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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Austjord/Formannskapssalen 

Møtedato:  07.06.2017  

Tid:   15:00  

 

DAGSORDEN/TEMAMØTE 

 15:00 Oppmøte Austjord 

 15:00 - 15:30 Befaring/orientering – Austjord avlastning barn og unge 

v/enhetsleder Signe Maurtvedt. 

 15:30 – 16:00 Pause/mat Rådhuset. 

 16:00 Presentasjon av undersøkelsen «Ung i Buskerud 2017» v/SLT-

koordinator Karianne Berg. 

 Saksliste 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 30.05.2017 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 
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Arkivsaksnr.: 17/2104-1   Arkiv: 614 A20  

 

Navn på ny skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole. 

 

  

 

Sammendrag 

Byggingen av den nye barneskolen i Hønefoss sør er i gang. Skolen har imidlertid ikke fått noe 

offisielt navn. 

Det er gjennomført en navnekonkurranse ved de to skolene som legges ned når den nye skolen 

er klar til tas i bruk 01.01.19. Det kom flere forslag både fra Kirkeskolen og Eikli skole. 

Det har videre vært gjennomført en åpen høringsrunde med høringsfrist 12.05.17 der det også 

var anledning til å foreslå navn på skolen. 

 

Juridiske forhold  

Norsk språkråd har en anbefalt saksgang for adressenavn og navn på kommunale 

navneobjekter. Disse rådene legger rådmannen opp til at skal bli fulgt. Det vil i denne 

navnesaken bety at vedtatt navn forelegges stednavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

for å sikre korrekt skrivemåte.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

I den innledende navnekonkurransen ble disse navnene foreslått: 

 Benterud skole 

 Elvebredden skole 

 Askeladden skole 

 Storelva skole 

 Sørsida skole 

 Norderhov skole 

 Papilion skole 
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I den åpne høringsperioden fram til 12.05.17 kom disse forslagene: 

 Storelva skole 

 Benterud skole 

 Eika skole 

 Elvebredden skole  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Navn på den nye skolen har skapt et engasjement. Rådmannen vurderer Benterud skole som 

det beste navneforslaget. Benterud er et godt kjent stedsnavn, har en grei skrivemåte og 

forteller hvor den nye skolens geografiske beliggenhet. Rådmannen tror ikke 

stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene vil ha innvendinger mot Benterud skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/1972-1   Arkiv: B24 &10  

 

Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Små fagmiljø viser seg å være svært lite attraktive for dyktige fagfolk, og representerer dermed 

et rekrutteringsproblem. Dette blir spesielt forsterket dersom behovet i kommunen ikke 

tilsvarer en 100% stilling.  

Dette vil igjen kunne føre til at kommuner med små fagmiljø («solopraksis») vil ha problemer 

med å tilby innbyggerne å dekke lovpålagte tjenester på en faglig forsvarlig måte, og dermed 

ikke oppfylle lovverkets korresponderende pliktkrav til kommunen om dette. Dette kan løses 

ved at kommunen kjøper tjenesten, eller inngår en samarbeidsavtale med en større kommune 

 

Beskrivelse av saken 

Hole kommune har over tid forsøkt å rekruttere logoped til sin pedagogisk-psykologiske 

tjeneste (KPP-tjenesten), uten å lykkes med dette. Det har vært innledet samtaler med 

Ringerike kommune om å organisere en felles tjeneste, der Hole finansierer en 50% stilling som 

logoped i samarbeidet. 

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PP-tjenesten) i Ringerike kommune har for tiden to 

logopeder (samlet 120 % årsverk). Det har i møter mellom partene blitt avklart at Ringerike 

kommune kan, dersom tjenesten styrkes med ytterligere 50% årsverk, dekke behovet for 

logopedtjenester for barn og unge (barnehage og grunnskole) i begge kommuner. 

Dersom et slikt samarbeid kan realiseres, ønskes dette prosjektorganisert de to første årene, for 

så å implementeres i driftsorganisasjonen som en vertskommuneavtale (se vedlagt forslag til 

avtale). 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser klart de problemstillinger små kommuner med små fagmiljø opplever og vil 

oppleve i framtida. Større fagmiljø sikrer både kontinuitet, faglig utvikling og 

kollegaveiledning, og er dermed et godt fundament for en kvalitativ og tilgjengelig tjeneste. 

Alle samarbeidstiltak kommunen engasjerer seg i, bør etter rådmannens syn inngås med 

hjemmel i kommuneloven § 28-1, som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. Dette er en samarbeidsform kommunen kjenner godt fra tilsvarende 

avtaler når det gjelder Brann og redningsvesen, Krisesenter og Legevakt. Man trenger ikke tid 

til å «venne seg til hverandre», og avtaleformen og lovverket som ligger til grunn sikrer et 

samarbeid med et lavt eller intet konfliktnivå. Oppstår uenigheter beskriver avtaleverket også 

hvordan disse løses. 

Rådmannen har ingen betenkeligheter med at samarbeidet prosjektorganiseres de to første 

årene. Deretter bør avtalen inngås med 3-års perioder, da Ringerike kommune tar 

arbeidsgiveransvaret, og må ha nødvendig tid til omstilling dersom samarbeidet havarerer. 

Ringerike kommune har ikke noe spesifikt behov for å samarbeide med andre om denne 

tjenesten, men kommunen vil selvsagt profittere på et slikt samarbeid, både i forhold til 

rekruttering av gode fagfolk og etablering av sterke fagmiljøer. 

Rådmannen anbefaler derfor at vedlagte forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

Vedlegg 

 Avtale om vertskommunesamarbeid, - Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og 

grunnskole) 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/2176-1   Arkiv: F05  

 

Orientering om avlastning for barn og unge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  

 

  

Sammendrag 

Har man til daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk 

sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger 

pr måned. Det kan også være mer omfattende ordninger. Avlastningen kan foregå i barnets 

eller ungdommens hjem, i avlasterens hjem eller i en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for 

barn og unge. 

Formålet ved avlastningen er å: 

 hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter   

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie   

 opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk  

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter 

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og 

naturlig. 

Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse 

og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d. Tjenestene som gis er gratis for innbyggerne.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører» modell ved tildeling av tjenester, det er 

derfor et eget vedtakskontor. Det er Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester som 

fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av 
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tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjensteytere innad i kommunen og i spesialhelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og 

det er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune er det besluttet å bygge en 

modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige 

tjenster som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte 

selv, alene eller sammen med pårørerende/frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd 

ut/vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved 

tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er 

i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best mulig effektiv omsorgsnivå – 

BEON-prinsppet (hentet fra veilder for tildelingspraksis i Ringerike kommune).  

 

Ifølge egne tall fra Tildelingskontoret var det fra 01.01.16 til 12.04.17 33 brukere som hadde 

søkt om tjenestene avlastning i eller utenfor institusjon. Av disse ble 12 innvilget og 5 fikk 

avslag, resten var ikke aktuelle (behov opphørt eller dekkes privat).  

I Ringerike kommune er avlastning organisert på følgende måter: 

 

 

Austjord avlastning FG 

Er en integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for multifunksjonshemmede barn og 

unge med et stort medisinsk behov.  

- Enheten har 6 rom  

- 10 bruker avlasningstilbud ved denne enheten  

o Selger avlastningshelger til Hole kommune og Jevnaker kommune 

o Det selges i tilegg skoleplasser til Hole kommune, Jevnaker kommune og 

Buskerud fylkeskommune/videregående skole 

o 6 elever har sitt skoletilbud her 

 

Personalet er helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for 

det pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom 

familien og avlastningsenheten er derfor en viktig brikke i tilbudet. 

 

 

 

Austjord avlastning E 

Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder   0-

18 år.  

- Enheten har seks rom 

- 12 barn/unge har avlastningstilbudet  

o 1 har femti prosent plass 

o 3 har plass en uke pr måned 

o 1 har plass annenhver helg 

o 7 har en helg i måneden 
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 Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid. 

Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri- og feriedager 

På samme måten som hjemme blir barna fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I 

praksis betyr det at de gjør lekser og følges på faste aktiviteter på kveldene.  

Brukerne blir samlet over to uker. Det er da åpent alle helger, men det stenges da annen hver 

uke fra søndag aften til fredag ettermiddag. Ved endring av omfang vil enheten åpne opp igjen. 

 

Hvelven 87 barnebolig 

Barn/unge med diagnoser innenfor autismespekter forstyrrelser, utviklingshemming og epilepsi 

 

- 4 barneboliger 

o 3 barn/unge bor der permanent 

o 1 bolig brukes til et høyt avlastningsvedtak og kan tas i bruk ved behov  

 

 

For å synligjøre avlastningstilbudet vises det her til en sammenligning mellom Ringerike, 

Porsgrunn og Gjøvik. Kommunene som er valgt har flere likheter med Ringerike både når det 

gjelder befolkning og folkehelseprofil. 
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SAMMENSTILLLING 

Tjenester som gis 

 

Ringerike Porsgrunn Gjøvik

Avlastning i private hjem 
ja ja ja

Avlastning i institusjon 

Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov 

Avlastning dag/natt/helg
ja ja ja

Avlastning  i institusjon

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.

Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager. 

ja ja ja

SAMBA - avlastning i sykehus 

Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov 

Samarbeid mellom kommune og privat sykehus

nei ja nei

Avlastning  i barnebolig

Avlastning dag/natt/helg og 100% 
ja nei nei

Avlastning i grupper - kjøp av tjenester fra Fosse Friluft o.l. 

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer. 

Avlastning på dagtid

ja nei nei

TURBOTUR - avlastning i grupperfor 

Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser 

Hytteturer for små grupper i helger (fredag til søndag). Overnatting, fiske, 

skiturer, bading, tur i skog og mark

nei ja nei

Avlastning med støttekontakt

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer. 

Noen timer i måneden
ja ja ja

STIM - Støttekontakt i gruppe

Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser 

Aktivitetstilbud med støttekontakt organisert i aktivitetsgrupper
nei ja nei
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Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak barn og unge 0-18 år

sted

regnskap

2016

budsjett 

2017

regnskap

2016

budsjett 

2017

regnskap

2016

budsjett 

2017

Avlastning for multihandikappede barn 

og unge institusjon 11 929 000 11 424 000

Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker institusjon 5 824 000 5 633 000 26 900 000 24 600 000 6 900 080 7 516 520

SUM avlastning i institusjon 17 753 000 17 057 000 26 900 000 24 600 000 6 900 080 7 516 520
Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker barnebolig 11 944 000 9 851 000 0 0 5 759 000 6 474 000

SUM avlastning i barnebolig 11 944 000 9 851 000 0 0 5 759 000 6 474 000
Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker private hjem 1 473 000 1 500 000 800 000 4 200 000 2 060 000 2 771 000

Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle /fysiske/ psykiske 

utfordringer* støttekontakt 3 283 000 3 637 000 3 454 000 3 938 000

SUM privat avlastning 4 756 000 5 137 000 800 000 4 200 000 5 514 000 6 709 000
SUM avlastning institusjon og barnebolig 29 697 000 26 908 000 26 900 000 24 600 000 12 659 080 13 990 520

Ringerike Porsgrunn Gjøvik
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Tjenester og økonomi – indikatorer 

 

Tiltak barn og unge 0-18 år INDIKATOR Ringerike Porsgrunn Gjøvik

pr. år 2016 2016 2016

Antall i befolkningen 0-18 år 5 701 7 302 6 108

Antall rom for avlastning i institusjon 12 12 8

Antall barneboliger 4 0 0

SUM døgn avlastning i institusjon 1 823 1 258

SUM døgn avlastning i barnebolig 1 277 0 0

SUM antall barn i avlastning i institusjon 22 35 15

SUM antall barn i avlastning i barnebolig 4 0 0

SUM antall barn i privat avlastning 32 65 40

SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt 43 59 56

Avlastning i  institusjon 

kostnad pr 

tildelte døgn 9 700 21 400 #DIV/0!

Avlastning i  barnebolig 

kostnad pr 

tildelte døgn 9 400

Avlastning i  institusjon og barnebolig samlet

kostnad pr 

tildelte døgn 9 600 21 400 #DIV/0!

Avlastning i  institusjon 

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 1 479 000 2 242 000 1 582 000

Avlastning i  barnebolig 

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 2 986 000

Avlastning i  institusjon og barnebolig samlet

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 1 856 063 2 242 000 1 582 000

Utnyttelsesgrad (belegg) pr rom institusjon % 42 % 29 % 0 %

Utnyttelsesgrad (belegg) pr. barnebolig % 87 %

Avlastning i  private hjem

kostnad fordelt 

pr barn 46 000 12 300 51 500

Avlastning med støttekontakt

kostnad fordelt 

pr barn 76 000 13 600 61 700

Sum privat avlastning

kostnad fordelt 

pr barn 63 000 6 500 57 400

Regnskap - nettokostnad 2016 alle typer avlastning

kr pr innbygger 

0-18 år 6 043 3 793 2 975

Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

institusjon inkl. barnebolig % 0,5 % 0,5 % 0,2 %

Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

private hjem % 0,6 % 0,9 % 0,7 %
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

form av støttekontakt % 0,8 % 0,8 % 0,9 %

Kilde: Kommunenes regnskaper og statistikk fra fagprogram og samtale med personell i den enkelte kommune.  
Det tas forbehold om utilsiktede skjevheter i tallmaterialet som følge av kommunenes organisatoriske driftsform, 
statistikkføring, regnskapsføring og budsjettering. Utgifter Skole og avlastning er organisatorisk lagt på et sted i 
Ringerike kommune. Dette kan være en feilkilde som gjøres oppmerksom på.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som 

er tilfredsstillende etter Lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning 

gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på 

brukermedvirkning og på brukerens ressurser.  

 

Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at 

avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og 

samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av 

sektorer både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. Sektoren barn og unge vil se på 

muligheter for å samlokalisere tilbudet til et sted med tanke på samdrift av tilbudene.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/2177-1   Arkiv: A30  

 

Ringerike kulturskoles fagtilbud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

  

Sammendrag 

 

Ringerike kulturskole satser på økt mangfold og bredde i tilbudet i årene som kommer. 

Korps i skolen er et ledd i denne satsningen (Ref K-sak 57/17). I tillegg suppleres fagtilbudene 

med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

 

Kulturskolen kan tilby større gradering av brukerbetaling, for å kunne være et reellt tilbud til 

kommunens barn og unge. Dette utredes videre. 

 

Kulturskolen ønsker videre å satse på kompetanse og kvalitet, gjennom implementering av 

Rammeplan for kulturskolene, og avsette midler til kompetansehevende tiltak for ansatte. 

 

Det kan bli behov for andre og egnede lokaler for gruppeundervisning på sikt. Dette bør inngå 

som behov i forbindese med kommunens kartlegging av kulturarenaer. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen: 

 se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere 

kunstfag og flere ulike instrumentaltimer.  (Verbalforslag 8, K-sak 3/17) 

 utrede støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at barna kan 

delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. (Verbalforslag 9, K-sak 3/17) 

 

Vedlagt følger en rapport over kulturskolens fagtibud, samt begrunnet tiltaksliste for økt 

bredde i kulturskolen. (Verbalforslag 8). 

Et av tiltakene svarer delvis på Verbalforslag 9, gradert betaling. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagte rapport for kulturskolen definerer følgende tiltak i første tiltaksperiode, for å oppnå 

økt faglig bredde: 

 

Tiltak 2017-
18 

Stillings-
ressurs 

Faglig 
bredde 

  Varierte 
undervisnings-
former 

Desentrali-
sert 
undervisning 

Potensi-
elt 
elevtall 

Korps i 
Skolen* (KiS) 

50 Musikk    Grunnprogram Desentralisert 90 

Korps i 
Skolen –
aspirant 
*(KisA) 

20 Musikk   Grunnprogram, 
gruppe 

Mulighet for 
desentralisert 

16 

Teater 15 Teater   Grunnprogram Sentralisert 16 

Dans 30 Dans   Grunn- og 
Kjerneprogram, 
gruppe 

Desentralisert 35 

Musikk-
gruppe 

10 Sammensatt   Grunnprogram, 
gruppe, tilrettelagt 

Sentralisert 10 

 

I tillegg ønsker kulturskolen å utrede nærmere gradert brukerbetaling. 

Som en konsekvens av tiltakene er det behov for vedtektsendringer i kulturskolen. 

 

Andre tiltak i perioden inkluderer kompetanseheving, prosjektundervisning, implementering av 

Rammeplan for kulturskolen og behov for lokaler.  

 

Forholdet til overordnede planer oppsumeres slik: 

 

 Kulturskoledriften er hjemlet i Opplæringsloven, § 13-6, der det framgår at alle 

kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. 

 Kulturskolens kommunale vedtekter, vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

13.juni 2012, må tilpasses endringer. 
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 Ringerike kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd, og følger vedtatte planer derfra. 

En implementering av Rammeplan for kulturskolen, vedtatt på Norsk Kulturskoleråds 

Landsmøte i 2012, vil legge føringer for fag og innhold. 

 Kulturplan for Ringerike kommune, som er under behandling, omhandler også 

kulturskolen. 

 Korps i skolen er vedtatt videreførtført (K-sak 57/15) 

 

Økonomiske forhold 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer tiltak og kostnader for å nå økt bredde i kulturskolen. De er 

nærmere beskrevet i rapporten Ringerike kulturskole – Fag og utvikling (Vedlegg).  

 

 

Tiltak Kostnad Effekt Finansiering 

Korps i skolen 2017-
22 
(Fullformat) 

1.500.000 360 elever i skolen 
80-120 elevplasser i 
kulturskolen 
Desentralisert 
Bredde 

Gradvis 
budsjettøkning 2017-
22 (Finansiert høst 
2017, må vedtas i 
budsjett 2018 for 
videreføring) 

Innføring av Teater, 
Dans og 
musikkgruppe 
(2017/18) 

150.000 61 elevplasser 
Faglig bredde 
Desentralisert 

Delvis finansiert 
gjennom 
omdisponering. 
Rest: ca 30.000 
 

Gradert 
brukerbetaling (2018) 

225.000 70 friplasser eller 140 
graderte plasser. 
Kulturskole til flere. 

225.000 er kostnaden 
ved halv finansiering 
av 140 nye elevplasser 
som innlemmes 2017-
22.  
Mangler finansiering. 

Vedtektsendring 
(2017) 

0 Bredde i form, fag og 
gradert betaling. Samsvar 
mellom vedtekter og drift. 

  

Implementering av 
Rammeplan for 
kulturskolen (2017-
18) 

  Kvalitet Ingen kostnad, men 
kan på sikt  gi 
kostnader i form av 
krav til lokaler og 
fagtilbud. 

Kompetansetiltak 
2018-19 

100.000 Kvalitet 
Bredde 
 

Midler til regelmessige 
kompetansehevende 
tiltak fra 2018. 
Mangler finansiering 

Prosjektundervisning 
2018-19 

100.000 Bredde i fagtilbud, 
spesialiserte prosjekt-
tilbud 
Ungdom (15 enkeltkurs à 

Prosjektbaserte, 
spesialiserte tilbud, 
kurs og workshops. 
Disse retter seg særlig 
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6 timer) 
Potensielt 75-100 
deltagere pr år.  

mot ungdom. 
Managler finanisering  

Lokaler (På sikt)   Volum Lokaler for 
gruppeundervisnin vil 
øke med nye tilbud. 
Mangler i dag Behovet 
inngår som en del av 
kommunens 
kartlegging av 
kulturarenaer. 

 

 

Eventuelle økonomiske konsekvenser av nye fagtilbud høsten 2017 vil gå fram av 2. 

tertialrapport i september 2017. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer tiltakene nevnt i Rapport for Ringerike kulturskole som gode og effektive 

tiltak for å nå økt faglig bredde og økt tilgang for flere deler av befolkningen, i tråd med 

kulturskolens mål. 

 

Videreføring av tiltakene for 2018 håndteres i arbeidet med kommunens handlingsprogram for 

2018-2021, i kommunens betalingsregulativ og i sak og kulturskolens vedtekter.  

 

Kommunestyret har allerede vedtatt å fortsette innføring av Korps i skolen, og 

aspirantopplæring i tilknytning til dette. 

 

Vedtektene for kulturskolen tilpasses nye undervisningsformer, fagtilbud og betalingsløsninger. 

Dette legges fram for Hovedutvalget for oppvekst og kultur i egen sak. 

 

Rammeplan for kulturskolen tilpasses Ringerike kulturskole, med lokale fagplaner, og legges 

fram i egen sak. 

 

Kulturskolens behov for undervisningslokaler kartlegges i for bindelse med 

kulturarenakartleggingen, som er en del av kulturplanen. 
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Vedlegg 

 

Ringerike Kulturskole, -fag og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1972-1   Arkiv: B24 &10  

 

 

Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Små fagmiljø viser seg å være svært lite attraktive for dyktige fagfolk, og representerer dermed 

et rekrutteringsproblem. Dette blir spesielt forsterket dersom behovet i kommunen ikke 

tilsvarer en 100% stilling.  

Dette vil igjen kunne føre til at kommuner med små fagmiljø («solopraksis») vil ha problemer 

med å tilby innbyggerne å dekke lovpålagte tjenester på en faglig forsvarlig måte, og dermed 

ikke oppfylle lovverkets korresponderende pliktkrav til kommunen om dette. Dette kan løses 

ved at kommunen kjøper tjenesten, eller inngår en samarbeidsavtale med en større kommune 

 

Beskrivelse av saken 

Hole kommune har over tid forsøkt å rekruttere logoped til sin pedagogisk-psykologiske 

tjeneste (KPP-tjenesten), uten å lykkes med dette. Det har vært innledet samtaler med 

Ringerike kommune om å organisere en felles tjeneste, der Hole finansierer en 50% stilling som 

logoped i samarbeidet. 

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PP-tjenesten) i Ringerike kommune har for tiden to 

logopeder (samlet 120 % årsverk). Det har i møter mellom partene blitt avklart at Ringerike 

kommune kan, dersom tjenesten styrkes med ytterligere 50% årsverk, dekke behovet for 

logopedtjenester for barn og unge (barnehage og grunnskole) i begge kommuner. 

Dersom et slikt samarbeid kan realiseres, ønskes dette prosjektorganisert de to første årene, for 

så å implementeres i driftsorganisasjonen som en vertskommuneavtale (se vedlagt forslag til 

avtale). 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ser klart de problemstillinger små kommuner med små fagmiljø opplever og vil 

oppleve i framtida. Større fagmiljø sikrer både kontinuitet, faglig utvikling og 

kollegaveiledning, og er dermed et godt fundament for en kvalitativ og tilgjengelig tjeneste. 

Alle samarbeidstiltak kommunen engasjerer seg i, bør etter rådmannens syn inngås med 

hjemmel i kommuneloven § 28-1, som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. Dette er en samarbeidsform kommunen kjenner godt fra tilsvarende 

avtaler når det gjelder Brann og redningsvesen, Krisesenter og Legevakt. Man trenger ikke tid 

til å «venne seg til hverandre», og avtaleformen og lovverket som ligger til grunn sikrer et 

samarbeid med et lavt eller intet konfliktnivå. Oppstår uenigheter beskriver avtaleverket også 

hvordan disse løses. 

Rådmannen har ingen betenkeligheter med at samarbeidet prosjektorganiseres de to første 

årene. Deretter bør avtalen inngås med 3-års perioder, da Ringerike kommune tar 

arbeidsgiveransvaret, og må ha nødvendig tid til omstilling dersom samarbeidet havarerer. 

Ringerike kommune har ikke noe spesifikt behov for å samarbeide med andre om denne 

tjenesten, men kommunen vil selvsagt profittere på et slikt samarbeid, både i forhold til 

rekruttering av gode fagfolk og etablering av sterke fagmiljøer. 

Rådmannen anbefaler derfor at vedlagte forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

Vedlegg 

 Avtale om vertskommunesamarbeid, - Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og 

grunnskole) 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 



    

 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid 

Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og grunnskole) 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør «deltakerkommunene» og er to selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Samarbeidet om logopedtjenester skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene har etter: 

 Barnehageloven § 19 

 Opplæringsloven § 5-1 

 Trygdeloven § 5-10 

Samarbeidsavtalen om kjøp av logopedtjenester for barn og unge, er inngått med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 

§ 28-1 b. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft fra 

15.08.2017. Avtalen prosjektorganiseres fram til 15.08.2019, og vurderes videreført i henhold til 

denne vertskommuneavtalen fra denne dato. 

Samarbeidsavtalen vil da gjelde for tre (3) år, med automatisk forlengelse for tre (3) år av gangen med 

mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel før utløpet av 3-

årsperioden. 

For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.  

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for logopedtjenesten i 

vertskommunen. 



Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

b) Regnskap,  

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.  

 

Ut over dette melder deltagerkommunene inn saker ved behov. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for logopedtjenesten, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle 

ansatte i tiltaket. Logopedtjenester til barn og unge inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, 

og ansettelser skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder for vertskommunen. 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven       

§ 28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver innen logopedtjenester til barn og unge på sine vegne. Det forutsettes 

at rådmannen i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens 

organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt 

til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for logopedtjenesten, jfr. kommuneloven § 28-1 j. 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.  

 

4. Behandling av klager fra innbyggere 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom logopedtjenesten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

§ 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som er klageinstans, 



jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens 

bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet.  

Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som kan 

oppstå i forbindelse med logopedtjenestens tjenesteutøvelse for deltakerkommunen. 

 
4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen ansvaret for å gjøre 

logopedtjenesten til barn og unge kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunen og andre relevante 

instanser. Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunens 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Samarbeidskommunen betaler lønn inkl. avgifter til en 50 % stilling for logoped årlig. I tillegg betales 

kjøregodtgjøring etter regning fra vertskommunen to ganger i året. 

Deltagerkommunens andel administrative overheadkostnader (overordnet ledelse, fakturabehandling, 

personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall innbyggere i 

deltagerkommunen og samlet innbyggertall i de to kommunene Ringerike og Hole, basert på 

innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende driftsår og relatert stillingsprosent. Ringerike kommunestyre 

har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av lønnsutgiften, j.fr. sak 6/13 

den 31.1.2013. 

Dersom det skulle være behov for kontor og ekstra lisenser i Hole kommune, dekkes dette av 

samarbeidskommunen. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for driften. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for 

interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. Inntektene fra 

samarbeidskommunen skal framkomme spesifisert i regnskapet. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

 
5.3 Tertialrapport 

 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunen er 15. mai og 15. september. 

 Rapporten skal gi samarbeidskommunen korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 



 

5.4 Årsrapport 

Årsrapporten beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og 

forklares. Nye utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsrapporten (evt. i vedlegg). 

Årsrapporten sendes samarbeidskommunen så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

samarbeidskommunen kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunens innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Uttreden av samarbeidet  

Samarbeidskommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt samarbeidsforhold i 

logopedtjenesten for barn og unge unge, og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med 

virkning fra neste avtaleperiode, jfr. kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  

6.2 Endring av avtalen 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6 

(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres 

reforhandlinger dersom flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.  

6.3 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om betaling.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 15.08.2017. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

 

 

 

Hole kommune    .  .2016                                                                     Ringerike kommune    .   .2016 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2176-1   Arkiv: F05  

 

 

Orientering om avlastning for barn og unge  
 

Forslag til vedtak: 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 

Har man til daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk 

sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger 

pr måned. Det kan også være mer omfattende ordninger. Avlastningen kan foregå i barnets 

eller ungdommens hjem, i avlasterens hjem eller i en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for 

barn og unge. 

Formålet ved avlastningen er å: 

 hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter   

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie   

 opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk  

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter 

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og 

naturlig. 

Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse 

og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d. Tjenestene som gis er gratis for innbyggerne.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører» modell ved tildeling av tjenester, det er 

derfor et eget vedtakskontor. Det er Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester som 



- 

fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av 

tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjensteytere innad i kommunen og i spesialhelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og 

det er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune er det besluttet å bygge en 

modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige 

tjenster som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte 

selv, alene eller sammen med pårørerende/frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd 

ut/vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved 

tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er 

i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best mulig effektiv omsorgsnivå – 

BEON-prinsppet (hentet fra veilder for tildelingspraksis i Ringerike kommune).  

 

Ifølge egne tall fra Tildelingskontoret var det fra 01.01.16 til 12.04.17 33 brukere som hadde 

søkt om tjenestene avlastning i eller utenfor institusjon. Av disse ble 12 innvilget og 5 fikk 

avslag, resten var ikke aktuelle (behov opphørt eller dekkes privat).  

I Ringerike kommune er avlastning organisert på følgende måter: 

 

 

Austjord avlastning FG 

Er en integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for multifunksjonshemmede barn og 

unge med et stort medisinsk behov.  

- Enheten har 6 rom  

- 10 bruker avlasningstilbud ved denne enheten  

o Selger avlastningshelger til Hole kommune og Jevnaker kommune 

o Det selges i tilegg skoleplasser til Hole kommune, Jevnaker kommune og 

Buskerud fylkeskommune/videregående skole 

o 6 elever har sitt skoletilbud her 

 

Personalet er helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for 

det pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom 

familien og avlastningsenheten er derfor en viktig brikke i tilbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austjord avlastning E 

Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder   0-

18 år.  

- Enheten har seks rom 

- 12 barn/unge har avlastningstilbudet  



- 

o 1 har femti prosent plass 

o 3 har plass en uke pr måned 

o 1 har plass annenhver helg 

o 7 har en helg i måneden 

Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid. 

Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri- og feriedager 

På samme måten som hjemme blir barna fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I 

praksis betyr det at de gjør lekser og følges på faste aktiviteter på kveldene.  

Brukerne blir samlet over to uker. Det er da åpent alle helger, men det stenges da annen hver 

uke fra søndag aften til fredag ettermiddag. Ved endring av omfang vil enheten åpne opp igjen. 

 

Hvelven 87 barnebolig 

Barn/unge med diagnoser innenfor autismespekter forstyrrelser, utviklingshemming og epilepsi 

 

- 4 barneboliger 

o 3 barn/unge bor der permanent 

o 1 bolig brukes til et høyt avlastningsvedtak og kan tas i bruk ved behov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å synligjøre avlastningstilbudet vises det her til en sammenligning mellom Ringerike, 

Porsgrunn og Gjøvik. Kommunene som er valgt har flere likheter med Ringerike både når det 

gjelder befolkning og folkehelseprofil. 

 

SAMMENSTILLLING 

Tjenester som gis 

 



- 

Ringerike Porsgrunn Gjøvik

Avlastning i private hjem 
ja ja ja

Avlastning i institusjon 

Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov 

Avlastning dag/natt/helg
ja ja ja

Avlastning  i institusjon

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.

Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager. 

ja ja ja

SAMBA - avlastning i sykehus 

Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov 

Samarbeid mellom kommune og privat sykehus

nei ja nei

Avlastning  i barnebolig

Avlastning dag/natt/helg og 100% 
ja nei nei

Avlastning i grupper - kjøp av tjenester fra Fosse Friluft o.l. 

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer. 

Avlastning på dagtid

ja nei nei

TURBOTUR - avlastning i grupperfor 

Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser 

Hytteturer for små grupper i helger (fredag til søndag). Overnatting, fiske, 

skiturer, bading, tur i skog og mark

nei ja nei

Avlastning med støttekontakt

Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer. 

Noen timer i måneden
ja ja ja

STIM - Støttekontakt i gruppe

Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser 

Aktivitetstilbud med støttekontakt organisert i aktivitetsgrupper
nei ja nei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak barn og unge 0-18 år

sted

regnskap

2016

budsjett 

2017

regnskap

2016

budsjett 

2017

regnskap

2016

budsjett 

2017

Avlastning for multihandikappede barn 

og unge institusjon 11 929 000 11 424 000

Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker institusjon 5 824 000 5 633 000 26 900 000 24 600 000 6 900 080 7 516 520

SUM avlastning i institusjon 17 753 000 17 057 000 26 900 000 24 600 000 6 900 080 7 516 520
Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker barnebolig 11 944 000 9 851 000 0 0 5 759 000 6 474 000

SUM avlastning i barnebolig 11 944 000 9 851 000 0 0 5 759 000 6 474 000
Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle vansker private hjem 1 473 000 1 500 000 800 000 4 200 000 2 060 000 2 771 000

Avlastning for barn og unge med sosiale-

/emosjonelle /fysiske/ psykiske 

utfordringer* støttekontakt 3 283 000 3 637 000 3 454 000 3 938 000

SUM privat avlastning 4 756 000 5 137 000 800 000 4 200 000 5 514 000 6 709 000
SUM avlastning institusjon og barnebolig 29 697 000 26 908 000 26 900 000 24 600 000 12 659 080 13 990 520

Ringerike Porsgrunn Gjøvik



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester og økonomi – indikatorer 

 



- 

Tiltak barn og unge 0-18 år INDIKATOR Ringerike Porsgrunn Gjøvik

pr. år 2016 2016 2016

Antall i befolkningen 0-18 år 5 701 7 302 6 108

Antall rom for avlastning i institusjon 12 12 8

Antall barneboliger 4 0 0

SUM døgn avlastning i institusjon 1 823 1 258

SUM døgn avlastning i barnebolig 1 277 0 0

SUM antall barn i avlastning i institusjon 22 35 15

SUM antall barn i avlastning i barnebolig 4 0 0

SUM antall barn i privat avlastning 32 65 40

SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt 43 59 56

Avlastning i  institusjon 

kostnad pr 

tildelte døgn 9 700 21 400 #DIV/0!

Avlastning i  barnebolig 

kostnad pr 

tildelte døgn 9 400

Avlastning i  institusjon og barnebolig samlet

kostnad pr 

tildelte døgn 9 600 21 400 #DIV/0!

Avlastning i  institusjon 

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 1 479 000 2 242 000 1 582 000

Avlastning i  barnebolig 

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 2 986 000

Avlastning i  institusjon og barnebolig samlet

kostnad pr 

tilgjengelige 

rom 1 856 063 2 242 000 1 582 000

Utnyttelsesgrad (belegg) pr rom institusjon % 42 % 29 % 0 %

Utnyttelsesgrad (belegg) pr. barnebolig % 87 %

Avlastning i  private hjem

kostnad fordelt 

pr barn 46 000 12 300 51 500

Avlastning med støttekontakt

kostnad fordelt 

pr barn 76 000 13 600 61 700

Sum privat avlastning

kostnad fordelt 

pr barn 63 000 6 500 57 400

Regnskap - nettokostnad 2016 alle typer avlastning

kr pr innbygger 

0-18 år 6 043 3 793 2 975

Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

institusjon inkl. barnebolig % 0,5 % 0,5 % 0,2 %

Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

private hjem % 0,6 % 0,9 % 0,7 %
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i  

form av støttekontakt % 0,8 % 0,8 % 0,9 %

Kilde: Kommunenes regnskaper og statistikk fra fagprogram og samtale med personell i den enkelte kommune.  
Det tas forbehold om utilsiktede skjevheter i tallmaterialet som følge av kommunenes organisatoriske driftsform, 
statistikkføring, regnskapsføring og budsjettering. Utgifter Skole og avlastning er organisatorisk lagt på et sted i 
Ringerike kommune. Dette kan være en feilkilde som gjøres oppmerksom på.  

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannens vurdering er at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som 

er tilfredsstillende etter Lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning 

gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på 

brukermedvirkning og på brukerens ressurser.  

 

Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at 

avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og 

samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av 

sektorer både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. Sektoren barn og unge vil se på 

muligheter for å samlokalisere tilbudet til et sted med tanke på samdrift av tilbudene.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2177-1   Arkiv:   

 

 

Ringerike kulturskoles fagtilbud  
 

Forslag til vedtak: 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

 

  

Sammendrag 

 

Ringerike kulturskole satser på økt mangfold og bredde i tilbudet i årene som kommer. 

Korps i skolen er et ledd i denne satsningen (Ref K-sak 57/17). I tillegg suppleres fagtilbudene 

med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

 

Kulturskolen kan tilby større gradering av brukerbetaling, for å kunne være et reellt tilbud til 

kommunens barn og unge. Dette utredes videre. 

 

Kulturskolen ønsker videre å satse på kompetanse og kvalitet, gjennom implementering av 

Rammeplan for kulturskolene, og avsette midler til kompetansehevende tiltak for ansatte. 

 

Det kan bli behov for andre og egnede lokaler for gruppeundervisning på sikt. Dette bør inngå 

som behov i forbindese med kommunens kartlegging av kulturarenaer. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen: 



- 

 se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere 

kunstfag og flere ulike instrumentaltimer.  (Verbalforslag 8, K-sak 3/17) 

 utrede støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at barna kan 

delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. (Verbalforslag 9, K-sak 3/17) 

 

Vedlagt følger en rapport over kulturskolens fagtibud, samt begrunnet tiltaksliste for økt 

bredde i kulturskolen. (Verbalforslag 8). 

Et av tiltakene svarer delvis på Verbalforslag 9, gradert betaling. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagte rapport for kulturskolen definerer følgende tiltak i første tiltaksperiode, for å oppnå 

økt faglig bredde: 

 

Tiltak 2017-18 Stillings-

ressurs 

Faglig 

bredde 

 Varierte 

undervisnings-

former 

Desentrali-

sert 

undervisning 

Potensi-

elt 

elevtall 

Korps i 

Skolen* (KiS) 

50 Musikk   Grunnprogram Desentralisert 90 

Korps i Skolen 

–aspirant 

*(KisA) 

20 Musikk  Grunnprogram, 

gruppe 

Mulighet for 

desentralisert 

16 

Teater 15 Teater  Grunnprogram Sentralisert 16 

Dans 30 Dans  Grunn- og 

Kjerneprogram, 

gruppe 

Desentralisert 35 

Musikk-

gruppe 

10 Sammensatt  Grunnprogram, 

gruppe, tilrettelagt 

Sentralisert 10 

 

I tillegg ønsker kulturskolen å utrede nærmere gradert brukerbetaling. 

Som en konsekvens av tiltakene er det behov for vedtektsendringer i kulturskolen. 

 

Andre tiltak i perioden inkluderer kompetanseheving, prosjektundervisning, implementering av 

Rammeplan for kulturskolen og behov for lokaler.  

 

Forholdet til overordnede planer oppsumeres slik: 

 

 Kulturskoledriften er hjemlet i Opplæringsloven, § 13-6, der det framgår at alle 

kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. 

 Kulturskolens kommunale vedtekter, vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

13.juni 2012, må tilpasses endringer. 

 Ringerike kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd, og følger vedtatte planer derfra. 

En implementering av Rammeplan for kulturskolen, vedtatt på Norsk Kulturskoleråds 

Landsmøte i 2012, vil legge føringer for fag og innhold. 

 Kulturplan for Ringerike kommune, som er under behandling, omhandler også 

kulturskolen. 

 Korps i skolen er vedtatt videreførtført (K-sak 57/15) 

 



- 

Økonomiske forhold 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer tiltak og kostnader for å nå økt bredde i kulturskolen. De er 

nærmere beskrevet i rapporten Ringerike kulturskole – Fag og utvikling (Vedlegg).  

 

 

Tiltak Kostnad Effekt Finansiering 

Korps i skolen 2017-22 

(Fullformat) 

1.500.000 360 elever i skolen 

80-120 elevplasser i 

kulturskolen 

Desentralisert 

Bredde 

Gradvis budsjettøkning 

2017-22 (Finansiert høst 

2017, må vedtas i 

budsjett 2018 for 

videreføring) 

Innføring av Teater, 

Dans og musikkgruppe 

(2017/18) 

150.000 61 elevplasser 

Faglig bredde 

Desentralisert 

Delvis finansiert gjennom 

omdisponering. 

Rest: ca 30.000 

 

Gradert brukerbetaling 

(2018) 

225.000 70 friplasser eller 140 

graderte plasser. 

Kulturskole til flere. 

225.000 er kostnaden ved 

halv finansiering av 140 

nye elevplasser som 

innlemmes 2017-22.  

Mangler finansiering. 

Vedtektsendring (2017) 0 Bredde i form, fag og gradert 

betaling. Samsvar mellom 

vedtekter og drift. 

 

Implementering av 

Rammeplan for 

kulturskolen (2017-18) 

 Kvalitet Ingen kostnad, men kan 

på sikt  gi kostnader i 

form av krav til lokaler 

og fagtilbud. 

Kompetansetiltak 

2018-19 

100.000 Kvalitet 

Bredde 

 

Midler til regelmessige 

kompetansehevende tiltak 

fra 2018. Mangler 

finansiering 

Prosjektundervisning 

2018-19 

100.000 Bredde i fagtilbud, 

spesialiserte prosjekt-tilbud 

Ungdom (15 enkeltkurs à 6 

timer) 

Potensielt 75-100 deltagere 

pr år.  

Prosjektbaserte, 

spesialiserte tilbud, kurs 

og workshops. Disse 

retter seg særlig mot 

ungdom. 

Managler finanisering  

Lokaler (På sikt)  Volum Lokaler for 

gruppeundervisnin vil 

øke med nye tilbud. 

Mangler i dag Behovet 

inngår som en del av 

kommunens kartlegging 

av kulturarenaer. 

 

 

Eventuelle økonomiske konsekvenser av nye fagtilbud høsten 2017 vil gå fram av 2. 

tertialrapport i september 2017. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

 

Rådmannen vurderer tiltakene nevnt i Rapport for Ringerike kulturskole som gode og effektive 

tiltak for å nå økt faglig bredde og økt tilgang for flere deler av befolkningen, i tråd med 

kulturskolens mål. 

 

Videreføring av tiltakene for 2018 håndteres i arbeidet med kommunens handlingsprogram for 

2018-2021, i kommunens betalingsregulativ og i sak og kulturskolens vedtekter.  

 

Kommunestyret har allerede vedtatt å fortsette innføring av Korps i skolen, og 

aspirantopplæring i tilknytning til dette. 

 

Vedtektene for kulturskolen tilpasses nye undervisningsformer, fagtilbud og betalingsløsninger. 

Dette legges fram for Hovedutvalget for oppvekst og kultur i egen sak. 

 

Rammeplan for kulturskolen tilpasses Ringerike kulturskole, med lokale fagplaner, og legges 

fram i egen sak. 

 

Kulturskolens behov for undervisningslokaler kartlegges i for bindelse med 

kulturarenakartleggingen, som er en del av kulturplanen. 

 

 

Vedlegg 

 

Ringerike Kulturskole, -fag og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Bakgrunn
Ringerike kommune har gitt musikk - og kunstopplæring til barn og unge siden 1991, da kommunen
opprette t det som da het Ringerike musikkskole. Tilbudet skal sikre god opplæring i kunst og kultur til
barn og unge, med kv alifiserte pedagoger. I 1997 vedtok stortinget at kommunenes musikk - og
kulturskoletilbud skulle lovfestes, og §13 - 6 i opplæringsloven kom på plass i 1998 « Alle kommunar
skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk - og kulturskoletilbod til barn og
unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles» . (Lovdata, 2017)
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Fra musikksko le til kulturskole.
Musikkskolene i Norge kom allerede på 60 - tallet , finansiert av kommunene og forsøksmidler. Etter
hvert som flere kommuner etablerte musikkskoler ble også Norsk kulturskoleråd (tidligere Norsk
musikks koleråd ) etablert (1973) . Norsk kulturskoler åd er kommunenes medlemsorganisasjon som
jobber med kulturskoleutvikling, både innen fag, pedagogikk og ledelse.

På 90 - tallet ble også andre kulturuttrykk innlemmet i musikkskolene, og de skiftet navn fra
musikkskole til musikk - og kulturskole, og til kultur skole. Kulturskolene skal tilby opplæring i kunst -
og kulturfag. – Med det menes de fagområdene som også er spesifisert i kulturloven fra 2007 og
Kulturutredningen 2014: Ytringskultur, eller kultur med et ekspressivt formål.

Norsk Kulturskoleråd definerer f ølgende fagområder: Musikk, Visuell kunst, Dans, Teater og
Skapende skriving.

D E L 1. Nasjonale føringer , Rammeplan for kulturskolene

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 4, 2013) vektet «den kulturelle grunnmuren» som et offentlig
kultur område som har blitt «taperen» i de siste årenes (90 - og 2000 - tallets) satsning på event - kultur
og kulturelle symbolbygg. Den kulturelle grunnmuren er o ffentlige lavterskeltilbud til hele
befolkningen, som bibliotek, kulturskole fritidsklubber, museer og frivillighet. Disse institusjonene
skaper ikke nødvendigvis store overskrifter i avisene, men de gir et jevnt og forutsigbart kulturelt
tilbud – ideelt til alle som ønsker det. – Overskriftene kommer gjerne senere , - når eleven har fullført
sitt løp i kulturskolen, kommet inn p å høyere utdanning og skapt et navn for seg selv . Det er allikevel
ikke de største talentene som er kulturskolens s tørste målgruppe, men bredden av befolkningen .

I 2012 startet arbeidet med en nasjo nal rammeplan for kulturskolene. Og i disse dager er
rammeplanen i ferd med å b li vedtatt i landets kommuner.

«Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og
talent.

Kulturutredningen 2014 peker på utfordr ingen som ligger i å løse kulturskolens sammensatte
samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre
rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.» (Norsk Kulturskoleråd, 2017) .

De følgende avsnittene er hentet fra Rammeplan for kulturskolene (Norsk Kulturskoleråd, 2017) :

Kulturskolens formål
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker
det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske
uttrykk.

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og
kulturlivet i den enkelte kommune.
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Det norske samfun net består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle
uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer
komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud
i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.

Kulturskolens mål
Kulturskolen skal

gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag

gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst - og kulturuttrykk

styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse

styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg

gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning
inne n kunst - og kulturfag

i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst - og kulturfaglig tilbud til alle barn og
unge

som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse

i samarbeid med kulturlivet tilby kunst - og kultu rfaglig støtte til opplæring og formidling til
hele lokalsamfunnet

Kulturskolens fag
Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. Også
undervisning i andre fag som hører ytringskulturen til, kan tilbys.

For å kun ne gi attraktive tilbud og dermed sikre bred rekruttering til skoleslaget, skal kulturskolen
vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud. Den enkelte kulturskole er ansvarlig for å utvikle
lokale læreplaner med basis i rammeplanen for alle fag skolen til byr.

Undervisningens organisering
Undervisninga i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og
målsetting: Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Programmene skal
ivareta behovet for tilpasset opplæ ring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til
egeninnsats.
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Skoleeiers ansvar
Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kulturskolens tilbud følger nasjonale føringer gitt i
rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokument er og kan være en del av
kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.

Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisninga som tilbys,
og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningsl okaler vederlagsfritt.

Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like
muligheter for deltakelse i kulturskolens tilbud.

Skoleleders ansvar
Skoleleder må legge til rette for pedagogisk utviklingsarbei d for å videreutvikle kulturskolens fag.
Eksempler på utviklingsarbeid kan være forsøk med ulike måter å organisere undervisninga på, bruk
av digitale verktøy, produksjon av undervisningsmateriell samt flerkulturelle og tverrfaglige
prosjekter.

Helhetlig opplæring
Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige
og profesjonelle kunst - og kulturorganisasjoner. På den måten kan eleven møte en helhetlig arena
for sin kunstutfoldelse, og få anerkjennels e for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen.

Læreplanverket for grunnskolen appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i
fagene musikk og kunst og håndverk. I tillegg til samarbeid om innholdet i fagene, kan kulturskolens
læ rere være en viktig ressurs for grunnskolens undervisning gjennom felles prosjekter.

Digitale verktøy kan være egnet til elevenes arbeid med kunstfagene. Elevenes mediehverdag er
preget av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter samvirker; for eksemp el bilde, lyd, design
og verbalspråk. Det kan stimulere til kunst - og kulturprosjekter som ivaretar tverrfaglighet og
sidestilte uttrykksformer. Læring gjennom digitale medier er en stadig økende aktivitet for barn og
unge, og bør også inngå i kulturskolen es undervisning.
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D E L 2. Ringerike Kulturskole - på vei mot mangfold

Pr. mai 2017 tilbyr Ringerike kulturskole opplæring i primært musikk, men også noe i visuel le
kunstfag og flerkulturelle prosjekter.

Bredde og Mangfold

Det er et mål at kulturskolen skal
tilb y f aglig bredde. Pr. mai 2017 er
84 % av skolens undervisningstilbud
innen musikk. Det undervises i
hovedsak på den tradisjonelle
måten. Det vil si én til én
instrumentalopplæring, i noen
tilfelle supplert med periodevis
samspill.

Fordeling fagområder pr. mai 2017

Musikk Visuelle kunstfag Flerkultur Administrasjon

Flerkultur
7 % KiS

4 %Prosjekt
2 %

Visuelle kunstfag
4 %

Fiolin
7 %

Gitar
11 %

Messing
16 %

Piano
19 %

Sang
7 %

Slagverk
13 %

Treblås
10 %

KU LTU R SKOL E N S FAG
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Mangfo ld i kulturskolen gjelder både innen hvilke fag det tilbys opplæring, men også på hvilken måte
undervisningen er organisert, og hvor den tilbys.
Den tradisjonelle undervisningsformen følger det
Rammeplanen kaller «Kjerneprogrammet». Det
nye satsningen «Kor ps i skolen» går inn under
det som defineres som «Grunnprogrammet»,
også kulturskolens satsning på flerkulturelle
prosjekter inngår i Grunnprogrammet.
Kulturskolens samspillprosjekter er noen ganger
gitt som et fordypningstilbud, for eksempel
slagverks grup pa Kreperk, storbandet Big Band
B ullies og ensembler i treblås, messing, stryk og
gitar. Andre ganger er det organisert som
breddetilbud, særlig knyttet til repertoar til konserter og opptredener.

Det meste av kulturskolens undervisning foregår i kultursko l ens lokaler i Hønefoss sentrum.
Samarbeidsprosjektet Korps i skolen gir utvidet instrumentalopplæring til 3.klassinger på den enkelte
skole. Veien og Helgerud skole året 2 016/17 i tillegg kommer Ullerål og Eikli skoler med fra skoleåret
2017/18. I tillegg gis noe individuell opplæring på Vang skole.

Kulturskolens finansiering
Kulturskolen finansieres over kommunale budsjetter og brukerbetaling. Kultursko len har relativt sett
få elever; og en del kostnader, som administrasjon og lokaler, er faste uavhengig av elevtall. Dette
gjør at vi har relativt kostbare elevplasser. Pr. oktober 2016 hadde Ringerike kulturskole 223 elever
fordelt på 257 elevplasser. Hver plass koster 3280, - pr. år i el e vkontingent. Hver elevplass koster
omkring 24.000 per år å drifte , av dette dekkes 18% av elevkontingenten og 82% av kommunen.

Undervisningsform

Tradisjonell Gruppe
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En økning i kulturskolens faglige bredde vil ikke bare gjøre kulturskolen relevant og tilgjengelig for
flere, det vil også senke den relative kostnaden per elevplass ettersom de faste kos tnadene ikke øker
proporsjonalt med elevtallet.

U tfordringer og tiltak
Kulturskolen tilbyr i hovedsak instrumentalopplæring gjennom tradisjonell undervisningsform i
sentraliserte lokaler.

For å kunne tilby kulturskole for alle, er det behov for en økt fag lig bredde, varierte
undervisningsformer, mer desentralisert undervisning og gradert betaling ut fra inntekt.

Det vil være behov for ny kompetanse i kulturskolen, både i nye fagområder, men også i alternative
undervisningsformer. Dette løses både gjennom n yrekruttering og kompetanseheving for
eksisterende lærere.

Tiltak speriode 1
Korps i skolen (KiS) , som har vært driftet som et pilotprosjekt 2016/17 er vedtatt videreført. Tilbudet
gis ved 4 skoler fra høsten 2017 og økes gradvis med to skoler pr. år. Skoleåret 2017/18 vil 90 elever
få dette tilbudet. Tiltaket finansieres av kommunen, og inngår i musikkopplæringa i grunnskolen.

I tillegg økes aspirantopplæringa ved kulturskolen, i takt med behovet etter KiS. Aspirantopplæringa
finansieres på ordinær måte.

Kultu rskolen starter opp undervisningstilbud i Teater, Dans og tilrettelagt musikktilbud fra høsten
2017. I tillegg fortsetter flerkulturelle prosjekter i samarbeid med bibliotek, læringssenter,
Folkehøgskole og Transittmottak. E ndrede fagtilbud og undervisningsformer krever vedtektsendring .

Tiltak 2017 - 18 Stillings -
ressurs

Faglig
bredde

Varierte
undervisningsformer

Desentralisert
undervisning

Potensielt
elevtall

Korps i
Skolen* (KiS)

50 Musikk Grunnprogram Desentralisert 90

Korps i Skolen
– aspirant
*(KisA)

20 Musikk Grunnprogram,
gruppe

Mulighet for
desentralisert

16

Teater 15 Teater Grunnprogram Sentralisert 16
Dans 30 Dans Grunn - og

Kjerneprogram,
gruppe

Desentralisert 35

Musikkgruppe 10 Sammensatt Grunnprogram,
gruppe, tilrettelagt

Sentralisert 10

*Korps i skolen har vært oppe til politisk behandling, og polit isk vedtak anbefaler implementering av
tiltaket i årene 2017 - 2022.
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Dersom disse tiltakene når sitt elevpotensiale vil elevplassene øke fra 257 til 424 (inkl. Korps i
skolen) . Elevplassene vil i snitt koste 16000 i stedet for 24000 og den målsatte bredden, både i
fagområder, und ervisningsform og undervisningssted vil være vesentlig bedre enn i dag.

B rukerbetaling
Over 500 barn i Ringerike kommune lever under fattigdomsgrensa. Det er grunn til å tro at flertallet
av disse ikke er elever i kulturskolen.

Korps i skolen gis gratis til alle elever som en del av undervisningstilbudet i grunnskolen. Dette vil
også kunne vekke interessen for videre opplæring i musikk eller andre kunstfag. Den økonomiske
innsatsen for å få gjennomført dette er omkring 1.500.000, - . Inkludert i beregninge n er en økt
bemanning i kulturskolen for å møte behovet for opplæring i etterkant av KiS.

Det er ikke tatt høyde for en gradert brukerbetaling i regnestykket, det kan bety at tilbudet som
etterfølger KiS , igjen blir for de mest privilegerte . Kulturskolen pr aktiserer i dag friplasser for familier
med svært lav betalingsevne. – Men innslagspunktet for friplassene er så lavt (3 G) at det i realiteten
er svært få som kommer innunder denne ordningen.

Det er enighet om at fattigdom og sosiale forutsetninger i stor grad arves. Med det menes at det er
vanskelig å komme ut av den sosiale posisjon du har blitt født inn i. De samme tallene finner vi i
barns deltagelse i fritidsaktiviteter. Vi har lavest deltagelse blant de av våre barn og unge som
kanskje trenger det mes t.

Vi kan øke deltagelsen til flere grupper av befolkningen gjennom:

Desentraliserte tilbud
Faglig bredde og variert undervisningsform
G radert betalingssystem.

Ringerike kulturskole ønsker derfor fra 2018 å innføre gradert brukerbetaling. D ette krever
vedtektsendring.

Tiltaks periode 2
Selv om brorparten av Ringerike kulturskoles undervisning er innen instrumentalopplæring er det
noen instrumenter det ikke undervises i. Årsaken er sammensatt: Kompetanse blant kulturskolens
stab og etterspørsel.

Innen visuelle kunstfag er det undervisning i t egning og maling, - også her er det flere sjangre det ikke
undervises i.

Dans og Teater, som forsøksvis innføres høsten 2017 bør følges opp med hensyn til ressurser og
fagdisipliner. Foreløpig l eies Bassgarasjen 1 dag pr. uke; dersom teater, dans og breddet ilbud får økt
oppslutning vil det være behov for mer faste lokaler for undervisning i disse fagområdene.
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Growling, popping og programmering
Mye av barn og unges opplæring i kunst og kultur foregår etter hvert gjennom digitale
læringsressurser, særlig ser vi at ungdom forsvinner fra tradisjonell organisert undervisning. Det
betyr ikke at det ikke er behov for opplæring, men det kan bety at det er behov for undervisning gitt
på en annen måte. Universitetet i Agder jobber mye med forskning og tiltak for kunst opplæring for
ungdom. Deres forskning viser at ungdom er mer spesialiserte enn før, at de i større grad «shopper»
tilbud, og at de heller deltar på kortere spesialiserte kurs enn på ukentlig undervisning.

Kulturfeltet generelt er også i endring. Kulturskol ene tilbyr ofte undervisning i tradisjonelle
fagområder, mens nyere kulturuttrykk som for eksempel growling, popping og programmering ikke
er en del av tradisjonell opplæring. Popping (som er en robotlignenede danseform) ser vi tilbys etter
hvert på en del danseskoler, men i utgangspunktet er de fleste utøverne her autodidakte, - altså
selvlærte.

Kulturskolen bør derfor utforske muligheten for å kunne tilby mer prosjektorganisert undervisning,
utforske digitale muligheter og følge opp dette både gjennom komp etansehevende tiltak for ansatte
og prosjekttilknyttede ressurser.

Oppsummering

Ringerike kulturskole trenger en økt faglig bredde og et mangfoldig kulturtilbud.

Dette kan nås gjennom:

Tiltak Kostnad Effekt Finansiering
Korps i skolen 2017 - 22 1 . 500 . 000 360 elever i skolen

80 - 120 elevplasser i
kulturskolen
Desentralisert
Bredde

Gradvis budsjettøkning
2017 - 22 (Vedtatt i
kommunestyret mai
2017, må vedtas i
budsjett)

Innføring av Teater,
Dans og musikkgruppe
(2017/18)

150.000 61 elevplasser
Faglig bredde
Desentralis ert

Delvis finansiert
gjennom omdisponering.
Rest: ca 30.000

Gradert brukerbetaling
(2018)

225.000 70 Friplasser eller 140
graderte plasser.
Kulturskole til flere .

225.000 er kostnaden
ved halv finansiering av
140 nye elevplasser som
innlemmes 2017 - 22.
Mangler finansiering.

Vedtektsendring (2017) 0 Bredde i form, fag og
gradert betaling . Samsvar
mellom vedtekter og drift.
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Implementering av
Rammeplan for
kulturskolen (2017/18)

Kvalitet Ingen kostnad, men kan
på sikt gi kostnader i
form av krav til lokaler
og fagtilbud.

Kompetansetiltak
201 8/19

100.000 Kvalitet
Bredde

Det bør settes av midler
til regelmessige
kompetanseheven de
tiltak. Mangler
finansiering

Prosjektundervisning
2018/19

100 .000 Bredde i fagtilbud,
spesialiserte prosjekt - tilbud
Ungdom (15 kurs à 6 timer)
Potensielt 75 - 100 deltage re
til sammen .

Det bør settes av
lønnsmidler til
prosje ktbaserte,
spesialiserte tilbud, kurs
og workshops. Disse
retter seg særlig mot
u ngdom.

Lokaler (På sikt) Volum Kulturskolen mangler
lokaler for
gruppeundervisning , og
behovet vil øke med nye
tilbud . Dette behovet
bør inngå som en del av
kommunens kartlegging
av kulturarenaer.

Mai 2017

Marja Lyngra Høgås
Kulturleder, Ringer ike kommune
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