bruk plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet i barnehager er å sik re god kommunikasjon i det pedagogiske arbeidet
med barna. Det at andre personers opphold i barnehagen gir dem mulighet til å
kommunisere med barna, kan ikke være tilstrekkelig til å nødvendiggjøre at de skal være
omfattet av forbudet. Høringsforslaget omf atter derfor ikke andre personer som oppholder
seg i barnehagen.

Det bemerkes at avgrensningen mot andre personer som oppholder seg i barnehagen blant
annet innebærer at forbudet ikke vil gjelde for barnas foreldre/foresatte. Selv om forbudet
ikke vil gje lde for barnas foreldre/foresatte, vil det imidlertid fortsatt være adgang til å be
foreldrene/de foresatte om å identifisere seg når det er nødvendig.

9.2.3 H åndheving og sanksjonering

I vurderingen av om et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet er nødvendig, vil det også være relevant å se på hvilke sanksjoner som knyttes til
brudd på forbudet.

Enhver reaksjon som iverksettes som en følge av brudd på forbudet må ha hjemmel i lov.
For å ivareta hensynet til forutberegneligh et og likebehandling, mener departementet at
barnehageloven bør gi en uttømmende regulering av hvilke reaksjoner som kan iverksettes
ved brudd på forbudet.

Departementet legger til grunn at det normalt bør skje en dialog før det tas en beslutning
om å ive rksette reaksjoner. Formålet med en slik dialog kan for eksempel være å avdekke
hvorfor det benyttes plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, og forsøke å finne
løsninger som kan bidra til at forbudet etterleves. Før det iverksettes reaksjoner bør det
også opplyses om hvilke konsekvenser det kan få å benytte plagg som strider mot
forbudet.
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Pålegg om å fjerne ansiktsplagget
Formålet med å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet i barnehager , er å sikre at det i kke benyttes plagg som kan vanskeliggjøre det
pedagogiske arbeidet og det sosiale samværet med barna.

Barnehageeieren er arbeidsgiveren til barnehagens ansatte og er ansvarlig for at
virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 7 første
ledd. For å sikre at barnehagens ansatte ikke benytter plagg som strider mot forbudet,
mener departementet at barnehageeieren bør ha plikt til å reagere på eventuelle brudd på
forbudet. Det bemerkes at denne plikten vil innebære at barna eller foreldrene kan kreve at
barnehageeieren reagerer på den ansattes bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet. En slik regulering vil harmonere med ansvarsplasseringen i de øvrige
bestemmelsene i barnehageloven.

D epartementet foreslår at barnehagee ieren skal ha plikt til å pålegge den ansatte å fjerne
plagg som strider mot forbudet. Departementet legger til grunn at barnehageeieren kan
delegere denne påleggskompetansen til barnehagens styrer, som leder barnehagen både
pedagogisk og administrativt, j f. barnehageloven § 17 første og andre ledd.

I tilfeller der andre personer utfører oppgaver med hjemmel i barnehageloven og benytter
plagg som strider mot forbudet, foreslår departementet at kommunen skal ha en
tilsvarende plikt til å pålegge personen å f jerne plagget.

Barnehageloven åpner ikke opp for bruk av fysiske maktmidler. Departementet bemerker
derfor at høringsforslaget ikke gir barnehageeieren eller kommunen adgang til fysisk å
fjerne plagg som strider mot forbudet.

Adgang til bortvisning
Det er naturlig å anta at det kan forekomme tilfeller der barnehageeierens eller
kommunens pålegg om å fjerne plagg som strider mot forbudet ikke etterkommes. For å
oppnå formålet med forbudet, vil det i slike tilfeller være nødvendig å iverksette andre,
mer inng ripende, reaksjoner.

Hvis den ansatte ikke etterkommer barnehageeierens pålegg om å fjerne plagget, mener
departementet at formålet med forbudet tilsier at den ansatte bør anmodes om å forlate
barnehagens område. Tilsvarende mener departementet at andre personer som utfører
oppgaver med hjemmel i barnehageloven bør anmodes om å forlate området hvis de ikke
etterkommer kommunens pålegg.

Som nevnt åpner barnehageloven ikke opp for bruk av fysiske maktmidler. Departementet
bemerker derfor at høringsforslaget kun gir barnehageeieren eller kommunen hjemmel til
å anmode personen om å forlate området.

En anmodning om å forlate egen arbeidsplass må i utgangspunktet betraktes som en streng
reaksjon. For at anmodningen ikke skal være uforholdsme ssig inngripende, fo reslår
departementet at barnehageeieren eller kommunen kun gis hjemmel til å anmode personen
om å forlate området for resten av arbeidsdagen.
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Adgang til oppsigelse
Departementet foreslår at det presiseres i barnehageloven at gjentatte brudd på forbudet
m ot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan føre til oppsigelse etter
reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Departementet legger til grunn at gjentatte brudd på forbudet normalt vil være en saklig
grunn for oppsigelse etter arbeidsmiljølo ven § 15 - 7 første ledd, sml. punkt 4.1 over. På
samme måte som ved andre oppsigelser som er begrunnet i arbeidstakerens forhold, må
barnehageeieren eller kommunen imidlertid foreta en helhetsvurdering av saken. I denne
vurderingen må barnehageeieren eller kommunen bl.a. se hen til hva som rent faktisk har
skjedd og hvordan den ulovlige bruken av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet har
påvirket barna i barnehagen.

Før barnehageeieren eller kommunen kan fatte en beslutning om oppsigelse, skal
spørsmål et så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstakeren og arbeidstakerens
tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det, jf. arbeidsmiljøloven § 15 - 1.
Oppsigelsen skal også følge formkravene i arbeidsmiljøloven § 15 - 4.

Det er barneha geeieren eller kommunen som har bevisbyrden for at arbeidstakeren
gjentatte ganger har brutt forbudet mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.
Departementet bemerker at barnehageeieren eller kommunen har en nokså streng plikt til å
utrede s aksforholdet når oppsigelse vurderes.

Hvis barnehageeieren eller kommunen sannsynliggjør at den ansatte gjentatte ganger har
benyttet plagg som strider mot forbudet , legger departementet til grunn at det er den
ansatte som vil ha bevisbyrden for at bruken av plagget skyldtes pedagogiske, klimatiske
eller helsemessige årsaker.

Adgang til avskjed
Vilkårene for avskjed framgår av arbeidsmiljøloven § 15 - 14 første ledd. For å kunne
meddele avskjed, må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i et "grovt pliktbrudd " eller annet
vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed er en strengere reaksjon enn oppsigelse. I vurderingen av om en arbeidstaker skal
avskjediges, må barnehageeieren eller kommunen blant annet vurdere om den ansattes
pliktbrudd gjør det nødvendi g å avslutte arbeidsforholdet umiddelbart.

Etter departementets syn kan gjentatte brudd på forbudet mot bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet ikke i seg selv betraktes som så alvorlig at det nødvendiggjør et
påbud om øyeblikkelig fratreden. D epartementet legger derfor til grunn at avskjed normalt
vil være en uforholdsmessig streng reaksjon.

Kommunens plikt til å gi veiledning og føre tilsyn
I høringsforslaget foreslår departementet at barnehageeieren skal ha plikt til å reagere på
den ansatte s bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Gjennom veiledning og
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tilsyn vil kommunen, som lokal barnehagemyndighet, derfor også få i oppgave å påse at
barnehageeieren oppfyller denne plikten, jf. barnehageloven § 8 første ledd, jf. § 16.

9.3 Skole

9.3.1 Innledning

Et forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan ikke strekke seg lenger
enn det som ligger innenfor menneskerettighetene, slik disse er kommet til uttrykk i
Grunnloven, ulike FN - konvensjoner og rettspraksis fra EMD. Slik d et er beskrevet i
høringsnotatet punkt 9.1.2 , må forbudet være nøytralt utformet og begrunnet i et saklig
formål . Videre må forbudet være nødvendig , og det må ikke være u forholdsmessig
inngripende overfor dem det rammer.

9.3.2 Rekkevidden av forbudet og avgrensninger

Hvem bør forbudet gjelde for?
Det foreslås at forbudet gjelder for elever og de som arbeider på skolen og som er i kontakt
med elevene. Departementet bemerker at det i praksis vil være svært få barn i grunnskolen
forbudet vil være aktuelt for, ettersom det så langt vi er kjent med, ikke er noen barn som
bruker plagg som dekker ansiktet i grunnskolen. Forbudet vil derfor først og fremst få
aktualitet for elever i videregående opplæring, i voksenopplæringen og på folkehøyskoler,
samt for de s om arbeider på skolen og som har kontakt med elevene.

Med "de som arbeider på skolen og som er i kontakt med elevene" menes personale som har
undervisningsoppgaver, assistenter, lærerstudenter i praksis og administrativt ansatte som har
kontakt med elevene . Ansatte i skolen som ikke har kontakt med elevene som del av sine
arbeidsoppgaver, som vaktmester og rengjøringspersonale, faller utenfor. Forbudet omfatter
ikke elevenes foresatte eller aktører som tilbyr tjenester i tilknytning til kulturskoletilbud et ter
opplæringsloven § 13 - 6.

For de som arbeider på skolen og som er i kontakt med elevene, for ansatte i leksehjelpen og
for ansatte i SFO, foreslår departementet at det innføres en bestemmelse om at et forbud mot
bruk av plagg som helt eller delvis dekke r ansiktet gjelder "i arbeidstiden". Dette innebærer
for eksempel at forbudet vil gjelde for ansatte i undervisningssituasjoner på og utenfor skolen,
i friminutt og pauser, på turer og arrangement i skolens regi og under foreldremøter og
utviklingssamtaler .

Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater får videregående opplæring i godkjente
lærebedrifter. Opplæringsloven har ulike regler for opplæring som skjer i skole og opplæring i
bedrift. Opplæringsloven gir fylkeskommunen og kommunen som skoleeier e hjemmel til å
fastsette regler for adferd for de som får opplæring i skole. Lærlinger, praksisbrevkandidater
og lærekandidater er å regne som arbeidstakere i lærebedriften, og er omfattet av de regler
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som gjelder i bedriften på linje med andre arbeidstak ere i bedriften. Den enkelte lærebedrift
kan i kraft av arbeidsgivers styringsrett fastsette og håndheve regler om adferd.

Det er hensyn både for og mot at et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg skal omfatte
lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekan didater når de får opplæring i bedrift. På den ene
siden skal lærlingene, praksisbrevkandidatene og lærekandidatene få opplæring i likhet med
de som mottar opplæring i skole. Langt på vei de samme hensyn til kommunikasjon og
samspill gjør seg gjeldende i l æresituasjonen i en bedrift som i skole. Dette taler for at et
forbud bør omfatte lærlinger mv i bedrift. Et annet hensyn for å la forbudet gjelde denne
gruppen, er at lærebedriftene kan ha samme behov som skoleeiere for å kunne støtte seg på
nasjonale reg ler og unngå støy lokalt hvis de forbyr bruk av ansiktsdekkende plagg på
arbeidsplassen. Høringsforslaget innebærer at studenter og deltakere i introduksjonsprogram
vil være omfattet av forbudet mot ansiktsdekkende plagg når de er i praksisopphold i en
bed rift, jf . høringsnotatet punkt 9.4 og 9.5.2. Hensynet til en lik regel for lærlinger,
praksisbrevkandidater og lærekandidater på den ene siden og studenter og deltakere i
introduksjonsprogram i praksis på den andre, taler også for at lærlinger, praksisbrev kandidater
og lærekandidater som mottar opplæring i bedrift omfatt es av forbudet.

På den annen side kan det hevdes at det er uheldig å gripe inn i lærebedriftens styringsrett.
Det er naturlig at lærebedriften som arbeidsgiver fastsetter like regler som gje lder for alle
arbeidstakere i bedriften . Dessuten er lærebedriften nærmest til å vurdere behovet for et
eventuelt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i den aktuelle bedriften, ut fra blant annet
hvilken type arbeid som utføres der . I praksis vil troli g mange lærlinger,
praksisbrevkandidater og lærekandidater arbeide i bedrifter der arbeidsgiver forbyr dem å
bruke ansiktsdekkende plagg av hensyn til hygiene, sikkerhet eller identifikasjon. I tillegg til
momentene nevnt over, kommer at det ville være svæ rt urimelig med et nasjonalt forbud mot
ansiktsdekkende plagg i lærebedrifter dersom lærebedriften åpner for at andre arbeidstakere
kan bruke ansiktsdekkende plagg . E n slik situasjon anses imidlertid lite aktuell.

Departementet ber om høringsinstansene s syn på om forbudet mot bruk av ansiktsdekkende
plagg bør gjelde for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater når de får
opplæring i bedrift.

Hvor og i hvilke situasjoner bør forbudet gjelde for elever ?

Undervisning en
Departementet foreslår at e t forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
bør gjelde i alle deler av undervisningen i skolen. Hensynet til kommunikasjon og samspill
mellom lærer og elev, og mellom elevene taler for at verken elever eller lærere bør dekke til
ansikt et i undervisningen. God og tydelig kommunikasjon fremmer et godt læringsmiljø og et
godt psykososialt miljø. Også hensynet til sikkerhet kan begrunne et forbud i
undervisningssituasjonen. Ved laboratorieforsøk og i enkelte yrkesfag i videregående
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opplærin g kan det for eksempel være nødvendig å bruke særskilt egnede klær eller utstyr, som
vernebriller eller maske, som ikke er forenlig med bruk av ansiktsdekkende plagg .

Undervisningssituasjonen vil først og fremst finne sted i klasserommet, men forbudet bør
også gjelde i undervisningssituasjoner utenfor klasserommet, for eksempel når klassen
gjennomfører en naturfagstime utendørs. De samme krav til kommunikasjon og samspill
mellom lærere og elever og mellom elevene gjør seg gjeldende her som ved tradisjonell
klasseromsundervisning.

Leksehjelp og SFO
Hver grunnskole har plikt til å ha et leksehjelptilbud. Leksehjelp, der en elev i grunnskolen får
hjelp på skolen til å gjøre lekser av en voksen person, har et klart faglig fokus og ligger nær
opp til en underv isningssituasjon. De samme krav ene til kommunikasjon mellom eleven og
leksehjelperen gjør seg gjeldende her som ved vanlig undervisning . Det foreslås derfor at
forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg også skal gjelde for leksehjelp .

SFO er ikke del av d en pliktige grunnskoleopplæringen, men et tilbud kommunen plikter å gi
elever på 1. - 4. trinn, og opp til 7. trinn for barn med særskilte behov. Målsetningen med SFO
er å gi elever lek, kultur og fritidsaktiviteter i et trygt miljø. Situasjonen er slik sett annerledes
enn vanlig undervisning, der målet om læringsutbytte står sentralt. På den annen side befinner
elevene seg på skolens område, og SFO er i de aller fleste tilfeller organisert med rektor som
øverste ansvarlig. SFO - tilbudet gis hovedsakelig på de laveste trinnene, der skillet mellom lek
og læring er mindre tydelig enn for eldre elever. Selv om det ikke er krav om pedagogisk
personale eller et pedagogisk opplegg i SFO, kan derfor aktivitetene i SFO sies å ligge relativt
nær opp til en skolesituasjo n. Det er tett kommunikasjon mellom elever og SFO - ansatte, og
høy grad av sosialt samspill mellom ansatte og elever og mellom elevene. Det foreslås derfor
at forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg også skal gjelde for SFO .

Friminutt og pauser på skolens område og turer/arrangementer i skolens regi

I tolkningsuttalelsen som er referert i høringsnotatet punkt 9.1.2, konkluderer
Lovavdelingen med at et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet også kan
gjelde på utdanningsinstitusjonens område i pauser og liknende. Lovavdelingen viser til at
det har skjedd en rettsutvikling når det gjelder adgangen til å forby ansiktsdekkende plagg
utenfor undervisningssituasjonen med EMDs avgjørelse S.A.S. mot Frankrike . Også på
turer og ekskursjoner i tilknytn ing til utdanningsinstitusjonens virksomhet mener
Lovavdelingen at et forbud må kunne gjelde uten å komme i konflikt med
menneskerettighetene.

Friminutt og pauser skiller seg fra undervisningssituasjonen, ettersom det sosiale samspillet
mellom elevene står mer sentralt enn målet om kunnskapsbasert læring. Det kan derfor hevdes
at det er mindre behov for å forby bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet av
hensyn til kommunikasjonen i disse situasjonene. Samtidig er et godt sosialt samspill mellom
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elevene i friminutt og pauser tett knyttet til et godt læringsmiljø i klasserommet. Samspillet
mellom elever og sosialisering i skolen utgjør e n viktig del av skolens samfunnsoppdrag.
Disse aspektene taler for å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg også i pauser og
friminutt.

Når det gjelder turer og arrangementer i skolens regi, skiller også disse situasjonene seg fra
klassisk undervisning. Med arrangementer menes for eksempel skoleavslutninger eller
teateroppsetninger klassen deltar på. Turer og arrangementer har gjerne både et element av
læring og en sosial dimensjon i seg. Både hensynet til undervisningssituasjonen og hensynet
til det sosiale samspillet mellom elevene kan tilsi at et forbud bør gjelde også her.

Departementet foreslår at et forbud mot bruk av ansiktsdekkend e plagg også skal gjelde for
friminutt og pauser på skolens område og turer og arrangementer i skolens regi.

Rene sosiale arrangementer i privat regi, som bursdagsfeiringer og klassefester, faller utenfor
høringsforslaget. Dette gjelder også når arrangemen tet gjennomføres på skolen.

Skoleveien
Hensynet til god kommunikasjon og samspill mellom elever gjør seg i mindre grad
gjeldende på skoleveien enn i undervisningssituasjoner. Ofte går elever sammen til skolen,
men det er langt fra alltid tilfellet. Særlig for mange deltakere i voksenopplæringen og i
introduksjonsordningen vil hensynet til god kommunikasjon og samspill ha liten
betydning på skoleveien . Høringsforslaget omfatter på denne bakgrunn ikke skoleveien.

Kulturskole mv
Kulturskoletilbudet, jf. opplæ ringsloven § 13 - 6, er organisert utenfor skoletid og er ikke en
del av den pliktige undervisningen. Selv om tilbudet har likhetstrekk med
undervisningssituasjonen i skolen, er departementets oppfatning at Kulturskolen har en for
fjern tilknytning til skole n til at tilbudet bør være underlagt et forbud mot plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet. Høringsforslaget omfatter derfor ikke kulturskoletilbud. Samme
vurdering gjelder for "skoleliknende aktivitetstilbud", som er omtalt i opplæringsloven § 10 - 9
fø rste ledd. Dette kan for eksempel være tilbud om sommerskole i regi av kommunen. Slike
tilbud er ikke omfattet av lovforslaget.

Unntak
Som beskrevet for b arnehager i høringsnotatet punkt 9.2.2, mener departementet at det bør
gjøres unntak fra forbudet båd e for elever og ansatte i tilfell er der pedagogiske , klimatiske ,
helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker gjør at ansiktet helt eller delvis dekkes til .
Høringsforslaget omfatter derfor ikke bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet når
bruke n av slike plagg har pedagogiske, klimatiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige
årsaker.

Bør forbudet gjelde for foresatte under u tviklingssamtaler og foreldremøter ?
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Et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er viktig for elevens utvikling på skolen, både
faglig og sosialt. I utviklingssamtaler mellom lærer og den enkelte elev og elevens foresatte
tas aktuelle temaer om eleven opp, både knyttet til elevens faglige utv ikling og til hvordan
eleven har det på skolen. Hensynet til god kommunikasjon under disse møtene kan tilsi at det
er grunn å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. På den annen side er det etter
departementets oppfatning ikke naturlig å pålegg e foresatte å kle seg på en bestemt måte
under utviklingssamtalene. Ved innføring av nye tiltak og virkemidler som berører barn,
plikter regjeringen å vurdere barnets beste som et grunnleggende hensyn, jf.
Barnekonvensjonen artikkel 3. Det er ikke i eleven s interesse å utestenge foresatte fra
utviklingssamtalene, noe som kunne blitt utfallet hvis et forbud skal gjelde foresatte. Tvert
imot bør det i størst mulig grad legges til rette for at alle foreldre og foresatte kan delta i
utviklingssamtaler som angår deres barn. Det er dessuten vanskelig å tenke seg sanksjoner
overfor foresatte mot et eventuelt brudd på et forbud, annet enn å vise vedkommende bort.
Det er trolig eleven som vil bli den skadelidende ved bruk av en slik sanksjon.

På større foreldremøter hvor det kan være opp til 100 foreldre til stede, vil kommunikasjonen
i stor grad gå én vei, fra skoleledelsen til foreldrene. I slike tilfeller vil det være mindre behov
for å regulere bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet enn i utviklingssa mtaler. I
mindre foreldremøter, for eksempel med foreldrene i bare én klasse, vil hensynet til
kommunikasjon begge veier veie noe tyngre. Departementet ser imidlertid ikke behovet for å
innføre forbud mot heldekkende plagg for foresatte på foreldremøter. D et vises til
argumentasjonen over. Både for elevens del, for skolens del og for de foresatte er det en klar
fordel at de foresatte stiller på møter med skolen, og dette hensynet bør veie tyngst.
Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke er nødvendi g eller hensiktsmessig med et
forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet overfor foresatte, verken i
utviklingssamtaler eller i foreldremøter med foreldre til flere elever til stede.

9.3.3 Håndheving og sanksjonering

Sanksjoner overfor elever
Dersom en elev ikke retter seg etter forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg , oppstår
spørsmål om, og på hvilken måte, forbudet skal håndheves og sanksjoneres.

Departementet vil innledningsvis påpeke at det i første omgang alltid vil være hensiktsmessig
at skolen ved læreren, rådgiver eller rektor tar en samtale med eleven det gjelder. Hensikten
med samtalen skal være å avdekke årsaken til at eleven ønsker å gå med plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet på skolen. Deretter bør den som gjennomfører s amtalen, med respekt
for elevens beveggrunner for å bære det aktuelle plagget, forsøke å forklare eleven ulempene
med å dekke til ansiktet i den aktuelle situasjonen, og overtale eleven til å ta av plagget. Først
dersom skolen ikke har nådd fram med å finn e en løsning på denne måten, vil det være aktuelt
å sanksjonere adferden.
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Bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter som ikke framgår av lov, samt bestemmelser
om adferd og konsekvensene ved brudd på pliktene, fastsettes i skolens ordensreglement, jf.
opplæringsloven § 2 - 9. De vanlige sanksjonsformene overfor elever i skolen er ulike
refsingstiltak, bortvisning eller tap av rettigheter. Refsingstiltak kan være påtale eller
anmerkning fra skolens ansatte, beslag av ulovlige gjenstander, pålagt oppmøte p å skolen før
eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer eller rektor, begrenset adgang til
spesielle aktiviteter mv. Konsekvensene ved regelbrudd skal gjøres kjent for elevene på
forhånd, og sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til rege lbruddet.

Opplæringsloven § 2 - 10 har regler om bortvisning. Kommunen kan fastsette nærmere regler
om bortvisning i ordensreglementet. Det er rektor som gjør vedtak om bortvisning etter å ha
rådført seg med lærerne til eleven. Før det gjøres vedtak om bortv isning, skal andre hjelpe -
eller refsingstiltak ha vært vurdert. D et er frivillig for skoleeier å vedta bortvisning som
reaksjon overfor elevene. Det er ikke alle skoler som har bortvisning som reaksjon i sitt
ordensreglement.

Et spørsmål er om bortvisnin g er en rimelig eller hensiktsmessig reaksjon på brudd på
forbudet mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet . Både preventive hensyn og
hensynet til en effektiv lovregel tilsier en ordning der elever som ikke retter seg etter forbudet
etter a t skolen har forsøkt gjennom samtale å få eleven til å ta av plagget , blir bortvist fra
undervisningen . Det er imidlertid tungtveiende grunner som taler mot å bruke bortvisning
som sanksjon i denne type saker. Bortvisning er en svært inngripende reaksjon, som griper inn
i retten til opplæring. Bortvisning bør forbeholdes mer alvorlige tilfeller av brudd på skolens
regler, som for eksempel mobbing eller annen skadelig adferd som går ut over medelever eller
ansatte ved skolen . Etter departementets vurdering vil det sjeldent være aktuelt med
bortvi sning ved brudd på forbudet mot ansiktsdekkende plagg .

Opplæringslovens system er lagt opp slik at det er opp til den enkelte skole eier å regulere i
ordensreglement et både hva slags adferd som aksepteres og ikke, o g hvilke følger brudd på
ordensreglementet skal ha. Det finnes ingen eksempler på at s anksjoner mot elever på grunn
av uønsket adferd er direkte regulert i opplærings loven. D epartement et mener derfor det bør
derfor være opp til skole eier , gjennom ordensreg lementet, å bestemme hvilke sanksjoner som
skal iverksettes hvis elever bryter forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg . S kole eier må
i det enkelte tilfelle vurdere hva som er en hensiktsmessig og forholdsmessig reaksjon ved
brudd på lovregler og regler i ordensreglementet. I vurderingen av hvordan skole eier skal
reagere ved brudd på forbudet mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, kan det være
relevant å ta hensyn til blant annet barnets alder, beveggrunner for bruk av plagg et og for å
ikke ett erkomme pålegg fra skolen.

Et spørsmål er om styret ved friskoler, skoler godkjent etter voksenopplæringsloven og
folkehøyskoler bør kunne fastsette reaksjonsform for brudd på forbudet mot ansiktsdekkende
plagg overfor elever , på samme måte som skoleeier v ed offentlige skoler. Forskjellen mellom
fastsettelse av ordensreglement i offentlige skoler og i
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friskoler/voksenopplæringsskoler/folkehøyskoler er at ordensreglement etter opplæringsloven
fastsettes som forskrift. Dette innebærer at forslaget til ordensr eglement er gjenstand for
offentlig høring, som skal sikre en viss medvirkning og medbestemmelse for borgerne.
Beslutninger fattet av styret ved friskoler, voksenopplæringsskoler og folkehøyskoler er ikke
gjenstand for høring .

Friskoleloven og voksenopplæringsloven er bygget over samme lest som opplæringsloven.
De samme grensene for hva skoleeier kan bestemme i ordensreglementet for offentlige
skoler, gjelder for hva styret kan bestemme i ordensreglement i friskolene og skolene etter
voksenopplæ ringsloven. Det vises i denne sammenheng til omtalen i høringsnotatet punkt
3.2.1 - 3.2.4 , der det fremgår at fysisk refsing eller annen krenkende behandling ikke kan
benyttes som reaksjon, og at reaksjonen må stå i forhold til overtredelsen. Bestemmelsene
i ordensreglement et må ellers ligge innenfor rettslige skranker som kan fremkomme av
annet regelverk, for eksempel diskrimineringslovverk et , bestemmelser i grunnloven eller
internasjonale menneskerettigheter.

Departementet legger til gr unn at de samme skran kene gjelde r for folkehøyskoler, dersom
disse fastse tter ordensreglement (alle dagens folkehøyskoler har et ordensreglement, selv om
det ikke er et lovpålagt krav). Departementet viser videre til at styret ved folkehøyskolene skal
etablere et organ for beh andling av disiplinærsaker, jf . folkehøyskoleloven § 5. Elever kan
k l a ge på organets vedtak i disiplinærsaker til styret. Klageordningen vil etter departementets
vurdering bidra til å hindre at styret ved folkehøyskolene fastsetter u forholdsmessige
reaksjo ner på brudd på forbudet mot ansiktsdekkende plagg.

F riskoleloven § 5 - 1 inneholder krav om representanter i styret fra bl.a. elevrådet og
foreldrerådet . Dette sikrer en viss medvirkning i beslutningene styret tar. Friskolene,
voksenopplæringsskolene og fol kehøyskolene blir også godkjent etter en grundig prosess i
forvaltningsapparatet , som bidrar til å sikre at styret ved skolene er kompetent til oppgaven .

Det finnes altså grenser for hva styret ved en skole kan fastsette i ordensreglement, og
ordninger so m forhindrer at styret fatter uforholdsmessige beslutninger. Disse fungerer som
garanti for elevenes rettsikkerhet.

På denne bakgrunn foreslår departementet at styret ved skolen gis myndighet til å bestemme
hvilke sanksjoner som skal gjelde overfor elever som bryter forbudet mot å bruke
ansiktsdekkende plagg i friskolel oven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven . For
friskoler og skoler som er godkjent etter v oksenopplæringsloven fastsette s reaksjonsformen i
ordensregl ementet. Dersom folkehøyskolen ha r et ordensreglement, vil det være naturlig å
fastsette r eaksjon sform ved brudd på forbudet her.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på spørsmålet om sanksjonering av
elever som bryter forbudet mot å bruke ansiktsdekkede plagg.
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Sanksjoner overfor ansatte
Drøftelsen av san ksjoner overfor de som arbeider i skolen og som har kontakt med barna
følger de samme linjer som for ansatte i barnehager. Det vises til omtalen i høringsnotatet
punkt 9.2.3 . Høringsforslaget legger opp til samme reak sjone r overfo r ansatte i skolen som
for ansatte i barnehage. Departementet legger til grunn at arbeidsgiver gjennom dialog med
den ansatte forsøker å komme til løsninger som bidrar til at forbudet respekteres. Dersom ikke
dialog fører fram, åpner høringsforslag et for å gi skoleeier plikt til å anmode den ansatte om å
fjerne det aktuelle plagget, samt hjemmel til mer inngripende reaksjoner, som bortvisning og
oppsigelse, dersom ikke den ansatte etterkommer anmodningen. Som for barnehager, anser
departementet at a vskjed etter arbeidsmiljøloven § 15 - 14 vil være en uforholdsmessig
reaksjon på overtredelse av forbude t.

Tilsyn
I høringsforslaget foreslår departementet at skoleeier etter opplæringsloven skal ha plikt
til å reagere på den ansattes bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, og følge
opp med tiltak. For friskoler, skoler opprettet etter voksenopplæringsloven kap 4 og
folkehøyskoler er det styret som skal ha tilsvarende plikt.

For skoler som er regulert av opplæringsloven, vil fylkesmannen gjennom veiledning og
tilsyn ha i oppgave å påse at skoleeier oppfyller plikten, jf. opplæringsloven § 14 - 1 første
ledd.

Når det gjelder friskoler, er det Kunnskapsdepartementet som er tilsynsmyndighet, jf.
friskoleloven § 7 - 2. Tilsynsmyndigheten er delegert til Utdanningsdirektoratet.
Direktoratet vil dermed ha ansvar for å føre tilsyn med at styret i friskolene følger opp
ansattes brudd på forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg .

Etter voksenopplæringsloven er det Kunnskapsdepartementet som er tilsynsmyndigh et, jf.
voksenopplæringsloven § 25. Myndigheten til å føre tilsyn med skoler som driver
virksomhet etter voksenopplæringsloven kapittel 4 er delegert til Utdanningsdirektoratet.

Det er Kunnskapsdepartementet som i utgangspunktet også er tilsynsmyndighet f or
folkehøyskoler, jf. forskrift til folkehøyskol eloven § 13, som fastsetter at
Kunnskapsdepartementet kan iverksette kontroll av grunnlag for beregning av offentlig
tilskudd, av at vilkårene for offentlig tilskudd for øvrig er oppfylt og at det offentlige
tilskuddet anvendes i samsvar med forutsetningen i loven, forskrifter, rundskriv og
tils kuddsbrev. Myndigheten til å føre tilsyn med godkjente folkehøyskoler er delegert til
Utdanningsdirektoratet.

9.4 Universiteter og høyskoler, fagskoler

Statlige og priv ate universiteter og høyskoler og fagskoler er arenaer for integrering, læring
og kommunikasjon. Plagg som dekker ansiktet kan med rimelighet oppfattes å være hindre for
samhandling og kommunikasjon, både i og utenfor undervisningssituasjonen. Det benyttes i
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utstrakt grad undervisningsformer som krever samhandling mellom deltakere i
undervisningen. At studenter benytter ansiktsdekkende plagg , vil dermed kunne ha en ne gativ
påvirkning på andre deltakeres utbytte av undervisningen. Læring og sosialisering foregår
også utenfor selve indervisningssituasjonen. Dermed kan bruk av ansiktsdekkende plagg , også
utenfor undervisningen, virke hindrende på prosesser som utdanningss ystemet tar sikte på å
fre mme. Det bør derfor kunne forbys at studenter bruker ansiktsdekkende plagg , både i
forbindelse med undervisningen og på utdanningsinstitusjonenes områder i pauser og
lignende i tilknytning til studiene . Et slikt forbud må også kun ne gjelde på turer,
ekspedisjoner og li gnende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning eller
virksomhet. Universitets - og høyskoleloven gjelder også for studenter i praksis. Et nasjonalt
forbud mot ansiktsdekkende plagg vil følgelig omfatte studenter i praksis, f.eks. i
helseutdanninger. Forbudet vil ikke gjelde situasjoner der det er pedagogiske, klimatiske ,
helsemessige eller sikkerhetsmessige hensyn som gjør det nødvendig med ansiktsdekkende
plagg , jf. over.

De hensynene som begrunner et forbud mot ansiktsdekkende plagg i offentlige institusjoner,
gjør seg gjeldende på lignende måte for private institusjoner. Det er stor samfunnsmessig
interesse også ved studentenes læringsutbytte i private institusjoner. Dessuten kommer mye
av inntekts grunnlaget fra staten eller fylkeskommunene. Staten har dermed klare interesser i å
sikre at studentene får godt utbytte av virksomheten. Departementet mener derfor at et forbud
skal gjelde både statlige og private institusjoner.

Håndheving og sanksjoner
Bruk av ansiktsdekkende plagg kan være negativt både for den som benytter det og for andre
deltakeres utbytte av undervisningen. Departementet mener derfor at en student som bruker
plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, skal kunne bortvises eller ute stenges fra
institusjonen. Departementet forutsetter at før en person bortvises eller utestenges for brudd
på forbudet, vil institusjonen forsøke å gå i dialog med personen det gjelder.

Universitets - og høyskoleloven § 4 - 8 og fagskoleloven § 10 åpner fo r utestengning og
bortvisning av studenter i enkelte tilfeller. Disse bestemmelsene innebærer skjønnsmessige
vurderinger av atferd og krav til hvordan ev. beslutning til utestenging eller bortvisning
treffes. Bortvisning som følge av brudd på forbudet mot plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet innebærer ikke slik bruk av skjønn. Departementet mener derfor det ikke er
nødvendig at styret selv eller institusjonens klagenemnd treffer avgjørelse, men at det er
tilstrekkelig at daglig leder for institusjone n eller den hun bemyndiger, treffer avgjørelse om
bortvisning. Utestengning er en mer inngripende sanksjon. Departementet mener at dette
tilsier en grundigere vurdering, og at slik avgjørelse bør treffes av styret selv eller
institusjonens klagene m nd. Depa rtementet foreslår derfor at det i universitets - og
høyskoleloven og fagskoleloven slås fast at e n student som tross skriftlig advarsel har brukt
plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med regelverket, kan bortvises i inntil ett år.
Hvis stude nten til tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan
studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Bortvisning innebærer at studenten ikke
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får oppholde seg på hele eller deler av institusjonens område, mens utestengning innebærer
tap av rett til å gå opp til eksamen. Avgjørelse om bortvisning kan treffes av rektor eller den
denne bemyndiger. Avgjørelse om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens
klagene m nd.

Tilsyn
Universitets - og høyskoleloven § 9 - 2 tredje ledd slår fast at styret for institusjonen skal føre
tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Departementet legger til grunn at dette
omfatter oppfølging av at regelverket for forbud mot ansiktsdekkende pl agg følges.

Sanksjoner overfor ansatt e
Forslaget om forbud mot ansiktsdekkende plagg gjelder både studenter og ansatte. For ansatte
som bryter forbudet, vil det kunne ha arbeidsrettslige konsekvenser på samme måte som hvis
ansatte bryter andre regler. De partementet vise r til omtalen i høringsnotatet punkt 9.2.3.

9.5 Ordningene etter i ntroduksjons loven

9.5.1 Innledning

De hensyn som gjør seg gjeldende i barnehager og undervisningsinstitusjoner med hensyn
til behovet for kommunikasjon og samspill, gjelder også ved op plæring og
kvalifiseringstiltak etter introduksjonsloven. Opplæringen består av tradisjonell
klasseromsundervisning og undervisning og aktiviteter utenfor klasserommet. Særlig
likner undervisningssituasjonen i ordningene etter introduksjonsloven på
undervi sningssituasjonen i voksenopplæring. Ordningene i introduksjonsloven omfatter
voksne nyankomne innvandrere. Når det foreslås å innføre et forbud mot heldekkende
hodeplagg i alle undervisningssituasjoner er det viktig at også introduksjonsordningen og
opplæ ring i norsk - og samfunnskunnskap omfattes. Opplæringen skal tilpasses den
enkeltes bakgrunn og forutsetninger, også de med liten eller ingen skolebakgrunn. Felles
for deltakerne i ordningene er at de har begrensede språklige ferdigheter på norsk.
Kommunik asjon på ulike språk gjør opplæringen krevende og mimikk og øyekontakt er i
de fleste tilfeller nødvendig for å forstå responsen fra deltakerne. At deltakerne innretter
seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på
forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i
arbeidslivet.

Et annet poeng er at deltakere i introduksjonsprogram kan delta i opplæring sammen med
elever som er omfattet av opplæringsloven. Departementet mener at det bør gjelde mest
mulig like regler for deltakerne/elevene uavhengig av hvilket regelverk de er underlagt.

9.5.2 Rekkevidde av forbudet og avgrensninger

Hvor bør forbudet gjelde?



52

Departementet mener at forbudet i utgangspunktet bør gjelde i alle opplæringssituasj oner i
ordningene etter introduksjonsloven. Kommunikasjon er sentralt i all opplæring,
uavhengig av hvor den foregår. Deltakere i introduksjonsprogram som er ut plassert i
arbeidspraksis vil også omfattes av forbudet.

I kapittel 2 i høringsnotatet beskrives det hvilke plagg som er omfattet av forbudet.
De partementet presisere r at forbudet ikke vil gjelde i tilfeller der det er pedagogiske ,
klimatiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker til at ansiktet helt eller delvis
dekkes til. Ved utendørs opplæring i sterk kulde er det for eksempel tillatt å bruke plagg
som dekker ansiktet.

Hvem bør forbudet gjelde for?
Departementet foreslår at forbudet skal gjelde deltakere i introduksjonsprogram og norsk -
og samfunnskunnskapsopplæring etter introduksjonsloven. Videre foreslås det at forbudet
skal gjelde ansatte i ordningene etter introduksjonsloven. Med ansatte me nes
programrådgivere, flyktning konsulenter, lærere og andre som bidrar til kommunens
oppfyllelse av plikter etter introduksjonslov en.

Avgrensing mot opplæring i regi av private aktører
Etter introduksjonsloven er det kommunen som skal sørge for introduksjonsprogrammet
og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan oppfylle sin plikt ved å selv
tilby opplæring, ved å samarbeide med andre kommuner eller ved å samarbeide med
private aktører. Departementet foreslår at forbudet gjelder opplæring eller kvalifisering i
regi av kommunen eller i regi av privat aktør som kommunen har etablert et samarbeid
med.

Departementet for eslår ikke et forbud for annen norskopplæring i regi av private aktører
som ikke er o mfattet av introduksjonsloven.

9.5.3 Håndheving og sanksjonering

Sanksjoner ved deltakers brudd på forbudet
Departementet foreslår at en deltakers brudd på forbudet sanksjoneres på samme måte
som andre særlige forhold knyttet til den enkelte deltaker. Det vil si at
introduksjonsordningen eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan stanses ved
vedtak fra kommunen. Departementet legger til grunn at kommunen gjennom dialog
forsø ker å finne løsninger som gjør at forbudet blir etterkommet, før stans i ordningen
iverksettes. Bare dersom ikke dialog fører fram, er det aktuelt å vurdere stans i ordningen.
Det bør være adgang til stans enten midlertidig eller permanent. Det foreslås at det ved
første gangs overtredelse av forbudet kun kan vedtas midlertidig stans, og ikke permanent
stans i ordningene. Begrunnelsen for at stans i første omgang skal være tidsavgrenset, er
at deltakeren skal få anledning til å endre sin adferd. Dersom delt akeren innretter seg etter
forbudet, bør vedkommende få fortsette i introduksjonsprogrammet eller opplæringen som
før.
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I forhåndsvarselet fra kommunen bør det informeres om de konsekvensene det har for
deltakeren at ordningen stanses midlertidig eller pe rmanent. Stans i
introduksjonsordningen innebærer blant annet at utbetaling av introduksjonsstønaden etter
introduksjonsloven kapittel 3 stanses.

De som har fått stanset sin opplæring i norsk - og samfunnskunnskap permanent har selv
ansvaret for å oppfyll e plikten på annen måte. De må eventuelt selv betale for den
opplæringen som gjenstår for at de skal oppfylle sin plikt.

Gjennomført opplæring i norsk - og samfunnskunnskap er vilkår for permanent
oppholdstillatelse og statsborgerskap, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og
statsborgerloven § 7 første ledd bokstav f, jf. § 8. I henhold til statsborgerloven § 8 er det
krav om at søkere mellom 18 og 55 år har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring
eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnska per i norsk eller samisk. For søkere mellom
18 og 55 år som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter
introduksjonsloven, er det et krav at de må ha oppfylt sin plikt etter loven. Fra 1. januar
2017 innføres det også vilkår om å dokumentere muntlige ferdigheter på et visst nivå for å
få hhv. permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Permanent stans i ordningene kan vurderes dersom deltakeren ved utløpet av midlertidig
stans fortsatt ikke innretter seg etter forbudet. Som re gel bør deltakeren gis mer enn en
sjanse til å endre sin adferd.

For øvrig gir beskrivelsen av de eksisterende bestemmelsene om stans i rundskriv G - 01 -
2016 veiledning til praktiseringen av den nye bestemmelsen.

Det foreslås at hjemmelen for å stanse ordni ngene ved deltakeres overtredelse av forbudet
mot bruk av ansiktsdekkende plagg tas inn i ny § 28 annet ledd, med henvisning til
bestemmelsene om stans av ordningene i §§ 7 og 19 fjerde ledd.

Sanksjoner ved ansattes brudd på forbudet
Det foreslås at kommun en har plikt til å pålegge den ansatte å fjerne plagget. Dersom
pålegget ikke etterkommes skal kommunen anmode om at personen forlater
undervisningsstedet for resten av arbeidsdagen. Departementet foreslår at det presiseres i
introduksjonsloven at gjentatt e brudd på forbudet mot bruk av plagg som helt eller delvis
dekker ansiktet kan føre til oppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15. Se
vurderingene som er gjort i høringsnotatet punkt 9.2.3 .

Tilsyn

Departementet foreslår at Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens plikt til å følge
opp brudd på forbudet overfor ansatte. Det foreslås at introduksjonsloven § 23 om tilsyn
endres, slik at det fremgår at Fylkesmannen også skal føre tilsyn med kommunens
oppfyllelse av plikter etter ny § 28 i loven.
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10 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om å forby bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og
utdanningsinstitusjoner antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser.

11 Forslag til ny lov tekst
Barneha geloven § 18 b skal lyde:

§ 18 b Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Ansatte i barnehagen skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker
ansiktet når de befinner seg på barnehagens område eller deltar i aktiviteter i barnehagens
regi utenfor barnehagens område, med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i
klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

Forbudet etter første ledd gjelder kun i situasjoner der barna er til stede.

Forbudet etter første ledd, jf. andre ledd, gjelder tilsvarende for andre personer som
utfører pedagogiske oppgaver med hjemmel i barnehageloven.

Ved brudd på forbudet etter første ledd, jf. andre ledd, skal barnehageeieren eller
kommunen gi personen påleg g om å fjerne ansiktsplagget.

Hvis personen ikke etterkommer pålegget om å fjerne ansiktsplagget etter fjerde
ledd, skal barnehageeieren eller kommunen anmode personen om å forlate barnehagens
område for resten av arbeidsdagen.

Gjentatte brudd på forbude t etter første ledd, jf. andre ledd, kan gi grunnlag for
oppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Opplæringsloven § 9 - 7 skal lyde:

§ 9 - 7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

Elevar skal ikkje bruke klesplag g som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

- i undervisninga

- i friminutt på skolen sitt område

- på turar og arrangement i regi av skolen

- når skoleeigar tilbyr leksehjelp etter § 13 - 7a

- i skolefritidsordninga ,

med mindre bruken av slike plagg er grunngitt i klimatiske, pedagogiske , helsemessige
eller sikkerhetsmessige forhold.
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Skoleeigar kan regulere i ordensreglementet kva reaksjonar som skal nyttast ved
brot på første ledd.

Dei som arbeider på skolen og som er i kontakt med elevane, skal ikkje bruke
klespla gg som heilt eller delvis de kkjer ansiktet i arbeidstida, med mindre bruken av slike
plagg er grunngitt i klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige
forhold. Dersom nokon opptrer i strid med f orbodet, skal skoleeigar be vedkom ande om å
ta bort plagget som dekkjer ansikte t. Tar ikkje vedkom ande bort plagget, skal skoleeigar
be vedkom ande om å forlate skolens område for resten av arbeidsdagen. Gjentekne brot på
føresegna kan vere grunnlag for oppseiing etter reglane i arbeidsmiljølova kapi ttel 15.

Friskoleloven § 3 - 1 5 skal lyde:

§ 3 - 15 Forbod mot bruk av klesplagg som heil t eller delvis dekkjer ansiktet

Elevar skal ikkje bruke klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

- i undervisninga

- i friminutt på skolen sitt område

- på turar og a rrangement i regi av skolen

- når skoleeigar tilbyr leksehjelp etter § 7 - 1e

- i skolefritidsordninga ,

med mindre bruken av slike plagg er grunngitt i klimatiske, pedagogiske , helsemessige
eller sikkerhetsmessige forhold.

Styret kan regulere i ordensreglementet kva reaksjonar som skal nyttast ved brot på
første ledd.

Dei som arbeider på skolen og som er i kontakt med elevane, skal ikkje bruke
klesplagg som heilt eller delvis de kkjer ansiktet i arbeidstida, med mindre bruken av slike
plagg er grunngitt i klimatis ke, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige
forhold. Dersom nokon opptrer i str id med forbodet, skal styret be vedkom ande om å ta
bort plagget som dekkjer ansiktet. Tar ikkje vedkomande bort plagget, skal styret be
vedkomande om å forlate skolens område for resten av arbeidsdagen. Gjentekne brot på
føresegna kan vere grunnlag for oppseiing etter reglane i arbeidsmiljølova kapittel 15.

Voksenopplæringsloven § 24 skal lyde:

§ 24 Andre bestemmelser
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Følgende bestemmelser i privatskoleloven gjelder så langt de passer for skoler etter
kapittel 4:

- § 2 - 2 om krav til virksomheten til skolen, med unntak av tredje ledd. Dersom en skole
etter kapittel 4 har færre enn 10 elever tre skoleår i sammenheng, faller godkjenningen
bort

- § 2 - 4 om krav til skoleanlegg og skolemiljø

- § 3 - 3 tredje ledd om skolegangen

- § 3 - 4 om tilpasset opplæring og organisering av elevene i grupper, med unntak av
tredje ledd

- § 3 - 9 om ordensreglement og lignende

- § 3 - 15 om forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

- § 4 - 1 om ledelse

- § 5 - 1 om styret, med unntak av bokstavene a og c

- § 5 - 2 om styrets oppgaver, med unntak av bokstavene a og e

- § 5 - 3 om elevråd, med unntak av første ledd første og annet punktum

- § 7 - 1 om budsjett, regnskap og rapportering

- § 7 - 3 om taushetsplikt. »

Folkehøyskoleloven § 5b skal lyde:

§ 5b Forbu d mot bruk av klesplagg som he lt eller delvis dekk er ansiktet

Elever skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekk er ansiktet

- i undervisning en

- i friminutt på skolens område

- på turer og arrangementer i regi av skolen,

med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske , helsemessige
eller sikkerhetsmessige forhold.

Styret kan fastsette hvilke reaksjoner som skal gjelde ved brudd på første ledd.

Ansatte på skolen som er i kontakt med elevene skal ikke bruke klesplagg som helt
eller delvis d ekker ansiktet i arbeidstiden , med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i
klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold . Dersom en ansatt
opptrer i strid med dette, skal styret be den ansatte om å fjerne plagget som dekker
ansiktet. Dersom den ansatte ikke fjerner plagget, skal styret be den ansatte om å forlate
skolens område for resten av arbeidsdagen. Gjentatte brudd på bestemmelsen kan være
grunnlag for oppsigelse av den ansatte etter reglene i arbeidsmiljølova kapittel 15.
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Universitets - og høyskoleloven § 7 - 8 ledd skal lyde:

§ 7 - 8 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansikt et

(1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis d ekker ansiktet i
forbindelse med undervisning, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til
utdanningsinstitusjonens undervisning eller virksomhet, og på utdanning sinstitusjonenes
områder i pauser og lignende i tilknytning til studiene, med mindre bruken av slike plagg er
begrunnet i klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt kles plag g som helt eller delvis dekker
ansiktet i strid med regelverket, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for
skriftlig advarsel ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra
utdanningen i inntil ett år. Avgjørelse om bortvisning kan treffes av rektor eller den denne
bemyndiger. Avgjørelse om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens
klagenemnd.

(3) Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet , kan den ansatte bes om å fjerne kles plagget
som dekker ansik tet. Gjentatte brudd på første ledd kan være grunnlag for oppsigelse av den
ansatte .

Fagskoleloven § 18 skal lyde:

§ 18 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

(1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller d elvis d ekker ansiktet i
forbindelse med undervisning, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til
utdanningsinstitusjonens undervisning eller virksomhet, og på utdanningsinstitusjonenes
områder i pauser og lignende i tilknytning til stu diene, med mindre bruken av slike plagg er
begrunnet i klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt kles plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet i strid med regelverket, ka n bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for
skriftlig advarsel ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra
utdanningen i inntil ett år. Avgjørelse om bortvisning kan treffes av rektor eller den denne
bemyndiger. Avgjø relse om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens
klagenemnd.

(3) Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet , kan den ansatte bes om å fjerne kles plagget
som dekker ansiktet. Gjentatte brudd på første ledd kan være grunnlag for oppsigels e av den
ansatte .

Fagskoleloven § 18 blir ny § 19.
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Introduksjonsloven § 23 første ledd skal lyde:

§ 23. Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter kapitlene
2 til 4 og § 28 og registrering av deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og
samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere i personregister etter § 25 første
ledd.

Introduksjonsloven § 28 skal lyde:

§ 28 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller del vis dekker ansiktet

Deltakere skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, i
opplæring eller kvalifiseringstiltak som gis etter loven her , med mindre bruken av slike
kles plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske , helsemessige eller s ikkerhetsmessige
forhold .

Ved brudd på forbudet i første ledd kan kommunen stanse ordningen for
deltakeren, jf. §§ 7 og 19 fjerde ledd.

Første ledd gjelder tilsvarende for ansatte som utfører oppgaver etter
introduksjonsloven.

Ved ansattes brudd på forbudet etter første ledd skal kommunen gi personen pålegg
om å fjerne kles plagget.

Hvis den ansatte ikke etterkommer pålegget om å fjerne kles plagget, skal
kommunen anmode personen om å forlate undervisningsstedet for resten av arb eidsdagen.

Gjentatte brudd på forbudet etter tredje ledd kan gi grunnlag for oppsigelse etter
reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Introduksjonsloven § 28 blir ny § 29.
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Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2986-1   Arkiv: A10  

 

 

Soveareal, kommunale barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Kommunen må i 

dimensjoneringen av behovet for antall barnehageplasser ta hensyn til barnehagenes vedtekter, 

tilflytting, brukernes ønsker og behov, og behovet for plasser for barn under og over tre år.  

 

I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det skissert krav til bygget: 

” Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring 

og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er 

grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utformingen av det fysiske miljøet ute og 

inne gir viktige rammebetingelser for barnas trivsel, opplevelser og læring. 

Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet” 

 

De to siste årene har barn født i september og oktober fått rett til plass i barnehage. I 

behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november 

også har rett til barnehageplass. Retten trer i kraft i august 2017. Det betyr at barn født i 

november 2016 også har rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Selv om retten til 

plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass 

tidligere. Dette betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Ringerike 

kommunes erfaringer viser at mange benytter seg av plassen fra august. Sett i et 

brukerfokusperspektiv er dette positivt. For driften skaper dette utfordringer da barna er svært 

små. De små barna trenger tettere oppfølging og andre hensyn må tas når det gjelder 

bemanning og fasiliteter.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

De siste årenes endringer med opptak av barn født i september, oktober og november påvirker 

hvor mange barn som sover i barnehagen. De fleste foreldre ønsker at barna deres skal sove 

ute. Barnehagene har for øvrig lite egnede steder å sove inne. Flere av barnehagene har 

praktiske og funksjonelle steder å oppbevare vogner, både når barna sover og utenom 

barnehagens åpningstid. Andre har det ikke. De siste tre årene har høst og vår vært årstidene 

som har dominert. Tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte er at det er våte vogner, soveposer 

og økende grad av sykdom på grunn av manglende funksjonelle steder å oppbevare vogner når 

barna sover og utenom barnehagens åpningstid.  

 

Behovet for oppgradering av utendørs soveareal har kommet på grunn av at flere foreldre 

benytter seg av barnehageplass ved 1 årsdag eller før og at byggene ikke er oppgradert til 

dagens behov. For å sikre at det er mulig å ha tilsyn uten å avgi for mye personale til 

sovevakter, er det hensiktsmessig med takutstikk utenfor vinduer slik at personalet kan ha 

øyenkontakt med de sovende barna. De yngste barna i barenhagen sover ofte og da gjerne når 

de andre barna er i gang med aktiviteter. For å ta hensyn til både estetikk, funksjonalitet og 

drift bør takutstikk ligge i flukt med bygget der dette er mulig. 

 

Økonomiske forhold 

Det er spesielt kritisk med soveareal ute i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage. 

Utbedringene bør gjennomføres høsten 2017 til en kostnad på 1,1 million kroner. De andre ni 

barnehagene vil utbedres i løpet av en to års periode. Planen for dette vil synliggjøres i 

handlingsprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune vil oppfylle retten til barnehageplass ved 1. års dagen. Kommunen skal ha 

barnehager som ivaretar barnas behov for omsorg og lek og hvile samt fremmer læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagene skal fremme helse og trivsel og bidra 

til at alle barn får en god oppvekst. Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å oppleve mestring 

og danne positive relasjoner. Ved utformingen av nye barnehager skal det legges avgjørende 

vekt på at barnehagen er egnet til å utfolde skaperglede, undring, utforskertrang og hvile. 

Barnehagene skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstakere og være i 

overensstemmelse med tekniske bestemmelser for bygg. Rådmannen anbefaler utbedringer for 

soveareal for Hønefoss og Hallingby barnehage i 2017. De resterende barnehagene i 2018 og 

2019.  Kostnaden i 2017 på 1,1 million innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. tertial. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2246-9  Arkiv: N64  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 

2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2246-10  Arkiv: N64  

 

Sak: 13/17 

 

Saksprotokoll - Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som vedlagt med 

følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for Kunnskapsløftet og rustes 

til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 22.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2246-8   Arkiv: N64  

 

 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  
 

Forslag til vedtak: 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

 

  

 

Bakgrunn  

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 er et av målene å videreutvikle og 

fremme læring i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle fagområder.  

 



- 

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte 

som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og 

informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får 

tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av. 

 

For å sikre at barn og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter er 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» utarbeidet. Saken omfatter den strategiske 

planen for digital kompetanseheving i kommunale barnehager og skoler i Ringerike, 

oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt valg av teknologisk plattform. 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 

Temaplanen omfatter mål og tiltak overfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage og 

skole, rådmann/skoleeier og samarbeidspartnere. Den viser hvilke resultater som skal oppnås 

og den forplikter skoleeier, enhetsledere og ansatte. Temaplanen følges opp gjennom 

kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler. 

 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og signalene som ligger i 

Stortingsmelding 28.  

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan 

barnehagenes digitale praksis skal være.  

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere 

som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»  

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet, har digitale ferdigheter som en av fem 

grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og å kunne uttrykke seg 

muntlig. 

 

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

støtter tanken fra Ludvigsen-utvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og 

kommenterer digital kompetanse:  

«I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for 

å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og 

samtidig legge økt vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. 

Teknologiene og mulighetene for å utnytte programvare og teknisk utstyr, i 

arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale ferdigheter i 

Kunnskapsløftet». Meld. St. 28 (2015–2016) 

 

Temaplanen skal sikre digital læring og læring gjennom bruk av digitale verktøy i Ringerikes 

barnehager og skoler. Den bygger på IKTplan.no som er utarbeidet av Senter for IKT i 

utdanningen. Temaplanen følger saken som vedlegg.  

 



- 

For å nå målene er det også nødvendig med en heving av ansattes digitale kompetanse og en 

forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse. Alle ansatte i 

barnehagene har våren 2017 gjennomført et opplæringsprogram i IKT. For skolene er det er 

lagt opp til et treårsløp med kompetanseheving, utprøving og erfaringsdeling i 

profesjonsfelleskap for ansatte og skoleledere. Plan for kompetanseutvikling i skolen er vedlagt 

saken. 

 

Med god strategi og riktig oppfølging vil barnehager og skoler i Ringerike kommune bli blant 

de ledende innenfor digitalisering. 

Infrastruktur og antall digitale enheter 

For å sikre barnas og elevenes nytte og læringsresultater av den økte digitale standarden, må 

barnehagene og skolene ha tilfredsstillende infrastruktur og tilstrekkelig antall digitale enheter. 

I dag er det store variasjoner skolene og barnehagene imellom.  

 

På ungdomstrinnet er både infrastruktur og antall digitale enheter sikret gjennom oppfølging av 

kommunestyrets vedtak om 1:1 dekning fra 2007. På de store barneskolene er det lav dekning 

av trådløse nett og lav utstyrstetthet for elevene, mens barnetrinnet på de kombinerte skolene 

er noe bedre uttyrt. De fleste barnehagene har trådløst nettverk, mens utstyrsnivået varierer. 

Det er laget dekningskart for alle skoler og barnehager. 

 

Oppgradering av infrastruktur er høyt prioritert, og en oppgraderingsplan er utarbeidet. 

Arbeidet er allerede i gang, og i løpet av høsten 2017 vil alle skolene med ungdomstrinn ha full 

trådløs-dekning. Deretter står de store barneskolene for tur.  For barnehagene som ikke har 

tilfredsstillende infrastruktur jobbes det med finne tilfredsstillende tilknytningsløsninger. 

 

Egne og andre kommuners erfaringer viser at det er tilgangen på digitale enheter som er 

suksesskriteriet for å nå målene om digitale ferdigheter, forutsatt at ansattes kompetanse er 

god nok.  

 

For å legge til rette for at alle elever i Ringeriksskolen er digitalt aktive, har kompetanse til å 

tilegne seg nye digitale ferdigheter og opplever at IKT er en naturlig integrert del av 

undervisningen bør det være 1:1 dekning av digitale enheter på alle trinn. Utrulling av digitale 

enheter vil etter planen starte i januar 2017. 

 

I barnehagene anbefales følgende utstyrsnorm pr avdeling for å nå de pedagogiske målene:  

1 nettbrett pr 6 barn,1 digitalt kamera, 1mikroskop til nettbrett og 1 skriver til bilder (10x15) 

 

Oppgraderingsplan og dekningskart følger som vedlegg til saken. 

Valg av teknologisk plattform i skolen  

Microsoft Office 365 og G Suite For Education er de to skylagringstjenester og digitale 

pedagogiske plattformer som har vært vurdert som aktuelle for Ringerike kommune. Det har 

vært hentet inn erfaringer og evalueringer fra flere andre kommuner i valg av teknologisk 

plattform. 

Målene om digitale ferdigheter kan nås gjennom ulike plattformvalg.  Konklusjonen er at G 

Suite For Education og Chromebook velges som plattform for alle trinn i skolen. G Suite For 

Education og Chromebook gir støtte til god pedagogisk bruk, er enkel å ta i bruk, er 

driftssikker, krever lite support og er rimelig i anskaffelse.  



- 

 

I dag har alle grunnskoler i Ringerike tilgang til digitale læringsressurser gjennom den 

nasjonale innloggingsportalen FEIDE og alle elever har tilgang til Windows og Office-pakken 

fra Microsoft og læringsplattformen Fronter. Ansatte og de fleste foreldre er best kjent med 

programmer som er levert av Microsoft. Windows-PCer med Office har imidlertid 

suppportbehov på et relativt høyt nivå.  

 

Erfaringer viser at det er forskjell på opplevd brukervennlighet og stabilitet mellom løsningene. 

En bærbar PC krever vesentlig mer vedlikehold og har betydelig lenger oppstartstid enn 

Chromebook og nettbrett. Oppdateringer setter maskiner midlertidig ut av spill i kortere 

perioder og kan ikke styres på samme måte som med Chromebook. Videre er prisen på pc med 

touchskjerm og pennfunksjon høyere enn for Chromebook 

 

Læringsplattformen Fronter fungerer som verktøy for dialog om læringen og som 

informasjonskanal mellom elev og ansatt og mellom skole og hjem. G Suite For Education har 

funksjoner som kan erstatte deler av det Fronter brukes til i dag, men ivaretar ikke alle sider 

ved læringskommunikasjonen. Ringerike kommune bruker IST skole som 

oppvekstadministrativt system, og via modulen IST Læring ivaretas de deler av 

læringskommunikasjonen G Suite For Education mangler. Bruk av Fronter fases ut i løpet av 

planperioden.  

 

Ved valg av plattform har følgende kriterier vært med i vurderingen:  

 Plattformen skal være et godt pedagogisk verktøy med stor bredde i 

tilgjengelige funksjoner som gir elevene mulighet til å utvikle digitale 

ferdigheter innen søk og informasjonsinnhenting, bearbeiding og 

produksjon av ulike digitale produkter, kommunikasjon og digital 

dømmekraft 

 Plattformen skal legge til rette for skylagring 

 Plattformen skal legge til rette for deling av digitale ressurser mellom lærer 

og elev, mellom barn, mellom lærer og foreldre og mellom elev og foreldre 

 Plattformen skal være enkel å ta i bruk for barn/elever og ansatte 

 Plattformen skal være driftssikker med kort oppstartstid og begrenset 

supportbehov 

 Plattformen skal kunne administreres med tanke på å opprette brukere, 

styre tilganger og distribuere programmer  

 Plattformen skal ivareta personvern og databehandleravtaler 

 Pris og levetid på aktuelle digitale enheter 

 Aktuelle digitale enheter møter behovene til elevgrupper på ulike 

ferdighetsnivå og i ulike aldre. 

Kriterier det særlig har vært lagt vekt på er støtte for god pedagogisk bruk for alle 

aldersgrupper, driftssikkerhet, behov for opplæring og support og at tjenestene og enhetene 

skal være enkle å ta i bruk. Det er videre lagt vekt på prisen på enhetene. 

 

Skolers og barnehagers administrasjon vil fortsatt bruke PC-er med Windows og Office-pakke. 

For andre ansatte vil PC fases ut ved overgang til Chromebook.  



- 

Økonomi  

Oppgradering av infrastruktur 
Skole 

Ungdomsskolene er fullt utbygd for 1-1 enhetsbruk, mens barneskolene har svært ulik trådløs-

dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle 

ungdoms- og 1-10-skoler skal eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten til full 

dekning. De store barneskolene oppgraderes i løpet av 2018. Eikli skole og Kirkeskolen 

oppgraderes ikke. Oppgraderingen er kostnadsberegnet til kr. 1 273 500,- og dekkes ved en 

budsjettjustering inneværende år.  

 

Kostnader til infrastruktur i Benterud skole og Paviljongen Hønefoss nord ligger i 

byggeprosjektene.  

 

Barnehage 

Det mangler trådløst nett på tre barnehager. Det krever nye linjer inn til bygget før trådløst nett 

kan settes opp. Hver barnehage har behov for 2 trådløse aksesspunkter, 2 kablede punkter, 1 

switch og 1 kabelskap. Samlede utgifter til dette er beregnet til kr. 277 000,- 

 

Innkjøp av enheter 
Ringeriksskolen har i alt om lag 3 250 elever (elevtallet varierer med +/- 50 pr årskull). Om 

det anskaffes enheter 1:1 vil det med en enhetspris på kr. 3 500 koste i alt kr 11 375 000. I 

tillegg kommer innkjøp av enhet til ansatte på ca. kr. 1 500 000,-. Det bør også skaffes noen 

ekstra enheter pr skole for å ha i reserve ved f.eks. skader. Ut fra vedlagt plan om utrulling av 

enheter foreslås det at det budsjetteres med investeringsmidler på 7,6 millioner kroner i 2018, 

4,8 millioner kroner i 2019 og 1,1 millioner kroner de påfølgende årene. 

Over en 5-årsperiode blir investeringsbehovet omtrent det samme som i dagens løsning, der 

elevene får PC på 8.trinn. Forskjellen er at den nye løsningen gir alle elevene i Ringeriksskolen 

tilgang på en digital enhet.  

 

Barnehagene har ikke samme grunnlagstall for beregning fordi det ikke er foretatt en 

fullstendig kartlegging pr barnehage og fordi barnetall pr. avdeling varierer. For å få basis 

utstyrsnivå i alle barnehagene for både barn og ansatte bør det budsjetteres med 1, 2 million 

kroner pr år i planperioden.  

 

I planperioden vil kostnader til vedlikehold og support reduseres. Chromebook-maskinene har 

nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og stabile. De har en beregnet levetid på 

opptil 5 år.  

Høringer 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag ble sendt ut på høring til 

samarbeidsutvalgene (SU) i skoler og barnehager samt aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.  

Det kom inn i alt seks svar på høringen, de er oppsummert her. Fullstendige svar er vedlagt 

saken. 

Helgerud skole - SU 

Temaplanen er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 

tilbakemelding. Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole. 

Hønefoss skole – ved lærerrepresentantene i SU 
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 En god, omfattende og ambisiøs plan som peker inn i framtiden. 

 Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

 Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og 

opplæring av elevene. 

 Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med 

kostnader. Elevene på Hønefoss skole har rett på likeverdig dataopplæring 

som andre elever i Ringerike kommune. 

Kirkeskolen - SU 

 Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel og bra. Det 

viktige er at de implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt 

resultater. Bør avsettes nok ressurser/penger til dette. 

 Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden 

for de som ikke har nok enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass? 

 Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar?  

 Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan 

sørge for kompetanse i en utvikling som raser frem? 

 Selv om dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en 

selvfølge at de utarbeider en forståelse for teknologien! Derfor må tidlig 

læring inn, akkurat som de lærer engelsk fra ung alder, bør små drypp av 

koding feks inn så tidlig som mulig.  

 Terskelen i Ringerikskolen/barnehager må være lav for å kunne ta i bruk 

verktøyene som ligger der.   

 Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskille 

mellom de som kan kommunisere med maskinene og de som pent må 

adlyde dem!  

Utdanningsforbundet 

 Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med 

utskifting av digitalt utstyr på den enkelte enhet.  

 Det må også være en utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet 

økonomisk, da dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale 

temaplanens intensjoner.  

 Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere?   

 Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt. 

Vang skole – SU 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

Veien skole – SU 

Alle SU-medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill eller 

kommentarer. Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. Vi synes den er godt forankret 

og godt gjennomarbeidet. Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

Fra medbestemmelsesmøte i Oppvekst - innspill fra Fagforbundet 

Husk assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i kompetanseplanen. De trenger blant annet kurs 

i digital dømmekraft og nettvett. 



- 

Rådmannens vurderinger  

Rådmannen vurderer at Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-

2021 vil være et godt verktøy for å sikre måloppnåelse i læreplanens kompetansemål og 

rammeplan for barnehagen samt at den tar opp i seg signalene som gis i stortingsmelding 28. 

Avgjørende for gevinstrealiseringen er at alle aktører i Ringerikskolen og de kommunale 

barnehagene følger opp på sitt nivå og at medarbeider- og ledersamtaler også omfatter dette 

området.  

 

God infrastruktur og tilstrekkelig antall fungerende digitale enheter er nødvendig for å sikre 

barnas og elevens nytte og læringsresultater. Oppgradering av infrastruktur er igangsatt, 

investeringsmidler for inneværende år er omdisponert. For å oppnå full 1:1 dekning i skolen og 

tilfredsstillende dekning av utstyr i barnehagene økes investeringer til IKT innen oppvekst i 

Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018. 

 

Valg av G Suite For Education og Chromebook baseres på at løsningene er enkle å lære og å 

ta i bruk. Chromebook-maskinene har nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og 

stabile. De har en beregnet levetid på opptil 5 år. G Suite For Education har kontorstøtte-

programmer som til skolebruk er svært gode og gir tilgang til et godt utvalg programvare som 

åpner for god pedagogisk bruk. Prisen på de aktuelle maskinene er lav.  

 

Ringerike kommune vil i overskuelig fremtid fortsette å bruke Microsoft Windows og PC i 

administrasjonen, dette gjelder også i skole og barnehage. For ansatte i skole og barnehage vil 

det bli en utfasing av PC-er til fordel for Chromebook. 

 

Vedlegg: 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 

2. Plan for skolebasert kompetanseutvikling  

3. Plan for utrulling av digitale enheter og oppgradering av infrastruktur med detaljert 

kostnadsberegning.  

4. Høringssvar fra Helgerud skole 

5. Høringssvar fra Hønefoss skole 

6. Høringssvar fra Kirkeskolen 

7. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Ringerike 

8. Høringssvar fra Vang skole 

9. Høringssvar fra Veien skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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1 Bakgrunn for planen
I Ringerike kommune s handlings p rogram 2017 - 2020 er et av målene å videreutvikle og fremme læring
i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle fagområder.

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte som
voksne. Den opplæringen barna får , må være tilpasset kunnskaps - og informasjonssamfunnet. Det er
derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT
som verktøy allerede fra barnehagen av.

Temaplanen skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av
digitale verktøy i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til den enkelte enhets evne til å
planlegge, tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy.

Barn og unge må oppmuntres til å bruke digitale verktøy som for eksempel kamera, skanner, mobil,
PC , nettbrett og digital tavle . Pedagogene må drøfte hvilket utstyr og programvare som skal brukes.

Det er helt avgjørende for god måloppnåelse at de ansatte har god IKT - kompetanse, og for å oppnå
gevinstrealisering utarbeides en forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og
ledelse. Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag skal gi en målrettet, felles gjennomgående
systematikk med klare f øringer til skoleeier, skoleledere, lærere og andre aktører som bidrar i
Ringeriksskolen .

1 .1 Grunnlagsdokumenter
IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom en rekke planer og
styringsdokumenter har IKT fått en tydelig og viktig plass i grunnopplæringen.

Barnehage
Ulike sentrale styringsdokumenter legger føringer på hvordan og hvorfor digitale verktøy skal benyttes
i barnehagen.

I barnehagelovens formålsparagraf er det nedfelt at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. Formålsparagrafen må leses i sammenheng med skolens læreplaner som definerer
digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene, p å linje med blant annet å lese og
skrive. I tillegg sier barnehageloven at barna skal få grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle
områder.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan barnehagenes
digitale praksi s skal være.

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved
bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal
digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve
digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til
digitale medier.»

Ludvigsen - utvalget sier at den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal omtale
barnehagens ansvar for å legge til rette for at barn kan utvikle digital dømmekraft
(Kunns kapsdepartementet, Stortingsmelding 19, s. 39).

Flere stortingsmeldinger tar for seg bruk av digitale verktøy i barnehagen. St.meld. 14 «Dataspill»,
St.meld. 17 «Et informasjonssamfunn for alle», St.meld. 19 «Tid for lek og læring» og St.meld. 41
«Kvalite t i barnehagen» sier alle noe om hvorfor digitale verktøy skal benyttes i barnehagen.
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Skole
I Kunnskapsløftet defineres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. Det er ikke bare
snakk om å bruke IKT på de områdene hvor vi mener det kan fremme el evenes læring. Vi snakker om
IKT - kompetanse som en grunnleggende ferdighet på linje med det å kunne lese, regne, utrykke seg
skriftlig og muntlig.

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet støtter tanken
fra Ludvi gsenutvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og kommenterer digital
kompetanse:

«Det fremheves [i Ludvigsenutvalgets utredning] at den digitale og teknologiske utviklingen skaper
endringer i skolefagene. Utvalget mener derfor at det er viktigere å vurdere hvordan teknologisk og
digital utvikling påvirker innholdet i hvert enkelt fag, fremfor å legge vekt på fellestrekk ved digitale
ferdigheter på tvers av fag. Utvalget peker også på at det bør skilles tydeligere mellom ulike sider ved
digital kompetanse enn det gjøres i dag (…)

Digitale ferdigheter er integrert i alle fag og forstås s om å tilegne seg og behandle, å produsere og
bearbeide, å kommunisere og digital dømmekraft (…)

I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for å videreutvikle
innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og samtidig legge økt vekt på digital
teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. Teknologiene og mulighetene for å utnytte
programvare og teknisk utstyr, i arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale
ferdigheter i Ku nnskapsløftet. Det stiller krav til at læreplanene er oppdatert.

Departementet støtter Ludvigsenutvalget i at det bør skilles tydeligere mellom de ulike delene av
digitale ferdigheter.» Meld. St. 28 (2015 – 2016)

1 .2 Retning for arbeidet med digital hverdag i b arnehagen
Dagens barnehagebarn er født inn i det digitale samfunnet og digitale verktøy har blitt en stor del av
barnekulturen. Å ha digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser
hensiktsmessig og forsvarlig. Ferdighetene benyttes til å løse praktiske oppgaver, innhente og
behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Personalet skal legge til rette for at
barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

Digitale verktøy er ikke mål i seg selv, men et redskap innenfor alle fagområdene og generelt i det
pedagogiske arbeidet. Digitale verktøy er verktøy som kan benyttes i sammenheng med andre
aktiviteter og bidra til å gi ulike aktiviteter en ny dimensjon.

Barnehagen har et vi ktig samfunnsoppdrag i å bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn også når
det gjelder digital kompetanse. Bruk av digitale verktøy i barnehagen sikrer at alle barn, uansett sosial
bakgrunn, får felles erfaring og kunnskap på dette området.

I ar beidet med digitale verktøy i barnehagen vil det dukke opp ulike etiske spørsmål. Etiske
refleksjoner i personalgruppa bidrar til oppmerksomhet på utfordringer knyttet til dette og hvordan
utfordringene kan håndteres. Det er de ansattes ansvar å ha oversik t over hva barna får tilgang til, og
sikker bruk av internett byr på informasjon, faglige ressurser og mulighet for kommunikasjon og
underholdning. Barna skal utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

1 .3 Muligheter for tilpasning i arbeidet med digital barnehage
Temaplanen legger til grunn at man med god tilgjengelighet av utstyr enkelt skal kunne integrere
digitale aktiviteter og ø ving på digitale ferdigheter i t emaer der dette er formålstjenlig. Ramme planen
og samfunnets krav til dig ital deltakelse forplikter barnehage eier, barnehage ledere og den enkelte
pedagog til å prioritere denne læringen mer systematisk enn det som har vært praksis .
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1 .4 Retning for arbeidet med digital hverdag i skolen
Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag setter klare mål for elevenes digitale ferdigheter og
skal stimulere til at arbeidet med IKT blir en naturlig og integrert del av hvert enkelt fag samtidig som
de fire kompetanseområdene å tilegne seg og behandle informasjon, å produsere og bearbeide, å
k ommunisere og digital dømmekraft, ivaretas helhetlig.

Særlig viktig vil det være for skolene å stimulere til produksjon fremfor konsumpsjon av digitalt innhold.
Innenfor dette ligger også fokus på programmering som skal prøves ut i større bredde. Elevenes
digitale kompetanse skal legge til rette for dybdelæring og gi mulighet til å se kompetanse og
kunnskap på tvers av fag gjennom de prioriterte tverrfaglige temaene stortingsmeldingen lanserer.

Digitaliseringen slik den kommer til uttrykk i temaplanen er et viktig bidrag for å nå målene Ringerike
har forpliktet seg til i handlingsprogrammet .

1 .5 Muligheter for tilpasning i arbeidet med digital skolehverdag
Temaplanen legger til grunn at man med 1:1 dekning enkelt vil kunne integrere digitale aktiviteter og
øvi ng på digitale ferdigheter i fag og temaer der dette er formålstjenlig. Læreplanen og samfunnets
krav til digital deltakelse forplikter skoleeier, skoleledere og den enkelte lærer til å prioritere denne
læringen mer systematisk enn det som har vært praksis til nå.

Selv om forskning ikke kan påvise bedre læringsresultater ved bruk av digitale verktøy, viser erfaring
at digitalt arbeid kan gi høyere motivasjon for skolearbeidet og at dette særlig kan tjene elever som har
læringsutfordringer.

Videre finnes d et digitale verktøy som letter pedagogenes arbeid med å tilpasse den enkeltes
opplæring. Det vil for en del elever oppleves som mindre belastende å ha alternative oppgaver når
verktøyet er det samme som elevgruppen ellers har. Læreren vil enkelt kunne gi e lever som trenger
ekstra utfordringer større mulighet for fordypning når den nye standarden er implementert. Dette ligger
til grunn når temaplanen utformes med mål, tiltak og oppfølging.
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2 Mål for digital barnehage - og skolehverdag
Motivasjon for læring og utvikling av læringsstrategier
Bruk av digitale verktøy skal bidra til utvikling av gode læringsstrategier som fremmer barn og unges
motivasjon for læring, arbeidsglede og engasjement. De skal gis mulighet til å delta i planlegging,
gjennomføring og vurd ering av opplæringen. Bruk av digitale verktøy skal bidra til å ta bevisste valg .

Sosial og kulturell kompetanse
Digitale verktøy skal være med på å skape et læringsmiljø med rom for samspill, dialog og
medvirkning. D igitale medier bør benytte s aktivt i f orhold til samhandling og konflikthåndtering. Barn
og unge skal lære å ha respekt for medmennesker de har kontakt med via digitale medier, og
bevisstgjøres det ansvar som publisering av stoff innebærer.

Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter
Bruk av digitale verktøy skal bidra til at barn og unge får møte utfordringer de kan strekke seg mot, og
som de kan mestre på egen hånd eller i samspill med andre.

Pedagogenes kompetanse og rolle
Pedagogene skal kunne bruke digitale verktøy som en integrert de l av læringsarbeidet og kunne bidra
til nytenkning gjennom deling av digitale undervisningsopplegg.

Samarbeid med hjemmet
Bruk av digitale verktøy skal bidra til en tett og god kommunikasjon med foreldre/foresatte og et felles
ansvar for elevenes faglige og sosiale utvikling.

2.1 I KTplan.no
Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en plan som skal sikre oppnåelse av kompetansemålene i
læreplanen og i barnehages rammeplan og den samlede digitale kompetansen elev ene skal ha
tilegnet seg i opplæringsløpet .

I KTplan.no har konkretisert e kompetansemål, gir veiledning til pedagogene samt introduksjoner,
oppgaver, tester mm som kan brukes i undervisningsfagene. Den har en systematikk som gjennom
delmål, kompetansemål og akti viteter skal sikre alle kompetanseområde ne. I temaplanen forutsettes
at iktplan.no legger malen for barnas og elevenes arbeid med de digitale ferdighetene.

Nettstedet har også ressurser for skoleutvikling og IKT, kartleggingsverktøy og kompetansepakker.

2.2 Barnehage/s kole - hjemsamarbeid med digita le verktøy
Kommunens standard for barnehage/ skole - hjemsamarbeid ligger til grunn for kommunikasjon med
foreldre. God kommunikasjon med foreldre om elevens læring, fremmer læringen. I temaplanen ligger
en klar forventning om at de nye verktøyene skal bidra til dette arbeidet.

I barnehage og SFO legges det til rette for kommunikasjon via IST direkte. Skolene benytter IST
kommunikasjon, et verktøy som også barnehagene kan benytte. I skolen foregår også kommunikasjon
via IST skole.
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3 T iltak

3.1 Lokal forankring
Ledelsen ved hver barnehage og skole må legge til rette for en lokal forankringsprosess der det gis
rom for medvirkning og sørge for en kartlegging av den digitale kompetansen til den enkelte ansatte
og leder. Det viktigste tiltaket på kort sikt for å lykk es med målene for digitalisering, er heving av
pedagogenes og ledernes kompetanse.

3.2 U tviklingsarbeid innen I KT i barnehagen
I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagens digitale praksis bidra
til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å
utforske, leke, lære og undre seg. Barnehagen skal snakke med barna om prinsipper for digital
dømmekraft. I bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.

For å skaffe oversikt over kompetansebeholdningen ble det høsten 2016 gjennomført en kartlegging i
de kommunale barnehagene med mål om å avklare eksisterende og framtidige kompetansebehov.
Kartleggingen i 2016 avdekket at mange av de ansatte i barnehagen e hadde behov for grunnleggende
opplæring i IKT for å møte dagens og morgendagens krav i arbeidet.

Som leverandør på vegne av Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) /Kompetansepluss
samarbeider Hadelandsprodukter (HAPRO) med Ringerike kommune om planlegging og
gjennomføring av opplæring i IKT i de kommunale barnehagene. Målgruppen for opplæringen som gis
av lærere fra HAPRO, er assistenter og fagarbeidere som ikke har høgskoleutdanning. Prosjektet
startet opp i desember 2016 med kartlegging av sam tlige deltakere, og opplæring av deltakere
gjennomføres i perioden februar – juni 2017. Ringerike kommune vil i samme periode gi tilsvarende
opplæring til pedagogiske ledere og styrere i alle kommunale barnehager.

Styrerne har ansvar for at kompetansen ved likeholdes og videreutvikles. Kompetansepakker ligger på
http: //www.iktplan.no .

3.3 K ompetans ebygging av I KT i skolen
For å få til den nødvendig e kompetansehevingen kreves det at det settes av tid på den enkelte skole
til dette arbeidet. Ledelsen ved skolen er derfor viktig. Rektorene vil derfor ha egne samlinger, eller
samlinger sammen med ressurslærerne. Det må prioriteres å bruke av fellestiden på skolen til felles
skolering. I tillegg til arbeid i fellestid må det forv entes at lærerne buker av sin egen individuelle tid og
tid sammen med andre på trinnet.

Hver skole har en eller flere ressurslærere innen pedagogiske bruk av IKT. Ressurslærerne deltar på
nettverkssamlinger for å utveksle erfaringer, og for å støtte hvera ndre i arbeidet med kursing på
skolene. Ressurslærerne må ha avsatt tid til arbeidet. En måte å kunne støtte lærerne på er å sette av
et fast tidspunkt i løpet av uka hvor ressurslæreren er tilgjengelig for spørsmål.

Det legges opp til moduler som den enke lte skole skal gjennomføre ut fra en oppsatt plan. Valg av
digitale løsninger vil ha noe å si på progresjonen.

Dersom det velges helt nye løsninger, vil modul 1 bestå av å lære å bruke de nye enhetene som blir
innført i skolene. Videre utvikles ulike modul er for å dekke de behovene skolen og lærerne har. Alle
må skoleres i de systemene som skolen bruker. Dette gjelder læringsplattform, kommunikasjon, IST -
skole osv.

Ut over dette er behovet noe ulikt fra skole til skole. Det kan være programmer som er spesi elt for
enkelte fag og trinn. Programmering vil komme inn som et eget område for skolene.
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Her er en illustrasjon over hvordan vi tenker oss at moduler kan utvide kompetansen hos lærerne.

Figur 1.

IKT - plan dekker kompetansemålene i læreplanen. Forsid a til IKT - plan viser vei til barnehage og
grunnskole. Der finnes læreplanmålene og bakgrunnsmateriale for lærerne. I tillegg er det hjelp til
skoleutvikling og IKT, kartlegging av ferdigheter og kompetansepakker.

IKT - senteret har utviklet egne kompetansepakker. Disse er bygd opp omkring aktuelle temaer.
Spesielt viktig er det at lærere gjør seg kjent med pakkene som har med datasikkerhet og nettvett å
gjøre. Det er mye uvettig som foregår på nettet, og nettet har blitt en arena som dessverre ogs å blir
brukt til mobbing og krenkelser.

Modul 4

Modul 3

Modul 2

Modul 1
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De pakkene som ligger tilgjengelig i dag er :

Kompetansepakker
Her er eksempel på hvordan en slik kompetansepakke er bygd opp. Det er lagt opp med både
presentasjoner, film, refleksjon, praktiske oppgaver, forslag ti l videre arbeid og en dokumentasjon på
at kurset er gjennomført, ved å svare på nettkurset.

Disse kompetansepakkene er fine å bruke i personalet.

Temaene i kompetansepakkene vil være aktuelle å legge inn i de ulike modulene for skolene.

Behov som meldes fra skolene vil bli tatt opp på ressurslærersamlingene og gi spredning til skolene.

Eksempler på temaer kan være:

a) bruk av smartboard i undervisningen.
b) deling av digitale læringsressurser
c) tips til undervisningsopplegg

Det er vikti g å lære elevene god digital dømmekraft. Kommunen har fått en regional ambassadør som
skal bistå IKT - senteret med dette arbeidet.
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Lærerens profesjonsfaglige kompetanse
Senter for IKT i undervisningen har våren 2017 utarbeidet: Rammeverk for lærerens pr ofesjonsfaglige
digitale kompetanse. Dette rammeverket er et retningsgivende dokument som kan brukes som
referanse i arbeidet med etter og videreutdanning av lærere. Man ønsker å etablere et felles
begrepsapparat og en felles referanseramme for hva lærern es profesjonsfaglige kompetanse
innebærer.

Figur 2: Visualisering av rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. (Senter for
IKT i utdanning)

Hvert av kompetanseområdene i oversikten over er like viktige, men det er summen av dem so m
utgjøre en profesjonsfaglig digital lærer. Innhold og beskrivelse av hva de ulike områdene sier om
kunnskap, ferdigheter og kompetanser hos lærerne, finnes på nettsiden til Senter for IKT i utdanning:
http://iktsenteret.no/ressurser/rammeverk - laererens - profesjonsfaglige - digitale - kompetanse .
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4 Mål for digital læring

Barnehagebarn i kommunale barnehager i Ringerike
• s kal få erfaring med digitale verktøy og digitale prosesser
• s kal oppleve kreativitet, inspirasjon til positiv lek og mestringsfølelse ved bruk av digitale

verktøy
• s kal få erfaringer med digital dømmekraft og en begynnende etisk forståelse knyttet til digi tale

medier
• s kal oppleve at digitale verktøy er en naturlig del av barnehagehverdagen

Barnehagepersonalet i kommunale barnehager i Ringerike
• l egge r til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale

uttrykksformer
• u tforske r bruk av digitale verktøy sammen med barna
• utøve r digital dømmekraft og en etisk forståelse knyttet til digitale medier
• ha r et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
• bruke r IKTplan.no aktivt
• deltar i kompetansehev ingstiltak og bidrar til delings - og læringskultur.
• oppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver som følge av den digitale

satsingen

Styrerne i kommunale barnehager i Ringerike kommune
• e r digitale forbilder
• l eder barnehagepersonalets digita le læring
• e r pådrivere for deling av pedagogisk utviklingsarbeid/erfaringer
• u ttrykker tydelige forventninger til barnehagepersonalet
• d eltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk
• o ppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver som følge av den digitale

satsingen

Barnehageeier i Ringerike kommune
• l egger til rette for en delingskultur og lærende nettverk mellom barnehagene
• s ørger for kompetanseutviklingstiltak
• u ttrykker tydelige forventninger til styrerne

Foresatte i kommunale barneh ager i Ringerike
• b ruker digitale verktøy i kommunikasjonen barnehage - hjem
• b idrar positivt til sine barns digitale vaner
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Elever i Ringeriksskolen
• e r digitalt aktive og har kompetanse til å tilegne seg nye digitale ferdigheter
• o pplever at IKT er en n aturlig integrert del av undervisningen
• b ruker IKT på en hensiktsmessig måte for å lære innenfor ferdighetsområdene

o Tilegne seg og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og
ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon
hensiktsmessig og kritisk.

o Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og
ress urser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale
elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.

o Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å
samarbeide i læringsprosesser og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til
ulike mottakere.

o Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser
på en forsvarlig måte og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av
Internett.

Lærere i Ringeriksskole n
• e r digitalt kompetente og tar nye digitale verktøy i bruk når det er hensiktsmessig
• u tøver hensiktsmessig digital didaktikk og er gode klasseledere i et IKT - rikt miljø
• u tøver og underviser i digital dømmekraft
• p røver ut og bruker digitale arbeidsforme r jevnlig i undervisningen og vurderingsarbeidet
• a rbeider etter IKTplan.no og følger opp progresjonen i kompetanseutviklingen
• d eltar i kompetansehevingstiltak og bidrar til en delings - og læringskultur
• o ppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsg iver som følge av den digitale

satsingen

Skoleledere i Ringeriksskolen
• e r digitale forbilder
• l eder lærernes digitale læring
• e r pådrivere for deling av undervisningsopplegg/erfaringer
• u ttrykker tydelige forventninger til lærerne
• f ølger opp elevenes digi tale læringsresultater
• d eltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk

Skoleeier i Ringeriksskolen
• l egger til rette for en delingskultur og lærende nettverk mellom skolene
• l eder skoleledernes digitale læring
• s ørger for kompetanseutviklingstilt ak
• u ttrykker tydelige forventninger til skoleledere
• f ølger opp skolenes digitale læringsresultater
• s øker samarbeid med næringsliv der det er mulig og der det kan gi læringsgevinst

Foresatte i Ringeriksskolen
• b ruker digitale verktøy i kommunikasjonen skole - hjem
• b idrar til sine barns digitale læring

Næringsliv et i Ringerike
• i nngår partnerskap med skoleeier
• h ar samarbeid med skoler og barnehager
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5 I mplementering
• Implementering en foregår over en 3 - årsperiode .
• D et første halve året brukes til å forberede organisasjonen gjennom forankring i ledelsen og

kompetanseutvikling i ledergrupper og av ressurslærere.
• Arbeid med infrastruktur startes snarest mulig.
• Det legges inn ekstra prosjektmidle r i budsjett 2018, og Handlingsplan 2018 - 2021.

5.1 I barnehagen
Infrastrukturen med trådløse nett i alle barnehager må være på plass. (Jf vedlegg 1 - dekningskart pr
skole/barnehage) . D e fleste barnehagene meget god dekning, unntakene er Ullerål barnehage ,
Hv ervenmoen barnehage og Heggen barnehage .

Barnehagene skal ha samme type enheter som skolene (nettbrett /Ipad – PC eller Chromebook)

For å oppnå de pedagogiske målene bør barnehagene ha følgende basis utstyr :

• Nettbrett: 1 stk. pr 6 barn i hver avdeling
• Dig italt kamera – robust type – 1 pr avdeling
• Mikroskop til nettbrett – 1 pr avdeling
• Skriver til bilder (10X15) – 1 pr avdeling.
• Ped.leder – 1 arbeidsstasjon
• Assistenter – må minimum ha tilgang til enhet med touchskjerm

Andre aktuelle verktøy er:

• Webkamera
• Multifunksjonsskriver
• GPS
• Smart - table
• Smartboard
• Funboard
• Smarttelefon
• Projektor, Apple – TV, Chromecast

5.2 I skolen
Målet er enheter 1:1 for alle elever og lærere i grunnskolen.

Infrastrukturen med trådløse nett på alle skoler må være på plass før utrull ing av enheter.

• Utrulling av enheter 1 - 1 gjøres i puljer skolevis i løpet av planperioden.
• Ny plattform med skylagring velges. Aktuelle plattformer er:

o Microsoft med Office 365
o Chromebook

• Læringsplattform (som skal erstatte Fronter) anskaffes etter at n y plattform er valgt.
• Digital kompetanse må være et av satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleåret

2017/2018.

For å gi et godt grunnlag for god bruk av digitale verktøy i undervisningen, bør ledere og ressurslærere
bli kjent med ny plattform før kompetanseutvikling i personalet starter opp. Personalet må få tid til å
beherske verktøyene før det tar det i bruk med elevene. Dette arbeide kan starte opp høsten 2017, når
beslutning om plattform er tatt.

Infrastruktur på skolene
Teknisk sett er ungdomsskolene utbygd for 1 - 1 enhetsbruk, men s barneskolene og 1. - 10 - skolene har
svært ulik dekning. (Jf vedlegg 1 - dekningskart pr skole/barnehage). Sokna skole og Kirkeskolen har
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full dekning, Ny skoler Hønefoss sør og nord vil ha full dekning, det samm e gjelder paviljong som
settes opp i forbindelse med bygging av ny skole Hønefoss nord.

Utrulling av utstyr.
Barneskolene har absolutt størst behov for oppgradering av utstyr. Pr i dag er det årlig utrulling av PC -
er på ungdomstrinnet. Beregnet levetid fo r PC - ene er 3 år.

Det vil by på utfordringer med utrulling pr klassetrinn dersom vi bytter plattform, samtidig som det er
viktig å ikke lage for store utfo rdringer for ungdomsskolene. Det vil være ekstra utfordring å ha to ulike
plattformer over tid på en skole. Dersom vi velger Chromebook er det mulig å kjøre denne plattformen
på eksisterende PC - er.

På grunn av manglende trådløst nett på flere av barneskolene vil det pr i dag ikke kunne leveres ut
PC/Chromebook til alle elever på et trinn (f. eks.5. trinn) .

Det anbefales at man ruller ut ny løsning i puljer skolevis (til alle elever og ansatte på aktuell skole) og
gjennomfører kompetanseutviklingsplanen pr skole parallelt med utrullingen. Dette medfører også en
forpliktelse fra skolen.

6 Oppfølging og gevinstrealisering
Temaplanen setter krav til lærere, skoleledere og skoleeier om oppfølging av læringsprosess og
læringsresultater for den enkelte elev, den enkelte skole og Ringeriksskolen som helhet.

D ette området av skolens virksomhet vil også være en naturlig del i medarbeidersamtaler,
virksomhetsplaner, lederdialoger og årlig tilstands rapportering til skoleeier. Tilstandsrapporten
behandles politisk, slik kan kommunestyret følge med på og evt. vedta nye tiltak for å stimulere til den
digitale utvikl ingen i ringerikesskolen .

Det er avgjørende for å nå målene at kompetanseheving en som er skissert i pkt 3 gjennomføres.

Det er viktig at man legger opp til fortsatt utprøving og erfaringsdeling for å hente gevinster ut av
investeringene i digitalt utstyr .

Rådmannen vil utarbeide en evaluering av «Temaplan for digital barnehage

- og skolehverdag» og vurdere måloppnåelsen i en sak som legges frem til politisk behandling våren
20 2 1.

7 Vedlegg

7.1 Dekningskart – skoler og barnehager



IT - enhetens tekniske vurderinger av lokasjoner,
nettverk og kommunikasjon 2017

Skoler og barnehager



Forklaringer

Kommunikasjon – viser vurdering av tilknytningen til
internett og kommunens datacenter .
Kablet nettverk – hvilken beskaffenhet fysisk nettverk er
inne i byggningen .
Trådløst nettverk – hvor mye av byggets bruksarealer er
dekket trådløst.
Infrastruktur – brannmurer, switcher , servere og annet I KT
utstyr.
Telefoni – hvilke typer telefoni løsninger benyttes i bygget.
Som I T er kjent med.
Sikkerhet – Fysisk tilgang til IT utstyr og
nettverksfordelinger mm.
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H au gsbygd u n gdom sskol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Kommunikasjonsrom er
en bod inne i
undervisningslokalene
som er låst og adgang
begrenset.
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
227 brukere

Utstyr
274 PC
1 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
1 server
10 smartboards
14 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering
Haugsbygd ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008.
Nettverk på skolen fungerer godt. Er tilknyttet Vang skole med fiber.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch
og

server



Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

H ov u n gdom sskol e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

IP og
mobil

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefon tilknyttet
kommunens
hovedsentral og
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
241 brukere

Utstyr
261 PC
1 tynnklient
3 multifunksjonsskrivere
1 server
4 smartboards
X prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Sikkerhet

God

Oppsummering
Hov ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk
på skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny teknologi og
har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og tester ut
skyløsning fra Google på eget initiativ.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.
Databehandleravtaler og sikkerhet/risikovurderinger ifht bruk av
skyløsninger bør utarbeides.

Tiltak for
fremtiden

Adgangskontroll må etableres i forbindelse med ny skole. Vurdere
mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Infrastruktur

Switch
og

server



Veien m arka u n gdomsskole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskskap er låst, men
står åpent med for dårlig
sikkerhet
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
313 brukere

Utstyr
336 PC
1 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
1 server
2 smartboards
20 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad,.

Oppsummering
Veienmarka ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008.
Nettverk på skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny
teknologi og har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og
tester ut Office 365 som pilotskole.

Utfordringer

Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.
Databehandleravtaler og sikkerhet/risikovurderinger ifht bruk av
skyløsninger bør utarbeides.
Det bør også ordnes en ny løsning på hovedfordelingen, da denne
står i et skap som står åpent i elevstuen på skolen.

Tiltak for
fremtiden

Det bør vurderes å bygge inn fordelingen som står i elevstuen, da
denne står alt for åpent og gir dårlig sikkerhet. Vurdere mulighet for å
innføre kommunens fellesløsning for informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch
og

server
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H al l in gby skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
360 brukere

Utstyr
126 PC
58 tynnklient
8 multifunksjonsskrivere
1 server
14 Interwrite
9 Smartboard
2 6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad.
Skolen er knutepunkt for
omsorgstun , barnehage
og helsestasjon

Oppsummering Hallingby skole har hatt drift for 1 - 1 enheter på ungdomsskolen siden
2008, men har kun dekning på arbeidsrom for lærer på barneskolen.
Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



N es skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Teknisk rom er en bod
etablert i
undervisningsarealet,
som er låst og adgang
begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra

Brukere
36 brukere

Utstyr
34 PC
1 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
1 server
5 smartboards
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid kobber tilknyttet
internett.
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Nes skole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk på skolen
fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

8mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch
og

server



Sokn a skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefoni til
kommunens
hovedsentral
Noen mobiltelefoner

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra til teknisk rom, men
på adgang til skolen.

Brukere
165 brukere

Utstyr
90 PC
0 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
1 server
16 smartboards
17 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Sokna skole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk på
skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny teknologi og
har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og har deltatt på en
del koding har god media gruppe som valgfag.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat6a

Trådløst nettverk

100 %

Te lefon i

IP

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



Tyristran d skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
400 brukere

Utstyr
174 PC
40 tynnklient
8 multifunksjonsskrivere
1 server
8 Interwrite
2 4 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad.

Oppsummering Tyristrand skole har hatt drift for 1 - 1 enheter på ungdomsskolen siden
2008, men har kun dekning på arbeidsrom for lærer på barneskolen.
Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

500mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

60%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



1 - 7 SKOLER



E ikl i skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i klasserommene.

Brukere
254 brukere

Utstyr
35 PC
41 tynnklient
5 multifunksjonsskrivere
10 Interwrite
13 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering
Eikli skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke klar
for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



H elgeru d skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom med lås,
men et skap i
oppholdsrom for lærere.

Brukere
254 brukere

Utstyr
35 PC
45 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
14 Smartboard
14 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Helgerud skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke
klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen leverer nett videre til Heradsbygda barnehage

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H øn efoss skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefoni til
kommunens
hovedsentral.
Apparatene er gamle og
det er få av dem.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere
269 brukere

Utstyr
35 PC
41 tynnklient
5 multifunksjonsskrivere
16 Smartboard
16 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering Hønefoss skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er
ikke klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen leverer nett videre til pumpehuset på Glatvedt brygge.

Utfordringer
Bygget er gammelt og det er veldig kostbart å vedlikeholde nettverket
der. Skal det opp nye punkter blir det store kostnader.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

IP
telefoni

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Kirkeskol en

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen telefonsentral.
Denne er gammel.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere

102 brukere

Utstyr
30 PC
15 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
5 Smartboard
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Abonnementskostnad

Oppsummering
Kirkeskolen har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1 enheter.

Utfordringer Kommunikasjonen går via Ringkollen med trådløs link, denne er under
utskiftning til 1gbit fiber som vurderes grønn. Trådløs løsningen var
ustabil og ofte nede på grunn av strømbrudd.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



U l l erål skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning. Denne er
gammel.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere

356 brukere

Utstyr
65 PC
62 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
15 Smartboard
21 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Oppsummering
Ullerål skole har kun trådløsdekning på lærerrom og er ikke klar for å
rulle ut 1 - 1 enheter.

Utfordringer
Skolen har mye gammelt nettverksutstyr som bør oppgraderes.
Hovedfordeling i gangen i første etasje bør sikres bedre.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

20 %

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



Van g skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra.

Brukere
367 brukere

Utstyr
50 PC
81 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
13 smartboards
19 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Oppsummering
Vang skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke
klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen er knutepunkt for Hausbygd ungdomsskole og Haug
barnehage.

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



Veien skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning. Denne er
gammel.

Sikkerhet
Skolen har eget
tekniskrom, men skap
for nettverksfordeling er
også ute i åpne områder
Det er for dårlig sikring.

Brukere

241 brukere

Utstyr
65 PC
62 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
13 Smartboard
15 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Veien skole har trådløsdekning på lærerrom og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. Skolen er flinke til å prøve ut teknologi på egenhånd.
De har en del nettbrett som brukes aktivt i undervisning, og har kjøpt
en del nye PCer til lærere av eget budsjett.

Utfordringer
Skolen har mye gammelt nettverksutstyr som bør oppgraderes.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



BARNEHAGER



E ikl i barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
5 avdelinger
83 plasser

Utstyr
6 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet rådhuset med
trådløs link. Ingen
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Eikli barnehage har trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 4 nettbrett, og bruker disse aktivt.

Utfordringer
I T vurderer at det ikke er tekniske utfordringer ifbm infrastruktur ved
Eikli barnehage.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

70mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H al l in gby barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
72 plasser

Utstyr
5 PC
2 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Hallingby
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Hallingby barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 -
1 enheter. De har 4 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen har et luftstrekk hengende på mye gammelt
nettverksutstyr som bør oppgraderes.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H au g barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
Barnehagen mangler
skap, og
nettverksfordeling ligger
på et skap på
spiserommet til de
ansatte.

Brukere
3 avdelinger
50 plasser

Utstyr
4 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Vang skole.
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Haug barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 3 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet Vang skole med en gammel trådløslink.
Denne bør erstattes med noe annet, det vurderes graving av fiber
mellom Vang skole og Barnehagen.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

15mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H eggen barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
3 avdelinger
35 plasser

Utstyr
3 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
2 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Sikkerprint

Kommunikasjo n
Leid kobber fra Telenor
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering Heggen barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. De har 2 nettbrett, men trenger trådløsnett for å få
brukt disse aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet datasenteret med en dårlig kobberlinje . Det
finnes ikke ved dags dato noe annen mulighet for kommunikasjon.
Dette begrenser mulighetene på lokasjonen, spesielt muligheten for å
etablere trådløst nettverk.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

10mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0 %

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H eradsbygda barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
5 avdelinger
60 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Helgerud
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Hradsbygda barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut
1 - 1 enheter. De har 3 nettbrett.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Helgerud skole med en trådløslink.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

100mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H vervenm oen barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som under
pulten på ledersSkapene
er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
62 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Leid 5/25 Mb leid
kommunikasjon fra
T elenor.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Hvervenmoen barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for
å rulle ut 1 - 1 enheter. De har nettbrett, men trenger trådløsnett for å
få brukt disse aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet datasenteret med en leid kobberlinje fra
Telenor. Dette gir begrensninger for lokasjonen. Denne bør erstattes
med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

5 mbit
leid

kobber

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H øn efoss barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
6 avdelinger
115 plasser

Utstyr
Ca 10 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
5 Ipader .
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet knyttet
kornsilo med trådløslink.
Ingen
Abonnementskostnad.

Oppsummering Hønefoss barnehage har trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 5 nettbrett, og bruker disse aktivt. De bruker it aktivt i
hverdagen og er ivrig på å teste nye ting.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet kornsilo med en gammel trådløslink. Denne
bør erstattes med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

5mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



N es barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
Barnehagen mangler
skap, og
nettverksfordeling ligger
på et skap åpent.

Brukere
1 avdeling
12 plasser

Utstyr
1 PC
0 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
1 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Nes skole. Leid
kobber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Nes barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 1 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Nes skole med en kobberkabel, som er lang.
Denne er i lengste laget, og bør erstattes med nedgravd fiber.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

8mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Tyristran d barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
68 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Tyristrand
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Tyristrand barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 -
1 enheter. De har 4 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Tyristrand skole med en gammel trådløslink.
Denne bør erstattes med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

15mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



U l lerål barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i leders kontor, men
er ikke i noen skap.

Brukere
2 avdelinger
33 plasser

Utstyr
4 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
2 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet datasenter
med en 4 Mb
kobberlinje.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Ullerål barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. De har 2 nettbrett, men trenger trådløsnett for å få
brukt disse aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet dårlig kobberlinje. Denne setter store
begrensninger på muligheter i barnehagen, og bør erstattes med noe
annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

4mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Veien barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
3 avdelinger
50 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Veienmarka
ungdomsskole. Leid
fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Veien barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 3 nettbrett, og bruker disse aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Veienmarka skole med trådløslink.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

7 0mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
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Prosjekt
« Digital barnehage - og skolehverdag 201 7 - 2021 »

Oppgradering av i nfrastruktur og utrulling utstyr
med kostnadsoversikt - Ringeriksskolen
Infrastrukturen med trådløse nett på alle skoler må være på plass før utrulling av enheter .

• 8.klassinger høsten 2017 overtar PC - er etter avgangselevene våren 2017. Det er ca 50 flere
elever på 8. tr inn fra høsten 2017 enn det var avgangselever, så det kjøpes inn et antall PC -
er.

• Utrulling av 1 - 1 Chrom e book må gjøres i puljer i løpet av planperioden. Første pulje starter
etter planen i januar 2017.

• Digital kompetanse er et av satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleår et
2017/2018.

• Det settes av tid til kompetanseutvikling parallelt med utrullingen. Skoleledere og
ressurslærere kurses først.

For å gi et godt grunnlag for god bruk av digitale verktøy i undervisningen, bør ledere og ressurslærere
bli kjent med ny plattform før kompetanseutvikling i personalet starter opp. Personalet må få tid til å
beherske verktøyene før det tar det i bruk med elevene. Dette arbeide r starte r opp høsten 201 7.

Innkjøp av Chromebook til 8. trinn gjøres i janua r 2018. Midlene som frigjøres ved at det ikke kjøpes
inn PC - er høsten 2017 brukes til oppgradering av infrastruktur.

D et legges inn ekstra prosjektmidler i budsjett 2018, og Handlingsplan 2018 - 2021.

Infrastruktur på skolene
Teknisk sett er ungdomsskolene utbygd for 1 - 1 enhetsbruk, men s barneskolene har svært ulik
dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle skoler skal
eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten.

I forslag til oppgraderingsrekkefølge er det tatt hensyn til at ny skole Hønefoss sør, som ferd igstilles i
januar 2019 , vil ha full trådløs dekning. Eikli skole og Kirkeskolen er derfor ikke med i oversikt over
oppgradering. Brakkene som sette opp i forbindelse med utbygging av ny skole Hønefoss nord settes
opp med full trådløs dekning, det samme gjelder ombyggingen på Ullerål skole.

Oppgradering - pulje 1 (Høst 2017)

Skole Elevtall
Antall

8. klassinger A nsatte
% trådløs dekning

pr i dag

Hov ungdomsskole 212 72 31 100
Veienmarka
ungdomsskole 288 89 27 100

Sokna skole 133 10 22 100

Haugsbygd ungdomsskole 216 85 29 100

Hallingby skole 309 37 40 8 0

Nes skole 26 2 9 8 0

Tyristrand skole 3 3 2 48 37 60



O ppgradering - pulje 2 (2018)

Skole Elevtall Ansatte % trådløs dekning pr i dag

Veien skole 2 20 31 80

Vang skole 3 40 43 10

Helgerud skole 23 1 29 10

Hønefoss skole 2 29 3 7 10

Kostnader – oppgradering av infrastruktur
Utstyr/arbeid Pris Antall Sum
AP (Access Point - trådløssender) kr 6 000,00 58 kr 348 000,00
Kabling pr. punkt kr 4 000,00 58 kr 232 000,00
POE Switcher kr 6 500,00 16 kr 104 000,00
Kabelskap, kjøp, etablering og
arbeid kr 25 000,00 5 kr 125 000,00
Sterkstrømpunkter kr 2 500,00 16 kr 40 000,00

Feilmargin 20% kr 169 800,00
Sum kr 1 018 800,00

Inklusiv MVA kr 1 273 500,00

Detaljert oversikt pr skole – se vedlegg 1, side 4

Utrulling av utstyr
Barneskolene har absolutt størst behov for oppg radering av utstyr. Pr i dag er det årlig utrulling av
utstyr på ungdomstrinnet. Beregnet levetid for PC - ene er 3 år.

Det vil by på utfordringer med utrulling pr klassetrinn dersom vi bytter plattform, samtidig som det er
viktig å ikke lage for store utfordringer for 8.trinnselevene og ungdomsskolene.

Det vil være ekstra utfordring å ha to ulike plattformer over tid på en skole. Det er mulig å kjøre
Chrome som plattform på eksisterende PC - er.

På grunn av manglende trådløst nett på flere av barneskolene vil vi ikke kunne levere ut
PC/Chromebook til alle elever på et trinn (f. eks.5 . trinn).

Fo rslaget er at vi ruller ut ny løsning i puljer skolevis (til alle elever og ansatte på aktuell skole) og
gjennomfører kompetanseutviklingsplanen pr skole parallelt med utrullingen. Dette medfører en
forpliktelse fra skolen også.

2018 2019 - 2020

• Haugsbygd
• Veienmarka
• Hov
• H elgerud
• Sokna
• Tyristrand
• Vang
• Veien
• Hallingby

• Benterud skole
• Nes
• Ullerål
• Hønefoss



Kostnader – innkjøp av Chromebook 1 :1 i plan p erioden
Utgangspunkt er elevtall pr august 2017.

Antall Chromebooks pr år:

Skole Antall elever 2018 2019 2020 2021

Eikli skole 198

Hallingby skole 309 243 30 30 30

Helgerud skole 231 231 35 35 35

Hov ungdomsskole 212 72 66

Haugsbygd ungdomsskole 216 85 20

Hønefoss skole 229 229

Kirkeskolen 87

Nes skole 26 18 5 5 5

Sokna skole 133 106 15 15 15

Tyristrand skole 332 261 30 30 30

Ullerål skole 344 344 60 60

Vang skole 340 340 60 60 60

Veien skole 220 220 35 35 35

Veienmarka ungdomsskole 288 89 30

Benterud skole 285 45 45

Sum elevtall/enheter 3165 1894 955 315 315

Sum innkjøp Chromebooks kr 6 629 000,00 kr 3 342 500,00 kr 1 102 500,00 kr 1 102 500,00

Pris pr. enhet - kr 3500, - I alt 2018 - 2021 kr 12 176 500,00

Elever fra Eikli skole og Kirkeskolen får utstyr når de begynner på Benterud skole

Elever fra Eikli, Hønefoss, Ullerål og Kirkeskolen får utstyr når de begynner på ungdomsskolen

Tallene baserer seg på antatt nye 1.klassinger pr år

I tillegg kommer i nn k jøp av Chr omebooks til ansatte i Ringerikesskolen. Ut fra utrullingsplanen kjøpes
det inn 30 0 enheter i 2018, pris kr. 1 050 000 og 130 enheter i 20 1 9, pris kr 455 000.



Vedlegg 1 – Detaljert oversikt pr skole – oppgradering infrastruktur.

Skole AP
Kablede
punkter POE Switcher Kabelskap

Sterkstrøms -
punkter Kommentar

Hallingby skole -
barnetrinn 1 1 0 0 0
Helgerud skole 16 16 4 1 4
Hønefoss skole 14 14 4 1 4
Tyristrand skole -
barnetrinn 8 8 2 1 0
Vang skole 12 12 3 1 4
Veien skole 7 7 3 1 4

Nes skole 0 0 0 0 0
Har full
dekning

Sokna skole 0 0 0 0 0
Har full
dekning



Fra: Roger Bogen [Roger.Bogen@ringerike.kommune.no] 

Til: Evi Mathilassi Lien [evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.06.2017 08:17:05 

Emne: Høringsuttalelse Temaplan IKT 17/2246 

Vedlegg:  

Hei 
 
Det har ikke vært tid eller anledning til møte samarbeidsutvalget der planen har vært 
behandlet. Men den er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 
tilbakemedling.  
Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole 
 
 
Roger Bogen 
Sekretær  
Helgerud SU 



Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021 

Høringsuttalelse- sak 17/2246 

 

Høringsuttalelse fra lærerrepresentanter i SU fra Hønefoss skole. 

1. En god og omfattende plan som peker inn i framtiden. En ambisiøs plan. 

2. Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

3. Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og opplæring av 
elevene. Dette er viktig fra høsten 2017. 

4. Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med kostnader. Dette er 
et gammelt bygg og kostnadene blir veldig høye. Elevene på Hønefoss skole har rett på 
likeverdig dataopplæring som andre elever i Ringerike kommune. 

23. juni 2017 

 

Vennlig hilsen 

Anne Oliv Fjeld 

Mette Wergeland 

 

 



Fra: Kjersti Søberg [Kjersti.Soberg@ringerike.kommune.no] 

Til: Evi Mathilassi Lien [evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.06.2017 16:32:17 

Emne: Fwd: IKT plan 

Vedlegg:  

Hei Evi 

Tilbakemelding fra FAU Kirkeskolen. 

Mvh Kjersti 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Hilde Magnus <hilde.magnus@gmail.com> 

Dato: 22. juni 2017 kl. 15.32.21 CEST 

Til: Kjersti Søberg <Kjersti.Soberg@ringerike.kommune.no> 

Emne: IKT plan 

Hei Kjersti.  
 

Jeg ser at det i brevet står at vi kan komme med nye mål og formuleringer!  

Planen ser jo grei ut den, men på lik linje med dokumentet som jobbes med for den fremtidige 
Ringeriksskolen inneholder også IKT planen hvordan vi ønsker at det skal være men lite og ikke så 

konkret hvordan det skal gjøres!  
 

Nedenfor derfor mest innspill og ikke noen nye formuleringer og mål kanskje.  
Sender du inn?  

 
Med hilsen  

Hilde  

 
 
 

Innspill til IKT Plan.  
 

- Innledningsvis står det at IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde.  
- Og videre;  "En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den 

virkelighet de vil møte som voksne"  
I dokumentet står det også; 

- For å få til den nødvendige kompetansehevingen kreves det at det settes av tid på den 

enkelte skole 

til dette arbeidet. 
 

De tre punktene over tenker vi er viktige. Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel 
og bra. Det viktige er at de implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt resultater. Bør 

avsettes nok ressurser/penger til dette. 
 

Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden for de som ikke har nok 
enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass. Det stiller krav til personalet for å sørge for læring 

i perioden. Enkelte skoler er gode på å prøve ut ny teknologi - hvordan lærer man av hverandre?   
 

Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar? Er det skolens ansvar eller 

foreldrene/hjemmets ansvar? Noen familier har kanskje ikke utstyr andre har opptil flere enheter.  
 

Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan sørge for kompetanse i 
en utvikling som raser frem? 



 

Selvom dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en selvfølge at de utarbeider en 
forståelse for teknologien! Derfor må tidlig læring inn, akkurat som de lærer engelsk fra ung alder, 

bør små drypp av koding feks inn så tidlig som mulig.  
 

Når dette er et nasjonalt satsningsområde - er det da "ryddet plass" til dette i undervisning allerede 
fra tidlig alder (5-6 år)?  

 
Terskelen i Ringerikskolen/Barnehager må være lav for å kunne ta i bruk verktøyene som ligger 

der.  Hva er terskelen for å ta i bruk dette nå? Eks kidsakoder.no  Et av punktene i planen 
under Implementering: I skolen står det at Digital kompetanse må være et av 

satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleåret 2017/2018. Hva innebærer det? 
Hvilke aktiviteter/læring skal skolen gjøre?  

 
Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskillet mellom de som kan 

kommunisere med maskinene og de som pent må adlyde dem! Hvor ligger ansvaret for at det ikke 
skapes et slik skille?  



 Utdanningsforbundet  

 Ringerike  

 

  

 

Høringsuttalelse – Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 
2017-2021 
 

Utdanningsforbundet støtter arbeidet med å utvikle en ny temaplan for den 

digitale barnehage- og skolehverdagen. Vi ønsker også å bidra med en 

høringsuttalelse for å peke på områder som vi mener det er viktig at vurderes i 

det videre arbeidet. 

 
 

 Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med 
utskifting av digitalt utstyr på den enkelte enhet. Lærer-PC, prosjektører, 
digitale tavler og annet nødvendig utstyr er av varierende alder og 
kvalitet, og trenger et stort økonomisk løft for å være likestilt på alle 
enhetene. Dette må være skoleeiers ansvar. Det må også være en 
utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet økonomisk, da 
dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale temaplanens 
intensjoner. 
 

 Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere? 
Muligens ved å ta utgangspunkt i hvor mange brukere og maskinenheter 
som enheten har? Dette bør også øremerkes fra skoleeier for å skape like 
vilkår for enhetene. 
 

 Det er nå flere nye systemer i bruk i utdanningssektoren i Ringerike 
kommune som foreløpig ikke er innarbeidet blant de som skal ta 
systemene i bruk. Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt slik at 
Visma og IST blir oppfattet som brukervennlige før nye systemer skal 
implementeres. 
 

 

 

Med hilsen 

 

Utdanningsforbundet Ringerike 



 

 
Evi Mathilassi Lien  

Rådgiver, Ringerike kommune. Rådmannens stab.     22.06.17 

 

 

 

Høringsuttalelse til «Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021» 

 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

 

 

 

Med hilsen og på vegne av 

 

SU, Vang skole 

Siri Strømmen, sekretær.  



 

 

 

 

Svar på høring ang. 

 

 Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag 2017 - 2021  

 

Det har ikke vært mulig med et ekstra møte i samarbeidsutvalget, men alle 

medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill 

eller kommentarer.  Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. 

Vi synes den er godt forankret og godt gjennomarbeidet.  

Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

 

Veien skole 21.06.17 

 

 

Aashild Kvale 

Leder for samarbeidsutvalget 

Veien skole 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4765-17   Arkiv: U63 &18  

 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Løvlia skistue 
 

Forslag til vedtak: 

 Hansen Viggo Birger organisasjonsnummer 970 095 691 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss 

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

 Viggo Birger Hansen f. 8.5.1956 godkjennes som styrer. Tove Bøhler Hansen f. 10.5.959 

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.

  

Beskrivelse av saken 

 

Driften av Løvlia skistue ble overdratt til ekteparet Hansen 1. september 2016. Det søkes nå 

om serverings- og skjenkebevilling for stede. De søker om samme type bevilling som det 

tidligere har vært innvilget ved stedet. 

 

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 fra høringsinstanser. Obligatoriske 

kunnskapsprøver er avlagt og bestått. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært innvilget ved stedet. 

 

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 1.9.2016 

Beståtte kunnskapsprøver, mottatt 3.7.2017 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 12. juli 2017 

Uttalelse fra Kemneren i Follo, mottatt 14. juli 2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 20.7.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3381-1   Arkiv:   

 

Høringer i forbindelse med områderegulering i Hønefoss, - retningslinjer for 

gjennomføring  
 

Forslag til vedtak: 

Høringer i forbindelse med områderegulering i Hønefoss gjennomføres i tråd med de 

retningslinjer som er trukket opp i ordføres notat til formannskapet. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Formannskapet ønsker bred medvirkning i arbeidet med områderegulering i Hønefoss. Arbeidet 

forventes ferdsigstilt i løpet av to år, fra oppstart sommeren 2017, og gjennomføres i henhold 

til plan- og bygningsloven og i flere faser. 

Formannskapet anser at arbeidet og planen berører alle innbyggere i Ringerike kommune, og 

ønsker derfor å framskaffe kunnskap og registrere meninger, oppfatninger om sentrale 

spørsmål og problemstillinger som saken reiser. Høringer er et direkte hjelpemiddel i denne 

forbindelse. 

Ordfører ønsker at slike høringer gjennomføres på en korrekt og omforent måte, og har 

utarbeidet et notat til formannskapet som beskriver de retningslinjer ordfører mener slike 

høringer skal gjennomføres i forhold til (vedlagt). 

Ordfører ønsker disse retningslinjene vedtatt i formannskapet, og legger disse fram som egen 

sak for vedtak. 

 

Vedlegg 

 

 «Om høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss», - notat fra ordfører til FS 

møte 29.8.2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3365-1   Arkiv:   

 

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  
 

Forslag til vedtak: 

1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres.  

 

Beskrivelse av saken 

Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:    

1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned. 

2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon 

3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som 

begrunnet i saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16. 

En evaluering bør ta utgangspunktet i folkevalgtes ønsket om å ta tydeligere grep om 

utviklingen i Ringerike, og ut fra dette avklare om ordningene har svart til forventningene.  

I formannskapets møte den 14. juni 2017 fremholdt ordfører at ordningen rent praktisk 

fungerer. Det ble pekt på at utfordringen opp mot dette å ta grep, mer handler om oppfølging 

og avklaringer i form av formelle vedtak. Dette både i sak og i forhold til føringer som 

rådmannen skal arbeide i henhold til.  



Opposisjonen var enig i at det er nødvendig med tydeligere grep om utviklingen, men er ikke 

enig i den prøveordning som ble innført. Det er folkevalgt organ som kollegium som bør 

forsterkes, og det bør etableres ordninger som i bedre grad ivaretar mindretallets behov for 

delaktighet.  

 

Ordførers vurdering: 

Ordfører fremmer denne saken nå, som en oppfølging basert på vedtak i KS sak 148/16 og 

framlagt i FS sak 64/17. Målet er at formannskapet fatter konkrete vedtak for framlegg i 

kommunestyret i september/oktober 2017. 

Ordfører legger til grunn at det er formannskapet som selv utfører evalueringen, eventuelt i 

samråd med gruppeledere fra partier som ikke er representert i formannskapet, for så å 

fremlegge resultatet med forslag til realitetsbehandling i kommunestyret. 

I forbindelse med FS sak 63/17 fremla ordfører et innspillnotat om politisk styring og 

organisering.  Med det som utgangspunkt utvekslet medlemmene generelle synspunkt om 

ordningen og om veien videre.  Ut over generelle kommentarer ble det ikke fremlagt noen 

konkrete forslag i sakens anledning ut over det som fremgikk av ordførerens innspill.   

Siden det er prøveordningen som skal evalueres fremgår, det av ordførerens innspill i FS sak 

63/17 at følgende resultater kan tenkes: 

1. Ordningen bringes til opphør. 

2. Ordningen videreføres eventuelt i revidertform og innhold. 

3. Andre formelle- og effektive beslutnings- og oppfølgingsordninger. 

Ordføreren mener at det kan være nyttig å hente inn informasjon om hvordan andre i 

sammenlignbar situasjon som Ringerike kommune har innrettet sin politiske virksomhet og 

organisering.  En befaring til eksempelvis Ringsaker bør kunne være et alternativ.  Andre 

kommuner kan også være relevante for besøk.  Poenget for formannskapet bør være å søke 

etter de beste og mest effektive løsninger for å oppnå styrket politisk grep om 

samfunnsplanlegging og utvikling. 

Det er viktig at posisjon og opposisjon herunder også partier med minst representasjon blir 

ivertatt i prosessen og i utfall av evalueringen. Videre er det nyttig om kontrollutvalg blir holdt 

orientert om arbeidet.  Det vil være naturlig at arbeidet gjennomføres med deltakelse fra 

lederne i hovedutvalgene og at partiene selv er ansvarlig for partiinterne avklaringer. Til slutt 

vil ordfører peke på at arbeidet skal gjennomføres transparent og i fulle åpenhet. 

 

Vedlegg 

 Ordførerens innspills notat i formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 
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Serverings- og skjenkebevilling - Lloyds Pub  
 

Forslag til vedtak: 

 
Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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 

 

Søker er den samme som har bevilling for Lloyds Pub i Arnemannsveien. Bevillingshaver har 

leid nye lokaler i Fossveien 5, og søker derfor om ny bevilling.  

Bevillingssøker leverte elektronisk søknad til kommunen den 29. juni. På grunn av feil i 

kommunens datasystem ble ikke søknaden overført til saksbehandler før den 9. august. For at 

bevillingssøker ikke skal bli skadeildene på grunn av systemsvikt hos kommunen, fremmes 

saken som på tilleggsliste til formannskapets møte 29. august. 

Ingen av høringsinstansene har negative merknader til søknaden, og det er ikke rapportert om 

negative merknader fra skjenkekontrollør om stedet i bevillingsperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Lloyds Pub flytter fra Arnemannsveien 5 til Fossveien 5, og søker derfor om samme type 

bevilling stedet er innvilget.  

 

 

 

 

 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

 

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

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til alkohollovens § 4-2 søkes det om ny bevilling da stedet skal etableres i nye 

lokaler.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det har vært drevet pub i de nye lokalene i mange år. Ringerike studentkro er den siste 

bevillingshaveren som har drevet pub i Fossveien 5. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 9. august 2017 

Brev til høringsinstanser, datert 11. august 2017 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 11. august 2017 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 14. august 2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16. august 2017 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 23. august 2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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