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

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

og skoler tas til orientering.  

 

Sammendrag 

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

miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

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

bygningsmessige må være i orden.  

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

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

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

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

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

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  
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§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

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

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 

Ringerike  

Familie- 

barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 

barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 

Eide  

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 
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Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 

grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 

1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 

u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 

u.skole 

Godkjent 

 Privateid 

grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 

Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 

skole 

Godkjent 

m/disp. fra § 22 

- drikkevann 

 

Fylkeskommunale 

skoler 

Videregående 

skoler 

17 Hønefoss 

videregående 

skole 

Godkjent 

18 Ringerike 

videregående 

skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 

arbeidsinstitutt 

Godkjent januar 

2017 

 

Beskrivelse av saken 

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

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

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

kommunale virksomheter 

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

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

som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

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

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

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

og barnehager.  
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Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

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

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

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

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

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

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

forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

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

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

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

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

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

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

 

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

kommunens grunnskoler.  

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

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

 

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

Godkjent Vurderes godkjent etter 

utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 

inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole    

Kirkeskolen   

Tyristrand skole   

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

opplæring ved skoler som er godkjent 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

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

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

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

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

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

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

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

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

ferdigstilt i 2018.  

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

 

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

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

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000   11 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000   296 000 

Sokna skole total renovering 3 000       3 000 

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

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000     11 350 

Hov ungdomsskole med idrettshall   2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 

oppgradering 

5 000       5 000 
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Rådmannens vurdering  
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

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

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

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

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

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

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

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

godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/855-1   Arkiv: 231 A1  

 

Redusert foreldrebetaling i barnehagene  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget tar saken om redusert foreldrebetaling i barnehagene til orientering.  

 

Orientering 

Barnehagen er en viktig arena for integrering, tidlig innsats og en god start i livet. Regjeringen 

med sine samarbeidspartier, Venstre og KrF, har gjort barnehageplassene billigere for flere 

familier med lav inntekt, og de har gitt flere barn i lavinntektsfamilier rett til gratis kjernetid. 

Det er et viktig grep for å motvirke sosiale forskjeller.  

Regjeringen og samarbeidspartiene innførte i 2015 nasjonale ordninger som sikrer at ingen 

familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass og gratis kjernetid 

for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. I 2016 var inntektsgrensen for å få 

gratis kjernetid 417 000kr. Fra og med 01.08.2017 blir inntektsgrensen hevet til 500 500kr.  

Barnehagestatistikken for 2016 viser at det er 5 500 flere husholdninger og  

8 000 flere barn enn i 2015 som får billigere barnehage i Norge. Samtidig er det 8 000 flere 

barn som får gratis kjernetid. Trenden er også økende i Ringerike kommune.  

I 2015 fattet Ringerike kommune 60 vedtak om redusert foreldrebetaling. Dette ga en 

reduksjon på til sammen 313 410 kr i foreldrebetaling. I 2016 fattet Ringerike kommune 83 

vedtak om redusert foreldrebetaling. Dette ga en reduksjon på til sammen 772 253 kr i 

foreldrebetaling. Vedtakene var i 2015 fordelt på 16 av 31 barnehager. I 2016 var vedtakene 

fordelt på 28 av 31 barnehager.  

For andre, tredje og flere barn er dagens bestemmelser om søskenmoderasjon videreført slik at 

prisen blir henholdsvis 30% og 50% prosent av foreldrebetalingen for første barn. 

Økningen i antall barn i barnehager fra husholdninger med lav inntekt kan delvis forklares med 

at 3- åringer først fikk rett til gratis kjernetid fra høsten 2016. En del av forklaringen på at flere 

har fått billigere barnehager, kan være at moderasjonsordningen er blitt bedre kjent. Lav 

inntekt skal ikke være et hinder for at barn ikke blir integrert og får en god start i læringsløpet. 

Reduksjonsordningene er gjeldene for private og kommunale barnehager.  
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Ringerike kommune, 22.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Valg av representant til å godkjenne protokoller  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til å godkjenne møteprotokoller: 

 

1. Jan Frantzen (H) - Ikke på valg. 

2. Mons-Ivar Mjelde (Ap) -  Ikke på valg. 

3…………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 
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Arkivsaksnr.: 17/763-1   Arkiv:   

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

barnehager og skoler tas til orientering.  

 

Sammendrag 

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

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

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

bygningsmessige må være i orden.  

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

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

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

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

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

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  



§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

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

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 

Ringerike  

Familie- 

barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 

barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 

Eide  

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 

 



 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 

grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 

1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 

u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 

u.skole 

Godkjent 

 Privateid 

grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 

Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 

skole 

Godkjent 

m/disp. fra § 22 

- drikkevann 

 

Fylkeskommunale 

skoler 

Videregående 

skoler 

17 Hønefoss 

videregående 

skole 

Godkjent 

18 Ringerike 

videregående 

skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 

arbeidsinstitutt 

Godkjent januar 

2017 

 

Beskrivelse av saken 

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

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

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

kommunale virksomheter 

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

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

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

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

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

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

og barnehager.  



 

Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

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

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

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

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

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

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

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

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

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

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

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

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

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

 

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

kommunens grunnskoler.  

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

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

 

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

Godkjent Vurderes godkjent etter 

utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 

inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole   

Kirkeskolen  

Tyristrand skole  

Veienmarka u. skole  

 

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

opplæring ved skoler som er godkjent 



 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

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

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

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

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

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

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

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

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

ferdigstilt i 2018.  

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

 

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

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

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000  11 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000  296 000 

Sokna skole total renovering 3 000    3 000 

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

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000   11 350 

Hov ungdomsskole med idrettshall  2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 

oppgradering 

5 000    5 000 

 

  

 

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

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

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

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

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

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

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

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil samtlige 

skoler kunne bli godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/855-1   Arkiv: 231 A1  

 

Orientering om redusert foreldrebetaling i barnehagene  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget tar saken om redusert foreldrebetaling i barnehagene til orientering.  

 

 

Orientering 

Barnehagen er en viktig arena for integrering, tidlig innsats og en god start i livet. 

Regjeringen med sine samarbeidspartier, Venstre og KrF, har gjort barnehageplassene 

billigere for flere familier med lav inntekt, og de har gitt flere barn i lavinntektsfamilier rett til 

gratis kjernetid. Det er et viktig grep for å motvirke sosiale forskjeller.  

Regjeringen og samarbeidspartiene innførte i 2015 nasjonale ordninger som sikrer at ingen 

familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass og gratis 

kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. I 2016 var inntektsgrensen 

for å få gratis kjernetid 417 000kr. Fra og med 01.08.2017 blir inntektsgrensen hevet til 

500 500kr.  

Barnehagestatistikken for 2016 viser at det er 5 500 flere husholdninger og  

8 000 flere barn enn i 2015 som får billigere barnehage i Norge. Samtidig er det 8 000 flere 

barn som får gratis kjernetid. Trenden er også økende i Ringerike kommune.  

I 2015 fattet Ringerike kommune 60 vedtak om redusert foreldrebetaling. Dette ga en 

reduksjon på til sammen 313 410 kr i foreldrebetaling. I 2016 fattet Ringerike kommune 83 

vedtak om redusert foreldrebetaling. Dette ga en reduksjon på til sammen 772 253 kr i 

foreldrebetaling. Vedtakene var i 2015 fordelt på 16 av 31 barnehager. I 2016 var vedtakene 

fordelt på 28 av 31 barnehager.  

For andre, tredje og flere barn er dagens bestemmelser om søskenmoderasjon videreført slik 

at prisen blir henholdsvis 30% og 50% prosent av foreldrebetalingen for første barn. 

Økningen i antall barn i barnehager fra husholdninger med lav inntekt kan delvis forklares 

med at 3- åringer først fikk rett til gratis kjernetid fra høsten 2016. En del av forklaringen på 

at flere har fått billigere barnehager, kan være at moderasjonsordningen er blitt bedre kjent. 

Lav inntekt skal ikke være et hinder for at barn ikke blir integrert og får en god start i 

læringsløpet. Reduksjonsordningene er gjeldene for private og kommunale barnehager.  



 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/950-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av representant til å godkjenne protokoller  
 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til å godkjenne møteprotokoller: 

 

1. Jan Frantzen (H) - Ikke på valg. 

2. Mons-Ivar Mjelde (Ap) -  Ikke på valg. 

3…………………. 
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