
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 13.09.2017

   Signert samarbeidsavtale Ringerike kommune - Bufetat

RS 3/17 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 13.09.2017

   Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 13.09.2017

      Signert samarbeidsavtale Ringerike kommune - Bufetat

PS 31/17 Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven og friskoleloven - høring

   Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven og friskoleloven - høring

      Høringsnotat, Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk

bemanning

PS 32/17 Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor

   Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor

PS 33/17 Ungdata 2017 - tiltak

   Ungdomsrådet - 22.08.2017

      Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak

   Ungdata 2017 - tiltak

      UNGDATA 2017 - Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune

PS 34/17 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 11.09.2017

   Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  13.09.2017  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE 

Bosetting av unge enslige mindreårige, v/ Truls Myhre Madsen. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/17 17/3585     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 13.09.2017  

  

 

31/17 17/75     

  Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring  

  

 

32/17 17/3307     

  Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor    

 

33/17 17/2851     

  Ungdata 2017 - tiltak    

 

34/17 17/693     

  Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss    

 

 

Ringerike kommune, 05.09.2017 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/17 

Side 2 av 14   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3585-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 
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3/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 17/2277-1 - Signert samarbeidsavtale Ringerike kommune - Bufetat tas til 

orientering. 
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Arkivsaksnr.: 17/75-3   Arkiv: A10 &13  

 

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter høring fra regjeringen om at barnehagebemanningen økes, men 

prioriterer økt kvalitet gjennom å øke pedagognormen i barnehagene framfor innføring av 

bemanningsnorm.  

 

Ringerike har vedtatte overgangsplaner som sikrer samarbeid mellom barnehage og skole og 

SFO, men vil følge dette opp slik at de er i samsvar med regjeringens føringer.  

 

Sammendrag 

 

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om ny forskrift på nasjonal bemanningsnorm. 

Forslaget er todelt, innføring av bemanningsnorm og endre pedagognormen. I tillegg er det 

også et forslag om å sikre en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.  

 

Regjeringen vil innføre en nasjonal bemanningsnorm, det vil si at antall barn per voksen skal bli 

lavere og likere. 

Det skal være minst: 

 En voksen per seks barn over tre år 

 En voksen per tre barn under tre år  

 

I høringen fremhever regjeringen viktigheten av kompetansekravet i barnehagene som 

innebærer å ikke ansette flere ufaglærte. Ny forskrift om rammeplan for barnehagens oppgaver 

og plikter er vedtatt og skal implementeres fra august 2017. Regjeringen fremhever også at det 

er viktig at endret pedagognorm kommer parallelt med ny rammeplan. For å forstå og jobbe 

etter ny rammeplanen kreves det barnehagelærerkompetanse. Dagens regelverk stiller ikke 

krav til til hvor mange voksne det skal være per barn, dette er regulert av gjeldende 

pedagognorm.  

 

 

Samtidig som regjeringen ønsker å innføre en nasjonal bemanningsnorm, ønskes det også en ny 

pedagognorm. Bemanningsnormen handler om å skape en trygg, god og forutsigbar barnehage 

med nok voksne. Endring av pedagognormen handler om å skape barnehager med et godt 
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faglig innhold. Det er barnehagelærerne som er de faglige ekspertene som er med på å skape et 

trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse. Endring av 

pedagognormen vil være en heving av kompetanse og kvalitet i barnehagene.  

 
Regjeringen vil ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at ny pedagognorm skal 

være minst:  

 En pedagogisk leder per 7 barn under tre år 

 En pedagogisk leder per 14 barn over tre år  

 

I dag er minstekravet en pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og en pedagogisk leder per 

14-18 barn over tre år. Men det er store forskjeller mellom barnehagene i Norge. I de 

barnehagene med færrest barnehagelærere, er det mer enn 21 barn over 3 år per 

barnehagelærer. I de barnehagene med flest barnehagelærere, er det mindre enn 10 barn under 

3 år per barnehagelærer.  

 

I dagens regelverk er det et minimumskrav at 33 prosent av de ansatte skal være 

barnehagelærere. Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere bli 43 

prosent.  

 

Regjeringen vil også innføre en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å 

samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Undersøkelser viser 

at en av fire barnehager i Norge ikke har rutiner som sikrer barna en god 

overgang. Både ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av 

regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.  

 

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom 

skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang. 

Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage 

rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra 

foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole. 

SFO skal også være involvert i arbeidet. Mange barn begynner i SFO før eller 

samtidig som første skoleår.  
 

Økonomiske forhold 

Regjeringen har varsle økt støtte på 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i 

barnehagene. Allerede i år vil det bli gitt 172 millioner kroner. Dette fordi regjeringen forventer 

at barnehagene begynner å forberede seg til at nye kravene settes ut i praksis august 2018.  

 

For å innfri den ny bemanningsnormen er det behov for 4,4 årsverk til i de kommunale 

barnehagene samt for å innfri ny pedagognorm er det behov for 1,5 årsverk pedagogiske ledere 

utdannet som barnehagehagelærere i de kommunale barnehagene. Med en gjennomsnittslønn 

på 420 000 kroner for disse årsverkene vil totalsummen være ca. 3,2 millioner kroner. 

Fortsetter beregning av tilskudd til private barnehager slik det er i dag vil tilskuddet øke med 

minst 3,5 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene. 

Totalkostnaden vil ligge på rundt 7 millioner kroner i helårseffekt.  
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har startet en langsiktig arbeid med satsning på kompetanse for både 

ledere og medarbeidere. En økt pedagognorm vil bidra til og støtte denne satsningen. Rådmann 

støtter i tillegg at barnehagebemanningen økes gjennom friske midler, men hvis sektoren skal 

prioriteres bør pedagogbemanningen økes til 50%. Det burde i tillegg avsettes økte midler til å 

øke kompetansen til fagarbeidere og assistenter slik at den generelle kompetansen økes. 

Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en statisk bemanningsnorm. 

Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke prioriteringer og barnehageeier vil 

få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i egen kommune.  

 

Rådmannen er fornøyd med at Ringerike kommune har en overgangsplan fra barnehage til 

skole. Planen vil evalueres høst 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/3307-1   Arkiv: G10 &34  

 

Evaluering av migrasjonshelse- og smittevernkontor  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

22/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Integreringsrådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av migrasjonshelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 

Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 
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flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 

  54 

Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

    

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 

Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 

Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 
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Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/2851-1   Arkiv: B30  

 

Ungdata 2017 - tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

21/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

33/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike 

kommune har det godt. 

Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har 

det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden. 

Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i 

undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og hva de 

driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 %, 

ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i Ringerike 

deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og videregående.  

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og 

venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle, 

vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som vises. I tillegg 
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skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale konsekvenser, forebygge, skape 

gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse. 

 

Beskrivelse av saken 
Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater viser at det 

arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet 

fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det gjelder resultater i videregående 

skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell 

trakassering. Resultatene vil påvirke det forebyggende arbeidet i grunnskolen. 

Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en del som 

ikke er spesielt fornøyd.  Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er også et funn at flere 

er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i 

hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og 

muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene fra 

undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og 

vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med eget utseende har 

blant annet økt i fra 53% til 62%.  

Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i Ungdata viser 

at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om sine elever og at de 

selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. 

Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på viser en nedgang. Dette må 

undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale 

bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status 

sammenlignet med de som vokser opp med færre ressurser i hjemmet. 

Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. 

Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker 

mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene. Ringerike 

kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn 

landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. Motivasjon for læring er en sentral drivkraft 

bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i 

2017 enn i 2013.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan ha 

andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er ikke alle like godt 

fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at 

ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene 

er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt 

drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby.  

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge. 

Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene 

ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av 
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ungdommer som har vært med i eller er med i en organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder 

på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder. 

Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken 

hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har noen å være 

sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

 

Rådmannens vurdering 
For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende 

ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens 

situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene. 

Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil arbeide for at 

ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over tid. 

 

Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende arbeidet. 

Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. Rådmannen 

anbefaler at rapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 
Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise 

Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det 

ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss 

Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer 

(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å 

overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere 

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til 

befolkningen. 

 

                                                

1 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

2 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 
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Beskrivelse av saken 

Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av 

grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at 

luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk 

(ÅDT)3 som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU (Norsk 

institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange 

perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet. 

Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder 

til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den 

gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av 

rentbrennende ovner. 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over 

risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av 

luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser. 

Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I 

tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv 

fra vedfyring. 

Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr. 

Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne 

kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente 

målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for 

gjennomføringer av målinger. 

I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i 

nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er 

stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og 

kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om 

bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med 

astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være 

utendørs vinterstid, spesielt i inversperioder4 i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk fra 

elva). 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger 

fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom 

Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og 

evaluering av målinger over en ettårs periode.  

Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert 

måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra 

                                                

3 Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et 

punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets 

dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde 

4 Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen 

luftutskifting. I lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde 

luftlaget. 
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målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen. 

Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget 

innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til 

eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag 

kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms. 

Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan, 

dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for 

ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Link 

Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing 

Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing 

NILUs temaside: Luftkvalitet 

Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info    

  

 

 

 Ringerike kommune 11.8.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

Kommuneoverlege: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/75-3   Arkiv: A10 &13  

 

 

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven 

og friskoleloven - høring  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune støtter høring fra regjeringen om at barnehagebemanningen økes, men 

prioriterer økt kvalitet gjennom å øke pedagognormen i barnehagene framfor innføring av 

bemanningsnorm.  

 

Ringerike har vedtatte overgangsplaner som sikrer samarbeid mellom barnehage og skole og 

SFO, men vil følge dette opp slik at de er i samsvar med regjeringens føringer.  

 

Sammendrag 

 

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om ny forskrift på nasjonal bemanningsnorm. 

Forslaget er todelt, innføring av bemanningsnorm og endre pedagognormen. I tillegg er det 

også et forslag om å sikre en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.  

 

Regjeringen vil innføre en nasjonal bemanningsnorm, det vil si at antall barn per voksen skal bli 

lavere og likere. 

Det skal være minst: 

 En voksen per seks barn over tre år 

 En voksen per tre barn under tre år  

 

I høringen fremhever regjeringen viktigheten av kompetansekravet i barnehagene som 

innebærer å ikke ansette flere ufaglærte. Ny forskrift om rammeplan for barnehagens oppgaver 

og plikter er vedtatt og skal implementeres fra august 2017. Regjeringen fremhever også at det 

er viktig at endret pedagognorm kommer parallelt med ny rammeplan. For å forstå og jobbe 

etter ny rammeplanen kreves det barnehagelærerkompetanse. Dagens regelverk stiller ikke 

krav til til hvor mange voksne det skal være per barn, dette er regulert av gjeldende 

pedagognorm.  

 

 

Samtidig som regjeringen ønsker å innføre en nasjonal bemanningsnorm, ønskes det også en ny 

pedagognorm. Bemanningsnormen handler om å skape en trygg, god og forutsigbar barnehage 

med nok voksne. Endring av pedagognormen handler om å skape barnehager med et godt 



- 

faglig innhold. Det er barnehagelærerne som er de faglige ekspertene som er med på å skape et 

trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse. Endring av 

pedagognormen vil være en heving av kompetanse og kvalitet i barnehagene.  

 
Regjeringen vil ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at ny pedagognorm skal 

være minst:  

 En pedagogisk leder per 7 barn under tre år 

 En pedagogisk leder per 14 barn over tre år  

 

I dag er minstekravet en pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og en pedagogisk leder per 

14-18 barn over tre år. Men det er store forskjeller mellom barnehagene i Norge. I de 

barnehagene med færrest barnehagelærere, er det mer enn 21 barn over 3 år per 

barnehagelærer. I de barnehagene med flest barnehagelærere, er det mindre enn 10 barn under 

3 år per barnehagelærer.  

 

I dagens regelverk er det et minimumskrav at 33 prosent av de ansatte skal være 

barnehagelærere. Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere bli 43 

prosent.  

 

Regjeringen vil også innføre en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å 

samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Undersøkelser viser 

at en av fire barnehager i Norge ikke har rutiner som sikrer barna en god 

overgang. Både ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av 

regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.  

 

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom 

skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang. 

Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage 

rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra 

foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole. 

SFO skal også være involvert i arbeidet. Mange barn begynner i SFO før eller 

samtidig som første skoleår.  
 

Økonomiske forhold 

Regjeringen har varsle økt støtte på 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i 

barnehagene. Allerede i år vil det bli gitt 172 millioner kroner. Dette fordi regjeringen forventer 

at barnehagene begynner å forberede seg til at nye kravene settes ut i praksis august 2018.  

 

For å innfri den ny bemanningsnormen er det behov for 4,4 årsverk til i de kommunale 

barnehagene samt for å innfri ny pedagognorm er det behov for 1,5 årsverk pedagogiske ledere 

utdannet som barnehagehagelærere i de kommunale barnehagene. Med en gjennomsnittslønn 

på 420 000 kroner for disse årsverkene vil totalsummen være ca. 3,2 millioner kroner. 

Fortsetter beregning av tilskudd til private barnehager slik det er i dag vil tilskuddet øke med 

minst 3,5 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene. 

Totalkostnaden vil ligge på rundt 7 millioner kroner i helårseffekt.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune har startet en langsiktig arbeid med satsning på kompetanse for både 

ledere og medarbeidere. En økt pedagognorm vil bidra til og støtte denne satsningen. Rådmann 

støtter i tillegg at barnehagebemanningen økes gjennom friske midler, men hvis sektoren skal 

prioriteres bør pedagogbemanningen økes til 50%. Det burde i tillegg avsettes økte midler til å 

øke kompetansen til fagarbeidere og assistenter slik at den generelle kompetansen økes. 

Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en statisk bemanningsnorm. 

Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke prioriteringer og barnehageeier vil 

få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i egen kommune.  

 

Rådmannen er fornøyd med at Ringerike kommune har en overgangsplan fra barnehage til 

skole. Planen vil evalueres høst 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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1 Innledning
Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov av 17. juni
2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) , lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen
og den vidaregåand e opplæringa (opplæ ringslova), lov av 4. juli 2003 nr. 84 om
frittståande skolar (frisko lelova) og forskrift 16. desember 2005 nr. 1507 om pedagogisk
bemanning.

Departementet foreslår at det lovfeste s et minimumskrav til grun nbemanningen (en
bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være én ansatt
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

D epart ementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en
skjerpet p edagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning . Forslaget innebærer at det
stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer m inimum én
pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år .

Vider e foreslår d epartementet at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).
Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og
friskoleloven. F ormålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og SFO. Departementet foreslår at skoleeier skal
samordne samarbeidet og utarbeide en plan for barnas overgang.

2 M inimumskrav til g runnbemanning

2.1 Bakgrunnen for forslage t

Barnehagesektoren har de siste tiårene vokst betydelig og vært gjennom store endringer.
Barnehagen er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av. Samtidig
er det gjort få endringer i kravene til bemanning. Barnehagens bemanning og samlede
kompetanse har stor betydning for hvor godt barnehagetilbudet er. For å ivareta barnas
behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i
barnehagen. Samtidig ønsker regjeringen å sikre at barna møter kompetente og engasjerte
voksne.

A ntall barn per ansatt varierer mye mellom barnehagene. Statistikk fra 2016 viser at det
er lavere voksentetthet i private enn i kommunale barnehager. Antall barn per ansatt
(korrigert for alder og oppholdstid) er redusert fra 5,93 til 5,92 i kommunale barnehager
fra 2015 til 2016. Samtidig har antallet økt fra 6,15 til 6,17 i private barnehager. Det betyr
at forskjellen i gjennomsnittlig bemanning i kommunale og private barnehager har økt
noe.
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I NOU 2012:1 Til barns beste påpekte barnehagelovutvalget at dagens regelverk åpner for
store forskjeller og dermed kan motvirke at alle barnehager gir et likeverdig tilbud.
Utvalget foreslo å lovfeste et tallfestet krav til barnehagens grunnbemanning .

Fo rslaget om å innføre et minimumskrav til grunnbemanning er også en oppfølging av
Stortingets anmodningsvedtak om å redegjøre for regjeringens arbeid med en
bemanningsnorm, jf. Innst. 344 L (2015 - 2016) og Innst. 47 S (2015 - 2016). I Prop. 1 S
(2016 - 2017) var slet regjeringen at den i løpet av våren 2017 vil sende forslag om
bemanningsnorm på høring.

2.2 Gjeldende rett

2.2.1 Barnehageloven

Barnehageloven har ingen bestemmelser som regulerer hvor mange barn det kan være per
ansatt. Det følger av barnehageloven § 18 femt e ledd at bemanningen må være
« tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet » .
Bestemmelsen er videreført fra barnehagelovene av 1975 og 1995, og er den eneste
bestemmelsen som regulerer grunnbemanningen i barnehagen.

Med « tilfredsstillende pedagogisk virksomhet » menes at barnehagen skal drives i samsvar
med de krav til formål og innhold som framgår av formålsbestemmelsen i § 1,
innholdsbestemmelsen i § 2, bestemmelsene om barns og foreldres rett til medvirkning i
§§ 3 og 4 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(rammeplanen). Hva som er tilstrekkelig bemanning til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, må blant annet vurderes ut fra barnegruppens
størrelse og barnas behov. Kravet må også ses i sammenheng med kravene til den
pedagogiske bemanningen i forskrift om pedagogisk bemanning. Det er barnehageeier
som har ansvar for at barnehagens grunnbemanning er tilstrekkelig til at personalet kan
drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

2.2.2 Gjeldende rett i andre land

Det finnes ingen konkret regulering av hvor mange barn det kan være per ansatt i det
svenske lovverket. I skollagen § 8 er det imidlertid fastsatt en skjønnsmessig bestemmelse
om barnegruppenes sammensetn ing og størrelse. Det framgår av denne bestemmelsen at
« Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö » . I vurderingen av barnegruppens
lovlighet, vil grunnbemanningen i barnehagen kunne bli et relevant moment.

Det er heller ingen krav til grunnbemanning i den danske dagtilbudsloven. Det følger
imidlertid av dagtilbudsloven § 7 første ledd at « Børn i dagtilbud skal have et fysisk,
psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og
læring » . I denne sammenheng skal det lages en barnemiljøvurdering, som er en
kartlegging og plan for å oppfylle lovbestemte krav til miljøet. Det vil kunne være
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naturlig å gjøre vurderinger knyttet til grunnbema nningen i barnehagen når det lages en
barnemiljøvurdering.

I Finland er det fastsatt et krav om én ansatt per fire barn under tre år og én ansatt per syv
barn over tre år. Videre framgår det av regelverket at det må tas hensyn til om noen av
barna har særl ige behov når det fastsettes hvor mange barn det kan være per ansatt.

2.3 Departementets vurdering er

2.3.1 Behov for minimumskrav til grunnbemanning

Statistikk fra 201 5 viser at antall barn per ansatt varierer mellom barnehagene. I de ti
prosent av barnehagene med lavest grunnbemanning er det nesten to barn over tre år mer
per ansatt , enn i de ti prosent barnehagene med høyest grunnbemanning. En forsvarlig
voksentetthet er avgjørende for barnas trygghet og trivsel i barnehagen, og for at barna
skal få et pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Et regelverk som
tillater for store lokale variasjoner i grunnbemanningen sikrer ikke i tilstrekkelig grad et
likeverdig barnehagetilbud for alle barn. Departementet mener derfor at det bør lovfestes
et tyd eligere krav til barnehagens grunnbemanning.

Etter departementets vurdering gjør det seg gjeldende ulike hensyn ved å lovfeste hvor
mange barn det kan være per ansatt. På den ene siden kan et tallfestet krav til
grunnbemanningen føre til at barnehageeier ikke vil vurdere bemanningsbehovet ut fra
barnegruppens størrelse og barnas behov, men innrette seg etter det maksimale
forholdstallet mellom barn og ansatte. På den andre siden vil en slik regulering sette en
minste standard for nivået på grunnbemanningen og være et tiltak som kan bidra til at alle
barn får et trygt og likeverdig tilbud uavhengig av hvilken barnehage barnet går i .

Det kan ikke ses bort fra at økonomiske hensyn i noen tilfeller er avgjørende for
barnehageeier i vurderinge n av hvor store per sonalressurser barnehagen bør ha.
Personalkostnader representerer det største kostnadselementet ved drift av barnehager, og
kan dermed være utsatt for nedskjæringer dersom barnehageeier vil eller må redusere sine
driftsutgifter. For få ansatte per barn kan gå ut over barn a s trygghet og mulighet for
tilknytning, og kan få negative konsekvenser for barnas videre utviklingsløp. Et tallfestet
krav til grunnbemanningen vil sikre at gode rammevilkår opprettholdes over tid og vil gi
forutsigbarhet for barn, foreld re og ansatte.

For å sikre at barnehager har et maksimalt antall barn per ansatt , foreslår d epartementet å
lovfeste et tallfestet krav til grunnbemanningen . Barnehagelovutvalget (NOU: 2012:1 Til
barnas beste ) som også foreslo å lovfeste et tallfestet krav til barnehagens
grunnbemanning , viser til at det på bakgrunn av forskning er vanskelig å finne frem til et
«korrekt» forholdstall for antall barn per voksen. Utvalget viser til at det i mange år, helt
fra 1970 - tallet, har vært en vanlig oppfatning at det bør være tre voksne per barnegruppe
på ni barn under t re år og tre voksne per 18 barn over tre år. Utvalget mener at et slikt
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forholdstall synes å være i god overensstemmelse med hva som defineres som
tilstrekkelig grad av voksentetthet til å drive en god pedagogisk virksomhet .

Depart e mentet mener at barnehagelovutvalgets forslag , der forholdstallet mellom ansatte
og barn foreslås til 1:3 for barn under tre år (én ansatt per tre barn per årsverk) og 1:6 for
barn over tre år (én ansatt per seks barn per årsv erk) , er egnet til å sikre tilstr e kkelig
voksentetthet i barnehagen. Etter departementets vurdering er det derfor dette
forholdstallet som bør legges til grunn som det tallfestede kravet til grunnbemanningen .
Det bemerkes at Utdanningsdirektoratet , i høri ngen av ny forskrift om pedagogisk
bemanning og dispensasjon i barnehager , har foreslått at det i beregningen av
pedagognormen skal tas utgangpunkt i at barn regnes som over tre år fra og med august
det året de fyller tre år. Departementet mener at det sam me bør legges til grunn ved
b eregningen av bemanningsnormen . D e partementet foreslår derfor at barna skal regnes
som over tre år fra august det året de fyller tre år .

Departementet foreslår at bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet. Det
tallfestede kravet til grunnbemanningen vil dermed gi uttrykk for det antall årsverk som
må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen. I ber egningen av
bemanningsnormen skal det foretas en omregning av hele barnegruppen til samme enhet.
Omregningen kan skje ved å omgjøre hele barnegruppen til enten barn under tre år eller
barn over tre år . Barn under tre år omgjøres til barn over tre år ved å gange antall barn
med to . Barn over tre år omgjøres til barn under tre år ved å dele antall barn på to .

Forholdstallet mellom antall barn under/over tre år og antall ansatte vil ofte være et
desimaltall. Dette desimaltallet viser minimumskravet til antall årsverk. I beregningen av
bemanningsnormen skal barnehagen ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk slik
som det gjøres i beregningen av pedagognorme n. B arnehagen skal legge en prosentvis
tilnærming til grunn. Departementet mener at en slik beregnings måte for
bemanningsnormen vil sikre noe større fleksib i l itet i regelverket for den samlede
bemanningen i barnehagen, enn en beregningsmåte der det også for bemanningsnormen
må rundes oppover til nærmeste hele årsverk. Den foreslåtte b eregningen for
bemanni ngsnormen kan da illustreres med følgende eksempel:

En barnehage har 50 barn. Det er 30 barn under tre år og 20 barn over tre år. Ved
beregning av minimumskravet til grunn bemanningen blir antall barn under tre år
gjort om til barn over tre år . Et barn over tre år tilsvarer to barn under tre år. Totalt
antall barn over tre år blir som følger: 30 barn under tre år x 2 + 20 barn over tre år
= 80 barn over tre år. Det foreslåtte minimumskravet er seks barn per årsverk for
barn over tre år. I dette eksemplet vil barnehagen derfor ha behov for 80/6 = 13,3
årsverk.

Det presiseres at dette er årsverk avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i
barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere , barne - og ungdomsarbeidere og
assistenter som arbeider direkt e med barna skal regnes med i barnehagens
grunnbemanning. Den tiden styrer arbeider direkte med barna kan også tas med i
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beregningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, spesialpedagoger
og andre som er å anse som ekstra personale i barnegruppene eller ikke direkte arbeider
med de ordinære barnegruppene, skal holdes utenfor beregningen.

Den faktiske grunnbemanningen i barnehagen vil ofte variere noe i løpet av dagen. I og
med at beregningen av bemanningsnormen skal ta utgangspunkt i antall årsverk per barn ,
og barnehagens åpningstid vanligvis er noe lenger enn en arbeidsdag, vil ikke kravet til
grunnbemanning nødvendigvis være oppfylt hele barnehagedagen. Departementet vil
likevel understreke at barnehageeier må sørge for at grunnbema nningen er tilstrekkelig til
at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele
barnehagedagen og ved sykdom.

Departementet vil følge med på om lovforslaget medfører økt bruk av deltidsstillinger i
barnehagesektoren. Det te er ikke intensjonen bak lovforslaget.

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Departementet legger til grunn at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å få tak i
tilstrekkelig kvalifisert personale til å oppfylle det tallfestede kravet til
grunnbemann ingen. For at kravet til grunnbemanningen ikke skal medføre at barnehagene
for eksempel blir tvunget til å ansette personer som ikke vurderes som kvalifisert til å
jobbe med barn , eller der oppfyllelsen av kravet er kritisk for videre drift , mener
departementet at det bør innføres en dispensasjonsadgang. D e partementet understreker at
denne d ispensasjonsadgangen bare skal benyttes i særlige tilfeller. Departementet vil vise
til at kravet til grunnbemanning en ikke skal undergraves ved at det fo r eksempel stilles
for strenge krav til søkerne.

Departementet foreslår at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen
for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Denne dispensasjonsadgangen vil
dermed tilsvare adgangen ti l å gi dispensasjon fra kravet til den pedagogiske
bemanningen, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 3 og forslag til ny forskrift om
pedagogisk bemanning og dispensasjon § 2 . I vurderingen av om det kan gis dispensasjon
fra kravet til grunnbemanningen , må kommunen bl.a. vurdere om bemanningen er
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette
kravet gjelder uavhengig av det tallfestede minimumsk ravet til grunnbemanningen .
Departementet foreslår at b arnehageeie r skal legge ved uttalelse fra barnehagens
samarbeidsutvalg i søknaden.

Kommunens vedtak etter søknad om dispensasjon regnes som et enkeltvedtak. Etter
forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages. Departementet legger til grunn at
tilsvarende skal gjelde kommunens vedtak om dispensasjon, uavhengig av om søknaden
blir innvilget eller avslått. Departementet foreslår at fylkesmannen er klageinstans for
vedtak om dispensasjon. Dette harmonerer med de øvrige reglene i barnehage loven og
tilhørende forskri fter.
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2.4 Departementets forslag

Departementet foreslår at det innføres et minimumskrav til grunnbemanningen (en
bemanningsnorm) . Departementet foreslår at det stilles krav om at barnehagene har en
bemanning som tilsvarer m inimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks
barn over tre år . B arna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.

Departementet foreslår at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen
for inntil ett år av gangen når særlige hensyn til sier det. Dette kan for eksempel være i
tilfeller der det ikke er tilgang på kvalifiserte søkere eller der oppfyllelsen av kravet er
kritisk for videre drift . Dispensasjonsadgangen skal kun benyttes i særlige tilfeller. I
vurderingen av om det kan gis disp ensasjon fra kravet til grunnbemanningen, må
kommunen bl.a. vurdere om bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette kravet gjelder uavhengig av det tallfestede
minimumskravet til grunnbemanninge n . Departementet foreslår at fylkesmannen er
klageinstans for vedtak om dispensasjon.

Departementet tar sikte på at minimumskravet til grunnbemanningen skal tre i kraft 1.
august 2018.

3 Skjerpet forskrifts krav til pedagogisk bemanning

3.1 Bakgrunnen for forsla get
Det er viktig at barnehagen kan gi et godt og trygt tilbud der barna kan leke, lære og
utvikle seg. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et
tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Samtidig ønsker regjeringen å sikre at barna
møter kompetente og engasjert e voksne. I tillegg til å innføre et minimumskrav til
grunnbemanning, ønsker regjeringen derfor å skjerpe krav et til pedagogisk bemanning .

At barnehagene har for få ansatte med relevant pedagogisk utdanning, har vært påpekt i
flere offentlige utredninger o g stortingsmeldinger. I NOU 2012:1 Til barns beste påpeker
barnehagelovutvalget at det har vært store endringer i barnehagesektoren de siste årene,
uten at kravene til bemanning har blitt endret. Utvalget foreslo blant annet å skjerpe
kravet til den pedago giske bemanningen.

Statistikk fra 2016 viser at om lag 40 prosent av de som jobber i barnehage hadde
pedagogisk utdanning og at 20 prosent var barne - og ungdomsarbeidere. Det betyr at mye
av arbeidet i barnehagen blir utført av ansatte uten pedagogisk utd anning. Det er også stor
variasjon mellom barnehagene når det gjelder hvor mange barnehagelærere det enkelte
barn møter. I 2015 hadde 10 prosent av barnehagene med flest barnehagelærere mindre
enn 10 barn over tre år per barnehagelærer, mens de 10 prosent barnehagene med færrest
barnehagelærere hadde mer enn 22 barn over tre år per barnehagelærer.
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OECD har påpekt at mangelen på pedagogisk personale er en av hovedutfordringene i
norske barnehager. OECD viser til at denne mangelen kan gå ut over kvaliteten på
barnehagetilbudet og barnas utbytte av å gå i barnehage. OECD anbefaler blant annet at
Norge setter seg kvantitative mål for å øke andelen pedagogisk personale (ECEC policy
review 2015 ) .

I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til flere
barnehagelærere. I Meld. St. 21 (2016 - 2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
varslet regjeringen at den i løpet av 2017 vil sende på høring forslag om skjerpet
pedagognorm opp til det Stortinget har bevilget midler til. Forslaget om et skjerpet krav
til pedagogisk bemanning er også en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om å
redegjøre for regjeringens arbeid med en barnehagelærernorm, jf. Innst. 344 L (2015 -
2016) og Innst. 47 S (2015 - 2016).

3.2 Gjeldende rett

3.2.1 Barnehageloven

Krav til d en pedagogiske bemanningen i barnehagen er blant annet regulert i
barnehageloven § 18. Det framgår av § 18 første ledd at pedagogiske ledere må ha
utdanning som barnehagelærer. Likeverdig m ed barnehagelærerutdanning er annen treårig
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf.
andre ledd.

I barnehageloven § 18 sjette ledd er departementet gitt hjemmel til å gi utfyllende
forskrift om pedagogisk bemannin g. I merknaden til bestemmelsen er det presisert at
forskriftshjemmelen gir departementet adgang til å fastsette en pedagognorm, jf. Ot.prp.
nr. 72 (2004 - 2005). Departementet har fastsatt en slik pedagognorm i forskrift om
pedagogisk bemanning § 1. Det føl ger av denne bestemmelsen at:

«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre
år og én pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kort ere oppholdstid per
dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»

I Rundskriv F - 04 - 11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven
med forskrifter er det lagt til grunn at det ikke er adgang til en praksis hvor barnehageeier
beregner en prosentandel av en pedagogstilling per barn. Det betyr at barnehagen må
opprette en ny hel stilling som pedagogisk leder dersom barnehagen tar inn et barn utover
maks imalgrensen i forskriften § 1.

Pedagognormen setter ikke grenser for gruppestørrelser i barnehagen. Den stiller heller
ikke direkte krav til fordelingen av pedagogiske ledere, eventuell organisering i
småbarns - eller storbarnsavdelinger eller hvor mange b arn den enkelte pedagogiske leder
kan ha ansvar for. Ved beregningen av normen skal det ses hen til barnehagen som helhet.
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Det er opp til barnehageeier å avgjøre hvordan barnehagen skal organiseres og hvordan
det pedagogiske personalet skal fordeles. Bakgr unnen for at forskriften § 1 setter krav til
færre barn per pedagogisk leder når barna er under tre år, er at små barn trenger mer
individuell omsorg , oversikt , nære relasjoner og støtte enn eldre barn for at deres behov
for trygge rammer og gode læringsbe tingelser skal kun n e ivaretas.

Departementet vil bemerke at bruken av betegnelsen «pedagogisk leder» ikke er en
forskriftsfesting av en bestemt stillingskategori. I høringsnotatet til barnehageloven av
2005 fremkommer det at departementet mente at betegnel sen «pedagogisk leder» kunne
oppfattes som et krav til bestemte stillinger. Departementet fant det ikke naturlig å
lovfeste stillingskategorier på denne måten. Det ble påpekt at det ikke i seg selv er
grunnlag for å kreve at barnehagen skal ha stillinger f or pedagogiske ledere, men at selve
barnehagelærerkompetansen fortsatt er og vil være viktig i barnehagene. I den påfølgende
proposisjonen valgte departementet å beholde betegnelsen «pedagogisk leder» fordi det
var et innarbeidet begrep. Betegnelsen omfatt er imidlertid alle som oppfyller
kompetansekravet i barnehageloven § 18 første eller andre ledd og som inngår i normen
for pedagogisk bemanning, uavhengig av hvilken stillingsbetegnelse de har.

Det følger av forskriften § 2 at styrerens tid til administra sjon og ledelse kommer i tillegg
til normen for pedagogisk bemanning. Tiden styreren bruker til det direkte arbeidet med
barna inngår dermed i beregningen av pedagognormen. Størrelsen på styrerressursen må
avgjøres ut i fra forhold som barnehagens størrels e, organisering og de ansattes
kompetanse.

3.2.2 Utdanningsdirektoratets forslag til ny forskrift

Utdanningsdirektoratet har hatt forslag til ny forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon på høring. Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon sk al etter
planen erstatte gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning. Forskriften er ikke fastsatt,
men skal etter planen tre i kraft 1. august 2017.

I høringen foreslår direktoratet enkelte strukturelle og språklige endringer i bestemmelsen
om pedagognor m, i tillegg til enkelte materielle endringer. Direktoratet har ikke vurdert
eller foreslått endringer i pedagognormen. I høringen av ny forskrift foreslår direktoratet
en ny § 1 om pedagognorm. Det fremgår av forslaget til ny § 1 at:

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.
Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over

tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når barna er under tre år. Ett barn til
utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være
over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Hvis flertallet av barna i barnehagen har kortere oppholdstid enn seks timer
per dag, kan barnehagen ha én pedagogisk leder per 20 barn når barna er over tre
år og én pedagogis k leder per 10 barn når barna er under tre år.
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Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av
normen for pedagogisk bemanning.»

Det er verdt å merke seg at direktoratet foreslår at ny forskrift skal presisere hvordan
treåring er skal defineres i beregningen av pedagognormen. Direktoratet foreslår at barn
skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Videre foreslår
direktoratet at det fremkommer direkte av forskriftsteksten at et ekstra barn ut over
minimumskravet utløser krav om en hel ny stilling som pedagogisk leder.

3.2.3 Gjeldende rett i andre land

Det er ingen konkret pedagognorm i Sverige. I skollagen er det imidlertid et lovbestemt
krav om at aktiviteter i barnehagen som regnes som « undervisning » skal ledes av
førskolelærer, jf. skollagen § 13. Begrepet « undervisning » har en relativt vid definisjon i
svenske barnehager. Undervisning omfatter « sådana målstyrda processer som under
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande
och utvecklande av kunskaper och värden » , jf. skollagen § 3.

Det er heller ingen konkret pedagognorm i Danmark. Det følger imidlertid av
dagtilbudsloven § 7 første ledd at « Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psyk isk og
æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring » . I denne
sammenheng skal det lages en barnemiljøvurdering, som er en kartlegging og plan for å
oppfylle lovbestemte krav til miljøet. Det vil kunne være naturlig å gjøre vurderinger
knyttet til personalets kompetanse når det lages en barnemiljøvurdering.

I Finland er det fastsatt krav om én voksen per fire barn under tre år og én voksen per syv
barn over tre år. Videre fremgår det av regelverket at det må tas hensyn til o m noen av
barna har særlige behov når det fastsettes hvor mange barn det kan være per ansatt. Det
kreves at den ansatte er en person « med ovan stadgad yrkesmessig behørighet » , jf.
f ö rordning om barndagvård § 6 . Dette vil være personer som har utdanning inn en
barnehagepedagogikk eller sosialpedagogikk.

3.3 Departementets vurdering er

3.3.1 Behov for å skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning

Det er forholdsvis stor forskjell mellom barnehagene når det gjelder antall ansatte med
pedagogisk utdanning. Tall fra 201 6 viser at 74 prosent av alle ordinære barnehager har
en pedagogtetthet som gjør at de oppfyller forskriftens minimumskrav om én pedagogisk
leder per 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 18 barn over tre år. Videre viser
statistikken at 20 pro sent av alle ordinære barnehager har en pedagogtetthet som er
høyere enn én pedagogisk leder per 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år. Det er
avgjørende for barnas utvikling og trivsel at de møter kompetente og engasjerte voksne i
barnehagen. Barn ehagens samlede kompetanse har stor betydning for hvor godt
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barnehagetilbudet er. For å løfte kvaliteten i barnehagene, mener departementet derfor at
det er nødvendig å skjerpe minimumskravet til pedagogisk bemanning.

I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til flere
barnehagelærere. Stortinget viser til at dette er et skritt på veien mot en ny
barnehagelærer norm, jf. flertalls merknaden i Innst. 14 S (2016 – 2017). Bevilgningen ble
gitt med halvårseffekt, og helår seffekten er 413,3 mill. kroner i 2017 - kroner.

Departementet mener at kravet til den pedagogiske bemanningen bør skjerpes slik at det
maksimalt kan være 7 barn under tre år eller 14 barn ov er tre år per pedagogisk leder.
Dette vil inn e bære en økning i andelen pedagogiske ledere i grunnbemanningen
tilsvarende det Stortinget har bevilget midler til. I Meld. St. 21 (2016 - 2017) Lærelyst –
tidlig innsats og kvalitet i skolen uttalte regjeringen at den har som ambisjon å skjerpe
pedagognormen ytterligere, men at dette må vurderes i lys av utviklingen i antall
barnehagelærere som blir utdannet og som blir i yrket.

Gjeldende f orskrift om pedagogisk bemanning § 1 angir antall barn per pedagogisk leder
som et intervall: 14 til 18 barn over tre år eller 7 til 9 barn under tre år. Det er ut fra
forskriftsteksten klart at antall barn per pedagogisk leder ikke kan overstige 18 barn over
tre år eller 9 barn under tre år. Forskriftsteksten alene gir imidlertid ingen anvisning på
hva barnehagen skal vurd ere for å komme fram til hvor i intervallet den pedagogiske
bemanningen skal ligge. I Utdanningsdirektoratets forslag til ny forskrift om pedagogisk
bemanning og dispensasjon er pedagognormen utformet som et krav til maksimalt antall
barn per pedagogisk le der. Forslaget til ny pedagognorm angir imidlertid ikke et intervall
med en nedre grense for antall barn per pedagogisk leder. Departementet mener det
skjerpede kravet til pedagogisk bemanning bør utformes på samme måte som
direktoratets forslag til ny ped agognorm, altså at det ikke skal angis et intervall med en
nedre grense for antall barn per pedagogisk leder.

Departementet er kjent med at det har vært noe uklarhet knyttet til spørsmålet om
pedagognormen gjelder i hele barnehagens åpningstid. Beregninge n av kravet til
pedagogisk bemanning skal ta utgangspunkt i antall årsverk per stor - eller småbarnsplass.
I og med at barnehagens åpningstid vanligvis er noe lenger enn en arbeidsdag, vil ikke
kravet til pedagogisk bemanning nødvendigvis være oppfylt hele barnehagedagen. Det er
opp til barnehageeier å vurdere hvordan pedagogressursen skal fordeles. Departementet
legger til grunn at det typisk kan være forsvarlig å ha en noe lavere pedagogisk
bemanning på morgenen og ettermiddagen, da det ofte er færre barn til stede enn midt på
dagen.

Det framgår av forskriften § 1 at antall barn per pedagogisk leder kan økes noe hvis
flertallet av barna har kortere oppholdstid enn seks timer. I høringen av ny forskrift om
pedagogisk bemanning og dispensasjon foreslår dire ktoratet at forskriftsteksten skal angi
et maksimalt antall barn per pedagogisk leder dersom oppholdstiden til flertallet av barna
er under seks timer. Direktoratet påpekte at denne unntaksregelen allerede framgår av
rundskriv og at forslaget derfor kun in nebærer en synliggjøring av gjeldende rett.
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Statistikk fra 2016 viser at det er totalt 27 barnehager hvor flertallet av barna har en
oppholdstid på under seks timer. Tilsvarende tal l for 2015 var 25 barnehager. I NOU
2012:1 Til barns beste påpekte barneha gelovutvalget at finansieringssystemet tilsier at det
i disse barnehagene bør legges en prosentvis tilnærming til grunn ved utregningen av
antall barn per pedagogiske leder . Utvalget foreslo derfor at det for disse barnehagene
skal tas utgangspunkt i antall heltidsekvivalente plasser og ikke antall fysiske barn ved
utregningen av pedagognormen. Departementet støtter denne vurderingen. Departementet
foreslår derfor at unntaks regelen oppheves i ny forskrift, og at det i stedet fremkommer av
forskriftsteksten at det for disse barn e hagene skal tas utgangspunkt i heltidsekvivalente
plasser ved beregningen av pedagognormen. Departementet vil oppfordre
høringsinstansene til særlig å vurdere dette forslaget.

Departementet foreslår å videreføre dagens adgang til å søke om midlertidig dispensasjon
fra normen for pedagogisk bemanning. Det framgår av forskrift om pedagogisk
bemanning § 3 at kommunen, etter søknad f ra eier, kan innvilge mi dlertidig dispensasjon
fra pedagognormen for inntil ett år av gangen nå r "særlige hensyn" tilsier det. Dette
innebærer at det for eksempel kan gis dispensasjon i tilfeller der oppfyllelse n av den
skjerpede pedagognormen er kritisk for videre drift og det e r forsvarlig å gi dispensasjon .
Dette kan for eksempel gjelde en liten barnehage som må opprette en ny stilling som
pedagogisk leder fordi barnetallet er akkurat for høyt til å opprettholde dagens antall
pedagogiske ledere. I slike tilfeller må kommunen fo reta en konkret vurdering av om det
skal innvilges midlertidig dispensasjon etter forskriften § 3 slik at barnehagen får noe tid
til å tilpasse seg nytt regelverk . I høringen av ny forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon foreslår direktoratet å v idereføre regelen om midlertidig dispensasjon i ny
forskrift, men med enkelte språklige endringer. Departementet vil vise til direktoratets
høringsforslag § 2.

3.3.2 Endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Som følge av at bevilgnin gen til flere barnehagelærere er overført til rammeskuddet, er
det behov for endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Utdanningsdirektoratet har hatt på høring et forslag om en overgangsordning som skal
sikre at private barneh ager får kompensert økte utgifter som følge av styrket pedagogisk
bemanning samtidig med kommunene. Kostnadene til styrket pedagogisk bemanning som
følge av nye forskriftskrav vil i utgangspunktet være synliggjort fullt ut i regnskapene til
kommunene for 2018, og det tas sikte på at bestemmelsen vil opphøre fra 2020. Fra 2020
vil de private barnehagene bli kompensert for utgifter til pedagogisk bemanning i
tilskuddssatsen som er fastsatt etter forskriften § 3. Forskriften skal etter planen tre i kraft
inne n 1. august 2017, slik at kommunene kan gjøre en ekstraordinær utbetaling av
tilskudd til private barnehager fra august 2017.

3.4 Departementets forslag

Departementet foreslår at det innføres et skjerpet krav til den pedagogiske bemanningen
(en skjerpet pedag ognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning § 1 . Departementet
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foreslår at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer m inimum én
pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år .

Departementet foreslår å videreføre dagens adgang til å søke om midlertidig dispensasjon
fra no rmen for pedagogisk bemanning.

Departementet tar sikte på at endringene i forskriften om pedagogisk bemanning fastsettes
høsten 2017 med sikte på ikrafttredelse 1. august 2018. Kommunene vil få kompensert
behovet for økte ressurser til flere pedagogiske ledere allerede fra august 2017. På denne
måten vil barnehagene ha bedre mul ighet til å rekruttere nye pedagogiske ledere allerede
fra nytt barnehageår som starter høsten 2017. For å gi barnehagene litt tid til å tilpasse seg de
nye kravene, og med tanke på at det ofte er flere nyansettelser på våren enn på høsten, tar
departemen t et sikte på ikrafttredelse 1. august 2018. Den skjerpede pedagognormen vil
dermed tre i kraft samtidig som minimumskravet til grunnbemanningen.

Stortinget har nylig gitt departementet hjemmel til å fastsette ny forskrift om pedago gisk
bemanning og dispensa sjon, se Innst. 325 L (2016 - 2017) og Prop. 101 L (2016 - 2017). Ny
forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager skal etter planen tre i
kraft 1. august 2017. Denne f orskriften skal erstatte gjeldende forskrift om pedagogisk
bemanning. Forslaget til ny bestemmelse om pedagognorm vil dermed inntas i ny
forskrift.

4 Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra
barnehage til skole og SFO

4.1 Bakgrunnen for forslaget

Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god ove rgang fra
barnehage til skole og SFO. I Meld. St. 19 (2015 - 2016) Tid for lek og læring – bedre
innhold i barnehagen ble det varslet at regjeringen vil gjennomgå regelverket knyttet til
overgangen fra barnehage til skole , og vurdere en lovfesting av en sama rbeidsplikt f or
barnehageeiere og skoleeiere. Stortinget sluttet seg til forslaget , jf. Innst. 348 S (2015 –
2016 ).

Forskning viser at o verganger i utdanningsløpet generelt, og mellom barnehage og skole
s pesielt, kan være problematiske. Dette gjelder særlig for sensitive barn og barn med
særlige behov(Broström 2005 , Neumann 2002). En trygg og god overgang handler blant
annet om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet hva de kan
forvente når barnet begynner på skolen. Det handler også om skolen er forberedt på
hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen. En trygg og god overgang er også
viktig i lys av tidlig innsats. I Meldt. St. 21 (2016 - 2017) Lærelyst - tidlig innsats og
kvalitet i skolen vises det til at i overgangen fra barne hagen til skolen skal barnet møte en
forberedt skole, klar til å bygge videre på det grunnlaget barnehagen har gitt. De fleste
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barn har med seg erfaringer med å bygge vennskap og kjenne lærelyst fra barnehagen.
Dette er det viktig å bygge videre på.

R egel verket er uklart når det gjelder samarbeidet om barnas overgang fra barnehage til
skole , noe som bidrar til at ikke alle barn sikres en god overgang. I NOU 2010:8 Med
forskertrang og lekelyst viser Brenna - utvalget blant annet til funn fra studier og prosje kter
som viste at barnehager er mer innstilt på samarbeid enn det skolen er, og at kommunale
barnehager er mer aktive enn private barnehager. Utvalget mente at disse forskjellene var
problematiske og at plikten til å samarbeide bør bli sterkere for alle ak tører.

Brenna - utvalget mener at hovedproblemet når det gjelder overgangen er mangelen på
kontinuitet mellom barnehage og skole. Når barna begynner på skolen får barna et nytt
fysisk og sosialt miljø, nye voksne å forholde seg til, nye krav til atferd og mer
komplekse omgivelser som kan gjøre det vanskelig å orientere seg. I barnehagen var
barnet eldst, men som ny på skolen blir barnet yngst og må forholde seg til både
jevnaldrende og eldre medelever. På skolen møter barnet mer komplekse sosiale mønstre ,
og jo flere barn det er, jo større blir kompleksiteten.

For mange barn er SFO det første møtet med skolen. Mange barn starter på SFO to eller
tre uker før første skoleår starter. Av om lag 64 000 førsteklassinger går 81 prosent på
SFO. Alle kommuner ska l ha et tilbud om SFO for elever i første til fjerde årstrinn og for
barn med særskilte behov på første til syvende årstrinn . SFO er ikke en del av
grunnskoleopplæringen og er ingen pedagogisk virksomhet. Strukturen i SFO skiller seg
derfor mye fra barneha gen og skolen. For barn som starter i SFO før eller samtidig med
skolestart, vil overgangen til SFO kunne ha betydning og innvirkning for overgangen til
skolen.

Undersøkelser viser at de fleste kommuner har rutiner for å lette overgangen fra
barnehage til skole. Samtidig viser undersøkelsene at ikke alle kommuner har slike rutiner
og at det er variasjon i hvordan det tilrettelegges for samarbeid med private eiere og SFO .
Det er lite kunnskap om innholdet i de rutinene som etableres og om de faktisk bidrar til
at barna opplever en trygg og god overgang.

Et forskningsprosjekt initiert av EU viser at en god over gang fra barnehage til skole kan
ha betydning for hvordan barnet klare r seg videre i skoleløpet og for å hindre frafall fra
skolen (European Commission 2014) . Videre viser forskning at barn som får en trygg og
god skolestart, og som raskt finner seg til rette på skolen, har høyere sannsynlighet for å
få positive skoleopplevelser enn de som mistrives ( Thompson 1975, Ladd og Price 1987 ).
Ved å styrke samar beidet mellom barnehage og skole legges derfor et godt grunnlag for
barnas videre skolegang.
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4.2 Gjeldende rett

4.2.1 Barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Verken barnehageloven, opplærings loven eller friskole loven har bestemmelser som
regulerer barnas o ve rgang fra barnehage til skole og SFO. Gjeldende regelverk inneholder
ingen gjensidig plikt for barnehage - og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang.
At barnehagen skal samarbeide med skolen for å legge til rette for barnas overgang,
følger av for skrift til barnehageloven.

I ny rammeplan, som ble fastsatt 24. april 2017, fremgår det at:

« Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet
kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuell
skolefritidso rdning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon
som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres
overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å
dele opplysninger om enke ltbarn med skolen.

De eldste barna skal få glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de
eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi de m et
godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at
barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet
og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og
skolefritid sordningen. »

Det er ikke en tilsvarende plikt for skolen til å samarbeide med barnehagen i
opplæringsregelverket. I Prinsipper for opplæringen i Læreplanverket for
Kunnskapsløftet er det, i tilknytning til punktet om involvering av lokalsamfunnet, uttalt
a t

« Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og
ungdomstrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring skal bidra til å lette
overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet. »

I 2008 ga Kunnskapsdepartementet ut en veiled er med tittelen Fra e ldst til yngst –
Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veilederen er ikke forpliktende
for barnehage - og skoleeiere, men inneholder flere råd om hvordan barnehagen og skolen
bør samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

4.2.2 Gjeldende rett i andre land

Danmark , Sverige og Finland har et overgangsår mellom barnehage og skole der
seksåringene går i henholdsvis 0. klasse og förskoleklass . Disse ordningene er med på å
bygge bro mellom tilbudene og støtte barnas utvikling og læring i et langsiktig
perspektiv. Sverige og Danmark har i ti llegg nasjonale regler om barnas overgang til
skole.
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I Danmark er barnas overgang fra « dagtilbud » (barnehage) til skole regulert i
dagtilbudsloven. Av dagtilbudsloven § 7 fremgår det at « Dagtilbud skal i samarbejde med
skolerne skabe en sammenhængende ove rgang til skole og fritidstilbud » .

I 2016 innførte Sverige en ny bestemmelse i « läroplanerna för förskolan » som regulerer
barnas overgang fra « förskolan » (barnehage) til « grundskola/förskoleklass/fritidshem » .
Det fremgår av « läroplan for förskolan " punkt 2.5 at:

« Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta
kun skaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras
vårdnadshavare infö r övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet. »

Samtidig som endringene i « läroplan for förskolan » ble innført, ble det også gjort
endringer i « läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet » . Det fremgår
av punkt 2.5 at:

« Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt
med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett
långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och
fritidshe mmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas
utveckling och lärande. »

Både « läroplan for förskolan » og « läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
frit idshemmet » angir hva barnehagelæreren og grunnskolelæreren skal ha ansvar for i
forbindelse med barnas overgang.

4.3 Departementets vurderinger

4.3.1 Lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage

Gjennomgangen av dagens regelverk og praksis viser at det k an være en utford r ing at
regelverket for barnehagen og skolen ikke godt nok sikre r barn en trygg og god overgang
fra barnehage til skole og SFO. En lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage - og
skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og
god overgang, uavhengig av hvilken barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet
skal begynne på. Innføringen av en slik plikt vil sikre at både private og offentlige
barnehage - og skoleeiere tilrettelegger for en tr ygg og god overgang. Departementet
mener derfor at det bør lovfestes en gjensidig plikt for barnehage - og skoleeiere til å
samarbeide om barnas overgang i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.
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For barn som starter i SFO før eller samtidig som f ørste skoleår, vil overgangen til SFO
kunne ha stor betydning for overgangen til skolen. En overgangsordning som ikke tar
hensyn til at mange barn starter i SFO før eller samtidig som barnet starter på skolen, vil
være lite hensiktsmessig. Departementet me ner derfor at også SFO bør inkluderes i
overgangsordningene som etableres mellom barnehag e og skole . Kommunen har plikt til
å ha et tilbud om SFO, jf. opplæringsloven § 13 - 7. Friskoleloven har ikke en tilsvarende
regulering av SFO, men det åpnes for at fri skoler kan drive SFO , jf. økonomiforskrift til
friskolelova § 4A . Etter departementets vurdering bør også samarbeidet om overgangen
til kommunens tilb u d om SFO lovfestes for å sikre at barn a får en trygg og god overgang.
Dette gjelder både der kommunen selv driver SFO og der kommunen benytter private
tilbydere. Ettersom det verken er krav til å ha et tilbud om SFO eller andre regler om SFO
i friskoleregelverket , mener departementet at det ikke er hensiktsmessig å lovfeste et krav
om samarbeid om overgang en til SFO for friskoler på samme måte som for kommuner .
Friskoler som har SFO , bør imidlertid også legge til rette for at barna som skal starte på
skolen, også får en trygg og god overgang til SFO.

En lovfestet plikt for barnehage - og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra
barnehage til skole og SFO, kan innrettes på flere måter. Samarbeidsplikten kan for
eksempel utformes slik at det helt og holdent vil være opp til den enkelte barnehage - og
skoleeier å avgjør e hva samarbeidet skal bestå av. Et annet alternativ er å gi noen
overordnede nasjonale føringer for formålet med samarbeidet. Den mest vidtgående
løsningen er å gi konkrete nasjonale føringer for hvilke rutiner som skal etableres.

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder eierstrukturen i
barnehagesektoren, antall friskoler, den geografiske avstanden mellom skoler og
barnehager, antall barn som skal gå over fra barnehage til skole mv. Departementet legger
derfor til grunn at barnehagene og skolene kan ha behov for å innrette samarbeidet på
ulike måter.

Ettersom samarbeidet må tilpasses lokale forhold og behov, mener departementet at det
vil være lite hensiktsmessig å utarbeide konkrete nasjonale føringer for hvilke rutiner som
skal etableres for å gi barna en trygg og god overgang. Departementet vurderer det som
mest hensiktsmessig at den nasjonale reguleringen er på et overordnet systemnivå, som
gir en klar forpliktelse om samarbeid mellom barnehage - og skoleeiere og som
tydeliggjør formålet med et slikt samarbeid.

F ormålet med samarbeidet skal være å gi barna en trygg og god overgang fra barnehage
til skole og SFO. En trygg og god overgang handler blant annet om at barn og foreldre
opplever overgangen som forutsigbar og vet hva de kan forve nte ved skolestart. For å
oppnå dette bør det tilrettelegges for en god dialog mellom foreldre og barnehage, skole
og SFO. En trygg og god overgang handler også om at skolen er forberedt på hvilke
erfaringer barna har med seg fra barnehagen og at barna kan få bygge videre på det .

Departementet vil i tillegg bemerke at et godt samarbeid om barnas overgang blant annet
forutsetter at barnehagen er kjent med hovedinnholdet i skolens læreplanverk og at skolen
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er kjent med hovedinnholdet i rammeplanen for barneha gen. Dette er et godt
utgangspunkt for å diskutere læring og arbeidsmåter og tilrettelegge for at barna kan
oppleve overgangen som forutsigbar.

4.3.2 Samordning av samarbeidet og plan for barnas overgang

Ettersom det foreslås at det ikke gis konkrete nasjonale føringer for samarbeidet mellom
skole og barnehage, mener departementet at praktiske hensyn tilsier at é n av aktørene bør
gis det overordnede ansvaret for å samordne samarbeidet .

Veilederen Fra eldst til yngst anbefaler at barnehage - og skoleeier n e har de t overordnede
ansvaret for å legge til rette for samarbeidet . Samtidig anbefaler veilederen at kommunen
initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstil tak gjennom overordnede
planer, som bør inkludere både kommunale o g private barnehage - og skoleeiere. I NOU
2010:8 Med forskertrang og lekelyst viser også Brenna - utvalget til at kommunen bør ha
en helhetlig politikk på hvordan samarbeidet mellom barnehage og skole skal ivaretas.
Utvalget mener at det ikke bør være helt og holdent opp til den e nkelte barnehage og
skole å vurdere hvordan samarbeidet skal innrettes. Utvalget anbefaler at kommunen
forpliktes til å lage en plan for hvordan sammenhengen mellom barnehage og skole skal
sikres og hvordan overgangen skal gjøres best mulig for barna.

E ie rstrukturen i barnehagesektoren og skolesektoren varierer fra kommune til kommune.
Noen kommuner har en stor andel private barnehager. Som regel vil hver skole ta imot
barn fra flere barnehager. For skole eier kan det derfor være krevende å skulle forholde
seg til rutinene som ulike barnehageeiere ønsker å etablere i forbindelse med barnas
overgang til skolen. For eksempel vil det være ressurskrevende for skoleeier å skulle
arrangere flere besøksdager eller flere samarbeidsmøter som er tilpasset hver enkelt
barnehage. Etter departementets vurdering vil det derfor være naturlig at skoleeier får i
oppgave å samordne samarbeidet.

For offentlige grunnskoler er det kommunen som er skoleeier, og for friskoler er det
styret på skolen som er skoleeier. Siden det er en betydelig større andel offentlige
grunnskoler, vil skoleeier i de fleste tilfeller være kommunen. I tillegg til å være
skoleeier, har kommunen også en rolle som barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.
Kommunen som skoleeier har også ansvaret for å ti lby SFO. Departementet vil derfor
bemerke at kommunen som skoleeier, bør ha gode forutsetninger for å samordne
samarbeidet mellom skolen, SFO og barnehagene.

Undersøkelser viser at de fleste kommuner utarbeider en plan for barna s overgang fra
barnehage til skole. En plan for overgangen setter klare rammer for samarbeidet og skaper
forutsigbarhet for skolene, barnehagene og foreldrene. Ved å lovfeste at skoleeier skal
utarbeide en plan som viser hvordan barna kan få en trygg og god overgang, vil man sikre
at alle skoleeiere tar initiativet til og sørger for at det utarbeides en slik plan.
Departementet foreslår derfor at skoleeier, enten det er kommunen eller en privat
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grunnskoleeier, som en del av å samordne samarbeidet, skal utarbeide en plan som viser
hvor dan barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.

Hva som skal fastsettes i planen for barnas overgang, må tilpasses forholdene i den
enkelte kommune. Departementet mener derfor at det bør være opp til den enkelte
skoleeier å fastse tte innholdet i planen. S koleeier skal involvere barnehageeierne i
utarbeidelsen. Undersøkelser viser at mange kommuner allerede involverer de private
barnehagene i sin plan for barnas overgang. Departementet kjenner også til at enkelte
kommuner sender pla nen på høring til barnehagene og skolene i kommunen. Den enkelte
skoleeier må, i samarbeid med barnehageeierne, finne hensiktsmessige løsninger på
hvordan barnehageeierne konkret skal involveres og tas hensyn til i planleggingsarbeidet.

Kommunens plan for barnas overgang bør gjøres tilgjengelig for friskolene i kommunen
slik at friskolene kan få mulighet til å bruke planen i den utstrekning den passer eller
tilpasse sin overgangsplan til kommunens plan. Planen til den enkelte friskole vil bare
gjelde for b arna som skal starte i friskolen, og skiller seg fra kommunens plan som i
utgangspunktet skal gjelde for alle barn i kommunen. Det er derfor ikke samme behov for
å involvere barnehagene i utarbeidelsen av friskolenes plan. Planen for overgangen til den
enk elte friskole bør gjøres tilgjengelig for barnehager og foreldre før søknadsprosessen,
slik at det er forutsigbart hvordan overgangen til friskolen skal foregå.

Ansvaret for å samordne samarbeidet og lage en plan for overgangen, innebærer at
skoleeier må ha en plan med et innhold som er egnet til å o ppfylle formålet om en trygg
og god overgang fra barnehage til skole og SFO . Planen skal sikre god overgang for alle
barn og det må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for ba rn med særlige
beho v.

Ved utarbeidelse av planen må skoleeier ta hensyn til at barnehagene er av ulik størrelse
og har ulike profiler. Departementet vil understreke at skoleeiers plan ikke kan innebære
en innskrenking av barnehagenes rett til å styre over det pedagogiske in nholdet i
barnehagetilbudet. Det bemerkes at barnehagens skoleforberedende innhold allerede er
regulert i rammeplanen. I forslaget til ny rammeplan er det tydeliggjort at barnehagen
skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnsk aper og ferdigheter
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehageeier
og skoleeier kan bli enige om bestemte områder som barnehagen skal fokusere på, for å
gjøre overgangen best mulig for barna.

Skoleeier kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole i planen for
overgang. Departementet vil imidlertid understreke at informasjonsoverføring om det
enkelte barn forutsetter samtykke fra foreldrene, jf. reglene om taushetsplikt. Kravet til
samtykke fra for eldrene gjelder uavhengig av om informasjonen overføres skriftlig eller
muntlig.



22

5 Departementets forslag

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefr itidsordning (SFO).
Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor både i barnehageloven, opplæringsloven
og friskoleloven. Det skal fremgå av opplæringsloven og barnehageloven at formålet med
samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til
skole og SFO. Det lovfestes ikke et krav om samarbeid om overgangen til SFO i
friskoleloven .

Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
barnas overgang og at dette fremgår eksplisitt av lovbestemmelsene i opplæringsloven og
friskoleloven. Det vil være opp til den enkelte skoleeier å fastsette hva planen for
overgang skal innebære, men skoleeier skal involvere barnehageeierne i utarbeidelsen av
planen .

6 Økonomiske og administrative konse kvenser av
lovforslagene

6.1 Minimumskrav til grunnbemanning

Statistikken for 2016 viser at det foreslåtte kravet om én voksen per tre barn under tre år
og én voksen per seks barn over tre år i gjennomsnitt er noe overoppfylt i de kommunale
barnehagene . Dermed er det tallfestede kravet til grunnbemanning en som foreslås i dette
høringsnotatet i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i kommunale barnehager.

I private barnehager var det i 2016 i gjennomsnitt 6,17 barn per årsverk i
grunnbemanningen (korrigert f or alder og oppholdstid). Det vil si at det er litt flere barn
per voksen i de private enn i de kommunale barnehagene , og at bemanni n gsnormen som
foreslås ikke er oppfylt i de private barnehagene per 2016 . Fra 1. januar 2016 har
imidlertid de private barne hagene krav på 100 prosent av det kommunale barnehagene i
gjennomsnitt får i offentlig finansiering i driftstilskudd . Det er dermed lagt til rette for at
de private barnehagene kan ha en bemanning på tilsvarende nivå som de kommunale
barnehagene uten at de t krever økt finansering fra staten. Samlet sett legger derfor
departementet til grunn at bemanningsnormen kan innføres uten at det krever økte statlige
overføringer.

En innføring av bemanningsnorm vil imidlertid gi ulike utslag på kommune - og
barnehageni vå når det gjelder behovet for økt ressursbruk. Kommuner og barnehager som
har en grunnbemanning som er dårligere enn det foreslåtte minimumskravet, vil få økte
utgifter ved innføring av en ny norm. Behovet for økte ressurser som følge av innføring en
av et minimumskrav til grunnbemanningen må ses i sammenheng med forslaget om å
skjerpe krave t til den pedagogiske bemanningen. Barnehagene vil ha ulikt nivå på
grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen. Kommuner og barnehager vil stå
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fritt til å bruke den økte finanseringen fra staten til enten å dekke økte utgifter til å styrke
den pedagogiske bemanningen eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale behov.

Kommunens vedtak etter søknad om dispensasjon regnes som et enkeltvedtak. Etter
forvaltningslo ven § 28 kan enkeltvedtak påklages. Departementet foreslår at
fylkesmannen er klageinstans for vedtak om dispensasjon. Dette harmonerer med de
øvrige reglene i barnehageloven og tilhørende forskrifter , og departementet legger dermed
til grunn at dette faller inn under de ordinære oppgavene til fylkesmannen. Fylkesmannen
skal dermed ikke kompenseres for denne oppgaven.

6.2 Skjerpet krav til pedagogisk bemanning

Gjennom budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til
fl ere barnehagelærere .

Barne hagene finansieres i all hovedsak gjennom kommune rammen. For å sikre en
enhetlig finansiering, foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at det
øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere allerede i 2017 over føres til
rammetilskuddet til kommunene for å dekke den kommende skjerpingen av pedagog -
normen. De økte overføringene til rammetilskuddet legger til rette for at kravene i
forskrift om pedagogisk bemanning kan skjerpes slik som foreslått i dette høringsnot atet.

Fra 1. januar 2016 har de private barnehagene krav på 100 prosent av det kommunale
barnehage r i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Det er dermed lagt til rette for at de
private barnehagene kan ha den samme andel en pedagogiske ledere som de kommunale
barnehagene . Med pedagogiske ledere menes i denne sammenhengen de personene som
medberegnes for å oppfylle pedagognormen i forskrift om pedagogisk bemanning. Det er
i beregningen lagt til grunn at grunnbemanningen ikke skal øke, men at ufaglærte
assistenter skal erstattes med barnehagelærere eller andre som oppfyller
kompetansekravet for pedagogiske ledere. Kostnaden til en skjerpet pedagognorm er
derfor knyttet til å dekke lønnsforskjellen mellom disse ansatt gruppene.

En norm vil gi ulike utsla g på kommune - og barnehagenivå. Kommuner/barnehager med
en lavere pedagogisk bemanning enn nasjonalt gjennomsnitt vil ikke bli fullt ut
kompensert for den skjerpede pedagognormen. Samtidig vil de som ligger over
gjennomsnittet bli overkompensert for det ny e kravet. Departementet har vurdert at det er
riktig å fordele midlene likt til alle kommuner gjennom den ordinære fordelingsnøkkelen,
uavhengig av hvor høy den pedagogiske bemanningen er i den enkelte kommune.

Forslaget om en styrket pedagognorm må vider e ses i sammenheng med innføringen av en
bemanningsnorm. Barnehagene vil ha ulikt nivå på grunnbemanningen og den
pedagogiske bemanningen. Kommuner og barnehager vil stå fritt til å bruke den økte
finanseringen fra staten til enten å dekke økte utgifter ti l å styrke den pedagogiske
bemanningen eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale behov.
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6.3 Plikt til å samarbeide om barns overgang fra skole til
barnehage og SFO

Forslaget om å innføre en gjensidig plikt til å samarbeide om barnas overgang fra
barn ehage til skole vil innebære en ny lovpålagt plikt for barnehageeiere og skoleeiere.
De fleste barnehage - og skoleeiere har imidlertid allerede rutiner for barnas overgang fra
barnehage til skole.

Departementet foreslår at skoleeier, som en del av plikten til å samordne samarbeidet,
skal utarbeide en plan for barnas overgang. For kommuner vil dette innebære at det lages
en plan som omfatter overgangen til skole og SFO for alle barn i kommunen. Mange
kommuner utarbeider allerede en slik plan. Tydeliggjøring en av hva som skal være
formålet med planen vil imidlertid kunne medføre økonomiske og administrative
konsekvenser for skoleeier, da skoleeier må arbeide mer systematisk og målrettet i
planleggingsarbeidet. Blant annet vil kommunens involvering av barnehag er i
utarbeidelsen av en slik plan, kunne medføre økt administrasjon. Lovforslaget innebærer
også en forventning om mer planlagt bruk av SFO , noe som kan få økonomiske og
administrative konsekvenser. For friskoler vil kravet om å samordne samarbeidet og
ut arbeide en plan, bare omfatte barna som skal starte på den konkrete skolen. Friskolene
får derfor ikke tilsvarende krav til involvering av barnehager som kommunen. Det kreves
heller ikke at SFO omfattes i overgangsordningen til friskolene.

Departementet a nslår på skjønnsmessig grunnlag at forslaget medfører økte kostnader for
kommunene på om lag 20 millioner kroner. Midlene vil tildeles den enkelte kommune
gjennom rammetilskuddet. Departementet tar forbe hold om budsjettmessig dekning.

7 Merknader til lovfors laget

7.1 Merknader til bestemmelser i barnehageloven

Ti l barnehageloven § 2 a :

Første punktum slår fast at barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang
fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Bestemmelsen viser til
opplæringsloven § 13 - 5 og friskolelova § 5 - 5. Det følger av opplæringsloven § 13 - 5 at
skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas overgang fra barnehage til skole og
SFO . Friskoleloven § 5 - 5 har tilsvarende regulering, men det er ikke lovfestet at
samarbeidet skal gjelde for SFO. B arnehagen bør imidlertid også samarbeide med skolens
SFO for at barna skal få en trygg og god overgang dersom friskolen har opprettet SFO og
legger til rette for det .

O pplæringsloven § 13 - 5 og friskolelova § 5 - 5 fastsetter videre at skoleeier skal samordne
samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole og
s kolefritidsordning.
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Kravet om å samordne samarbeidet og lage en plan for overgangen, innebærer at skoleeier
skal ha en plan med et innhold som er egnet til å oppfylle formålet om en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og SFO for alle barn. Det v il være opp til den enkelte
skoleeier å fastsette hva planen for overgang skal innebære, men skoleeier skal involvere
barnehageeierne i utarbeidelsen av planen.

Planen skal sikre god overgang for alle barn og det må tas særlig hensyn til hvordan
overgangen skal gjøres for barn med særlige behov. Planen kan ikke innebære en
innskrenking av barnehagenes rett til å styre over det pedagogiske innholdet i
barnehagetilbudet.

Skoleeier kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole i planen fo r
overgang. Informasjonsoverføring om det enkelte barn forutsetter samtykke fra
foreldrene, jf. reglene om taushetsplikt. Kravet til samtykke fra foreldrene gjelder
uavhengig av om informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.

Andre punktum fastsetter a t formålet med samarbeidet er å bidra til at barna får en trygg
og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. En trygg og god overgang
handler blant annet om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet
hva de kan forven te når barnet begynner på skolen. En trygg og god overgang handler
også om at skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen. For
å oppnå dette bør det blant annet tilrettelegges for en god dialog som involverer foreldre
og barne hage, skole og SFO.

Til barnehageloven § 18
Første ledd fastslår at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredstillende pedagogisk virksomhet. Dette er en videreføring av gjeldende § 18 femte
ledd og innebærer ingen endring av gjeldende rett.

Andre ledd første punktum fastslår at barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når
barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Med «ansatt»
menes alle ansatte som arbeider direkte med de ordinære barnegruppene
(grunnbemanning). Dette vil for eksempel omfatte assistenter, barne - og
ungdomsarbeidere og pedagogiske ledere. Den tiden styrer arbeider direkte med barna
kan også tas med i beregningen. Spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra
personale i barnegruppene eller ikke direkte arbeider med de ordinære barnegruppene skal
holdes utenfor beregningen.

Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet. Det tallfestede kr avet til
grunnbemanningen gir uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor
mange barn det skal være i barnehagen. I beregningen av bemanningsnormen skal
barnehagen ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk. I stedet skal barneha gen legge
en prosentvis tilnærming til grunn.
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I og med at beregningen av bemanningsnormen skal ta utgangspunkt i antall årsverk per
barn , og barnehagens åpningstid vanligvis er noe lenger enn en arbeidsdag, vil ikke kravet
til grunnbemanning nødvendigvis være oppfylt hele barnehagedagen. Barnehageeier må
likevel sørge for at grunnbemanningen til enhver tid er tilstrekkelig til at personalet kan
drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette kravet gjelder uavhengig av det
tallfestede kravet til grunnbemanningen.

Andre punktum fastslår at b arna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller
tre år.

Tredje ledd fastslår at pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.
Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Dette er en videreføring av
gjeldende § 18 første ledd og innebærer ingen realitetsendring.

Fjerde ledd fastslår at kom munen kan gi dispensasjon fra det tallfestede kravet til
grunnbemanning i andre ledd for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.
Dette er en unntaksregel som kun skal brukes i spesielle tilfeller, for eksempel hvis det
ikke lar seg gjøre å rekruttere tilst rekkelig kvalifisert personale eller hvis oppfyllelsen av
bemanningsnormen er kritisk for videre drift . I vurderingen av om det kan gis
dispensasjon fra det tallfestede kravet til grunnbemanning , må kommunen bl.a. vurdere
om bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i
søknaden.

Femte ledd fastslår at kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i tredje ledd
første punktum. Adgangen til å gi dispensasjon fra utdanningskravet er en videreføring av
gjeldende § 18 tredje ledd og innebærer ingen realitetsendring.

Sjette ledd fastslår at kommunens vedtak om dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i
andre ledd eller fra utdanningskravet i tredje ledd første punktum kan påklages til
fylkesmannen.

Syvende ledd fastslår at departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskr ift
om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

7.2 Merknader til bestemmelsen i opplæringsloven

Til opplæringsloven § 13 - 5:

Første ledd første punktum slår fast at skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas
overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Plikten gjelder for
skolefritidsordninger opprettet etter opplæringsloven. Det følger av andre punktum at
samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.
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En trygg og god overgang ha ndler bl.a. om at barn og foreldre opplever overgangen som
forutsigbar og vet hva de kan forvente når barnet begynner på skolen og SFO. En trygg og
god overgang handler også om at skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med
seg fra barnehagen. F or å oppnå dette bør det tilrettelegges for en god dialog som
involverer foreldre og barnehage , skole og SFO.

Andre ledd slår fast at kommunen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning. D et vil være opp til den enkelte
skoleeier å fastsette hva planen for overgang skal innebære, men skoleeier skal involvere
barnehageeierne i utarbeidelsen av planen . Den enkelte skoleeier må, i samarbeid med
barnehageeierne, finne hensiktsmessige løsninger på hvordan barnehageeierne konkret
skal involveres og tas hensyn til i planleggingsarbeidet.

Kravet om å samordne samarbeidet og lage en plan for overgangen, innebærer at skoleeier
skal ha en plan med et innhold som er egnet til å oppfylle formålet om en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og SFO for alle barn. Planen skal sikre god overgang for
alle barn og det må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med
særlige behov.

S koleeier må lage en plan som tar hensyn til at bar nehagene er av ulik størrelse og har
ulike profiler. Planen kan ikke i nnebære en innskrenking av barnehagenes rett til å styre
over det pedagogiske innholdet i barnehagetilbudet.

Skoleeier kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole i planen for
overgang. I nformasjonsoverføring om det enkelte barn forutsetter samtykke fra
foreldrene, jf. reglene om taushetspli kt . Kravet til samtykke fra foreldrene gjelder
uavhengig av om informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.

7.3 Merk n a der til bestemmelsen i friskoleloven

Til friskoleloven § 5 - 5:

Første ledd første punktum slår fast at skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas
overgang fra barnehage til skole . Friskoler som har SFO, bør legge til rette for at barna
som skal starte der ogs å får en trygg og god overgang fra barnehage til SFO. Det følger av
andre punktum at samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.

En trygg og god overgang handler bl.a. om at barn og foreldre opplever overgangen som
forutsigbar og vet hva de kan forvente når barnet begynner på skolen . For å oppnå dette
bør det tilrettelegges for en god dialog som involverer foreldre og barnehage og s ko le .

Andre ledd slår fast at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
overgangen fra barnehage til skole . De t er opp til den enkelte skoleeier å fastsette hva
planen skal innebære.
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Kravet om å samordne samarbeidet og lage en plan fo r overgangen, innebærer at skoleeier
skal ha en plan med et innhold som er egnet til å oppfylle formålet om en trygg og god
overgan g fra barnehage til skole for alle barn. Planen skal sikre god overgang for alle
barn og det må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med særlige
behov.

Skoleeier må lage en plan som tar hensyn til at barnehagene er av ulik størrelse og har
ulike profiler. Planen kan ikke innebære en innskrenking av barnehagenes rett til å styre
over det pedagogiske innh oldet i barnehagetilbudet.

Skoleeier kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole i planen for
overgang. Informasjonsoverføring om det enkelte barn forutsetter samtykke fra
foreldrene, jf. reglene om taushetspli kt . Kravet til samtykk e fra foreldrene gjelder
uavhengig av om informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.

8 Merknad er til forslaget til forskriftsendring

Til forskrift om pedagogisk bemanning § 1
Første ledd angir barnehageeiers plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig
pedagogisk bemanning. Hva som er forsvarlig må vurderes konkret i hver enkelt
barnehage. Denne plikten gjelder uavhengig av grensene for maksimalt antall barn som er
oppgitt i andre ledd. I noen barnehager må hver pedagogisk leder derfor ha ansv ar for
færre barn enn det som angis i andre ledd.

Andre ledd fastslår at barnehagen minst skal ha én pedagogisk leder per 14 barn når barna
er over tre år og én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Hvis barnehagen
har én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7
barn når barna er under tre år, og tar inn ett barn til, utløser dette barnet krav om én ny
pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller
tre år.

Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet og bestemmelsen stiller ikke
krav til gruppestørrelse eller gruppetilhørighet for barn. Beregningen av pedagognormen
skal ta utgangspunkt i antall årsverk per stor - eller småbarnsplass.

Tredje ledd fa stslår at styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen
for pedagogisk bemanning. Dersom styrer for eksempel jobber halvparten av tiden med
administrasjon og ledelse, betyr det at styrer utgjør en halv pedagogisk leder i
beregningen av antall pedagogiske ledere per barn.

Fjerde ledd regulerer beregningen av pedagognormen i barnehager der flertallet av barna
har avtalt oppholdstid under 6 timer per dag. I disse barnehagene skal antall barn
omregnes til heltidsekvivalente plasser i be regningen av pedagognormen etter andre ledd.
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9 Lovforslag

9.1 Endringer i barnehageloven

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) for e slås følgende endringer:

Barnehageloven § 2 a skal lyde:

§ 2 a P likt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole

Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til
skole og skolefritidsordning, jf. opplæringsloven § 13 - 5 og friskoleloven § 5 - 5.

Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til
skole og skolefritidsordning.

Barnehageloven § 18 skal lyde:

§ 18 Barnehagens grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstil lende
pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én
ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og
med august det året de fyller tre år.

Pedagogiske l edere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med
barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med
videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemannin g i andre ledd for
in ntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeier skal legge ved
uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i tredje ledd første punktum.
Kommunens vedtak etter fjerde og femt e ledd kan påklages til fylkesmannen.

Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra
utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

9.2 Endring i opplæringsloven

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) forslås følgende endring:
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Opplæringsloven § 13 - 5 skal lyde:

§ 13 - 5 P likt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas overgang fra barnehage til
skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god
overgang.

Kommunen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra
ba rnehage til skole og skolefritidsordning.

9.3 Endring i friskoleloven

I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) forslås følgende endring:

Friskolelova § 5 - 5 skal lyde:

§ 5 - 5 P likt ti l å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas overgang fra barnehage til
skole. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.

Skolen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra
barnehage til skole.

1 0 Forslag til forskriftstekst

I forskrift 16. desember 2005 nr. 1507 om pedagogisk bemanning for e slås følgende
endring:

Forskrift om pedagogi sk bemanning § 1 skal lyde:

§ 1 Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.
Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år

og én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en
ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med
august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen
for pedagogisk bemanning.

I barnehager der flertallet av barna har avtalt oppholdstid under 6 timer per dag,
skal antall barn omregnes til heltidsekvivalente plasser i beregningen av normen for
pedagogisk bemanning .
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Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 

Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 



- 

flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 

  54 

Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

  

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 

Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 

Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 
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Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 22.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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UNGDATA 2017  
 

Forslag til vedtak: 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike 

kommune har det godt. 

Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har 

det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden. 

Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i 

undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og hva de 

driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 %, 

ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i Ringerike 

deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og videregående.  

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og 

venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle, 

vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som vises. I tillegg 



- 

skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale konsekvenser, forebygge, skape 

gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse. 

 

Beskrivelse av saken 
Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater viser at det 

arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet 

fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det gjelder resultater i videregående 

skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell 

trakassering. Resultatene vil påvirke det forebyggende arbeidet i grunnskolen. 

Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en del som 

ikke er spesielt fornøyd.  Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er også et funn at flere 

er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i 

hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og 

muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene fra 

undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og 

vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med eget utseende har 

blant annet økt i fra 53% til 62%.  

Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i Ungdata viser 

at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om sine elever og at de 

selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. 

Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på viser en nedgang. Dette må 

undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale 

bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status 

sammenlignet med de som vokser opp med færre ressurser i hjemmet. 

Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. 

Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker 

mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene. Ringerike 

kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn 

landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. Motivasjon for læring er en sentral drivkraft 

bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i 

2017 enn i 2013.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan ha 

andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er ikke alle like godt 

fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at 

ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene 

er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt 

drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby.  

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge. 

Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene 

ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av 
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ungdommer som har vært med i eller er med i en organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder 

på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder. 

Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken 

hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har noen å være 

sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

 

Rådmannens vurdering 
For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende 

ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens 

situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene. 

Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil arbeide for at 

ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over tid. 

 

Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende arbeidet. 

Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. Rådmannen 

anbefaler at rapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 
Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir
et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de
driver med i fritida. I denne rapporten presenteres
hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble
gjennomført blant ungdomsskoleelever i Ringerike
kommune våren 2017.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av
ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert
tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har
besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom
ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i
rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med
eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er
gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2017 blir
også sammenliknet med landsrepresentative tall,
basert på ungdataundersøkelser fra mer enn 300
kommuner gjennomført over hele landet i perioden
2014 - 2016.

Om rapporten

Ungdata kartlegger
ungdommenes livssituasjon

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge
hvordan ungdom har det og hva de driver
med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter
temaer knyttet til familie, vennskap, skole,
lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og
deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse
temaene kan Ungdata gi en oversikt over
hvor mange som for eksempel trives i
lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.
Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en
pekepinn på hvilke områder det kan være
verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene
i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag
for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i
arbeidet med å bedre unges
folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata
kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom
på hvordan andre ungdommer har det og
hva som er vanlige fritidsaktiviteter.

2

Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av
ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom
i kommunen har det sammenliknet med ungdom i
fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra
ungdataundersøkelser gjennomført i andre
kommuner. Her finnes mer informasjon om
undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her
finner man også forskningsresultater basert på
Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis
til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle
tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens
tekstene er utformet slik at de skal passe i alle
kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne
vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for
den enkelte kommune.



Ungdata gjennomføres ved at skoleelever
over hele landet svarer på et elektronisk
spørreskjema som omfatter ulike sider ved
deres livssituasjon. Undersøkelsen
gjennomføres i skoletiden med en voksen til
stede i klasserommet . De fleste bruker
mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle
spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig
for ungdommene om de ønsker å være
med eller ikke. Alle foreldre blir informert
om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra
til skolen dersom de ikke ønsker at barnet
deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er
tilpasset elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Denne rapporten
omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner
som gjennomfører undersøkelsen på
videregående får egne rapporter som viser
resultater fra den delen av undersøkelsen.

Ungdataundersøkelsen

8 1 3

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Ringerike

129 127
133

120
126

118

Gutter Jenter

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange deltok i
undersøkelsen?

8 5 %
Hva er svarprosenten?

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og sju
regionale kompetansesentre innen
rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid
med kommunen, som står for den
praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den
nasjonale Ungdatabasen. Databasen
inneholder svar fra mer enn 300.000
ungdommer som har deltatt i Ungdata
siden de første undersøkelsene ble
gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som
et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

3

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta
hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet
knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten
er størst i undersøkelser der det er relativt få
ungdommer som har svart på undersøkelsen.
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I følge barneloven har foreldrene plikt til å
sørge for økonomisk underhold og omsorg,
de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at
barnet får en utdanning. Foreldrenes
ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt –
danner grunnlaget for barn og unges
levekår og utvikling. Selv om mange
ungdom opplever at foreldrene går fra
hverandre, bor om lag to av tre tenåringer
sammen med begge foreldrene sine.

Etter hvert som barn blir eldre blir egne
meninger og interesser tydeligere. En del av
det å være ung handler også om løsrivelse
og det å bli en selvstendig person. Her kan
det ligge kimer til konflikter mellom unge og
foreldre. Likevel vedvarer som regel den
emosjonelle nærheten til foreldrene utover i
ungdomstiden og for mange unge er
foreldrene deres de viktigste støttespillerne
når det oppstår problemer av ulik art .

Ungdata viser at de færreste ungdommer
opplever stadige krangler med foreldrene,

og at det store flertallet er svært godt
fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et
tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og
mye tyder på at den generasjonskløften
som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til
stede. At båndene mellom dagens ungdom
og foreldre er preget av tillitt understrekes
av at svært mange opplever at foreldrene
har god oversikt over hva de gjør i fritiden
og hvem de er sammen med.

Foreldre

De fleste er
svært godt fornøyd
med foreldrene sine

4

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine ?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd
Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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71

60

51

35

6

27

33

38

48

16
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5

9

13

41

1

3

4

37

Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritida

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene
jeg er sammen med i fritida

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene
mine

Jeg krangler ofte med foreldrene mine

Passer svært godt Passer nokså godt Passer nokså dårlig Passer svært dårlig

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

84 84

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Norge

Ungdomstiden beskrives gjerne som en
fase i livet der de jevnaldrende er særlig
viktige. Venner er for de fleste en kilde til
lek, glede, støtte, samhørighet og
bekreftelse. På lengre sikt har samspillet
med de jevnaldrende betydning for utvikling
av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i
denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endrer
vennene betydning. Mens leken står i
sentrum blant de yngste, blir det etter hvert
like betydningsfullt hvem man er sammen
med som hva man gjør.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene
spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere .
Mens noen trives godt med én eller to
venner, er andre opptatt av å ha en stor
vennegjeng og flest mulig «likes» på
Facebook. For mange vil kvaliteten på
vennskapene likevel bety mer enn antallet.

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

fått en ny arena å være sammen på.
Ungdom deler informasjon og opplysninger
om sine liv, hva de gjør, og hvem de er
sammen med, på en annen måte enn
tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og det sier noe om
hvem man er. Det er derfor positivt når
Ungdata viser at de aller fleste ungdommer
har venner å være sammen med. Det er
samtidig bekymringsfullt at hver tiende
ungdom i Norge mangler venner de kan
stole på og som de kan snakke med om alt
mulig.

Venner

De aller fleste
har venner de kan stole

på

6

Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden
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Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
som oftest sammen med?
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En eller to faste En eller to faste
som ofte er med i
en gruppe andre

ungdommer

En vennegjeng
som holder

sammen

Nokså tilfeldig
hvem jeg er

sammen med

Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som minst har én fortrolig venn
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Dagens ungdom vokser opp i en globalisert
verden der mennesker, meninger og
inntrykk vandrer på tvers av landegrenser
og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det
lokale og tilhørigheten til nærmiljøet
fremdeles stor betydning i menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et
bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan
gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt
samvær. Tilbudet av organisa - sjoner ,
fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan
den enkelte kan utfolde seg og bidrar
samtidig til å skape identitet og tilhørighet i
et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen
på åpne møteplasser, rekreasjonsområder
og urørt natur. Opp - levelsen av lokalmiljøet
vil også være preget av utsiktene til
utdanning, arbeid og familieetablering på
sikt.

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større
grad og på en annen måte enn foreldrene.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas
velferd. Barn og unge kan også ha andre
meninger enn voksne om hva som gir
livskvalitet på hjemstedet .

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt
eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet
sitt. Men det er også en del som ikke er så
godt fornøyd. Hva ungdom er fornøyd med
og misfornøyd med varierer mye fra
kommune til kommune. Dette viser at
kommunene kan gjøre mye for å
tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Lokalmiljøet

Ikke alle er like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt

8

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
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28
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40

Kollektivtilbudet

Kulturtilbudet

Lokaler for å treffe andre unge på
fritida

Idrettsanlegg

Svært dårlig Nokså dårlig Verken bra eller dårlig Nokså bra Svært bra

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet de bor i
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Skolen er ikke bare et sted for læring, men
også en arena for sosialt samvær. Den
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra
viktig i en tid der digitale
kommunikasjonsformer preger mye av
fritiden til ungdom.

Nasjonale studier fra de siste 20 - 30 årene
viser at norske ungdomsskoleelever i
økende grad trives på skolen og at det er
færre som kjeder seg eller som gruer seg til
å gå på skolen. Sammenliknet med elever i
mange andre land, er trivselen i norsk skole
høy.

Også svarene fra Ungdata viser at de aller
fleste trives på skolen . Det store flertallet
mener at lærerne bryr seg om dem og like
mange føler at de passer inn blant skolens
elever. Svarene tyder på at den norske
skolen har lykkes med å skape et
læringsmiljø som oppleves som positivt av
det store flertallet av elevene.

Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god
del bedre karakterer enn gutter, er det ikke
noen vesentlige kjønnsforskjeller i
skoletrivsel.

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med
skolen sin. På landsbasis gjelder dette
nærmere to av ti elever. Forskning fra
Ungdata viser at skoletrivselen varierer med
elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som
trives på skolen i familier der foreldrene har
høy sosioøkonomisk status sammenliknet
med de som vokser opp med færre
ressurser hjemme.

Skoletrivsel

Skolen et godt
sted å være

– men ikke for alle

1 0

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever skolen
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Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg føler at jeg passer inn blant
elevene på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg trives på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

68
57

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Lekser har lang tradisjon i norsk skole.
Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle
pugge seg fram til kunnskap, der presten
eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag
anses som en mindre relevant
læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller
fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode
arbeidsvaner, og det kan være en effektiv
måte for skolen å få involvert foreldrene i
skolearbeidet på. Den viktigste
begrunnelsen ligger likevel i forventningen
om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at
leksearbeid i seg selv har særlig store
læringseffekter. Det vil blant annet avhenge
av under hvilke betingelser leksene gis og
skolearbeidet foregår på, men også av
tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant.

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
mye tid ungdomsskoleelevene bruker på

leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid,
mens andre bruker flere timer hver dag. I
Norge har andelen som bruker mye tid på
lekser økt de senere årene, en tidstrend
som har vært tydeligst blant jentene.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata
uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de
klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og
karakterpress til å gjøre skolehverdagen
stressende.

Skolearbeid

Det er stor variasjon i
hvor mye tid ungdom

bruker på lekser

1 2

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Mindre enn en halv time En halv til en time En til to timer To timer eller mer
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Prosentandel som bruker mer enn én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene?
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Jeg blir stresset av skolearbeidet

Jeg føler meg utslitt på grunn av
skolearbeidet

Jeg har mer skolearbeid enn jeg
klarer å gjøre

Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn én time daglig på lekser

47 49
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Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev.
Dette kommer til syne på ulike måter, både
gjennom de utdanningsvalgene elevene
gjør, den innsatsen de legger ned og
elevenes oppslutning om skolens formål og
regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet
har også betydning for i hvor stor grad den
enkelte klarer å gjennomføre videregående
utdanning.

Å skulke skolen – særlig når dette skjer
gjentatte ganger – kan være et uttrykk for
enkeltelevers manglende motivasjon for
læring.

Lite tyder imidlertid på at norske
ungdomsskoleelever slutter mindre opp om
skolens hovedformål i dag enn tidligere.
Flere undersøkelser viser tvert imot at
elevene på mange måter er mer
pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen
tiår tilbake.

Ungdataresultatene bekrefter denne

trenden. Andelen på landsbasis som har
skulket skolen har gått noe ned siden
starten av 2010 - tallet. Særlig gjelder dette
for jentene.

Skulking som fenomen øker derimot
betydelig gjennom ungdomsårene. På
landsbasis har i overkant av hver tiende
elev på starten av ungdomsskolen skulket
skolen det siste året. Det samme gjelder
nær tre av ti på 10. trinn.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i
omfanget av skulking .

Skulk

1 4

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger 1 gang 2 til 5 ganger 6 ganger eller mer

Færre
ungdomsskoleelever
skulker skolen enn

tidligere
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Ungdata viser at norsk ungdom er svært
optimistiske med tanke på framtida. De aller
fleste tror de vil få et godt og lykkelig liv og
bare et mindretall tror de noen gang
kommer til å bli arbeidsledige. Svært mange
– og stadig flere – mener at de kommer til å
ta høyere utdanning.

Svarene reflekterer at vi i dag har med en
utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å
gjøre. Det har heller aldri tidligere vært så
mange unge som tar så lang utdanning som
i dag. Mot slutten av 20 - årene har over
halvparten av jentene, og rundt en tredel av
guttene, høyere utdanning.

Selv om nesten alle norske ungdommer
begynner direkte i videregående opplæring,
er det likevel ikke alle som fullfører.
Målinger viser at fem år etter påbegynt
videregående utdanning, er det rundt en av
fire som har ikke fullført og bestått. Selv om
mange av disse fullfører senere, er det
likevel rundt 15 prosent av årskullene som

trolig aldri kommer til å fullføre
videregående opplæring.

En av de sentrale målsettingene i norsk
utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,
slik at alle har de samme muligheter til
utdanning. Til tross for et åpent
utdanningssystem med gode
finansieringsordninger er det fortsatt store
forskjeller i utdanningsvalg mellom ungdom
som vokser opp i ulike samfunnslag.
Samtidig er det mange av de unge med
innvandrerbakgrunn som sikter høyt i
utdanningssystemet og gjerne mot de mest
prestisjefylte studiene.

Framtidstro

1 6

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

En optimistisk og
utdanningsorientert
ungdomsgenerasjon
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Ja Nei Vet ikke
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Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig liv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hva tror du om framtida di? Tror du at du…
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Noen gang vil bli arbeidsledig

Vil komme til å ta utdanning
på universitet eller høgskole

Vil komme til å fullføre
videregående skole

Ja Nei Vet ikke

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som tror de …
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Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet
er blitt et stadig viktigere oppholdssted for
de unge. En viktig årsak er den nye
kommunikasjonsteknologien som gjør det
mulig å være hjemme og samtidig ha
kontakt med sine venner. For ungdom har
internett gjort behovet for å møtes på
senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer i ungdoms liv kan
bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.
Flere har argumentert for at
generasjonskløften er mindre enn tidligere.
Dette gjør det enklere for mange unge å
være i samme hus som sine foreldre. Krav
til prestasjoner i skole - og
utdanningssammenheng fører til at ungdom
bruker mer tid i hjemmet til lekser. At også
boligene har blitt større, gjør at de fleste
tenåringer har eget rom, og mange
disponerer en kjellerstue eller loftstue som
de kan bruke til samvær med venner .

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså

hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette
gjelder både gutter og jenter og på tvers av
alder .

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er
hjemme, skjer det i stadig mindre grad
sammen med andre ungdommer, i hvert fall
fysisk. Mange bruker mye tid på å være
sosial via nett, enten dette skjer gjennom
sosiale medier eller online dataspill.
Hjemmet som arena for fysisk samvær med
jevnaldrende har dermed blitt svekket de
senere årene, til fordel for nye måter å
kommunisere med hverandre på.

Hjemme

En hjemmekjær
ungdomsgenerasjon
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Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

7

21

47

25

Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer



1 9

50 44 51

8. trinn 9. trinn 10. trinn

G
ut
te
r 54 53 51

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Je
nt
er

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
uka?

13

41

48

57

14

32

29

12

30

23

20

19

44

4

3

12

Vært sosial på nett eller mobil
størstedelen av kvelden

Vært sammen med venner hos dem

Vært sammen med venner hjemme hos
meg

Spilt onlinespill med andre størstedelen
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Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke
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I ungdomsforskningen har det vært vanlig å
skille mellom ungdommenes uteorienterte
og hjemmeorienterte fritid. Mens den
hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større
muligheter til å kontrollere ungdom, har
ungdom større spillerom til å prøve ut
grenser når de oppholder seg utenfor
hjemmet .

Generelt er det nokså få som bruker
størsteparten av kveldene til å henge ute
med venner. Svært mange ungdommer er
ikke ute med venner en eneste kveld i løpet
av en vanlig uke.

Ungdata viser at det i løpet av de siste
årene har blitt stadig færre ungdoms -
skoleelever som bruker fritiden sin ute med
venner om kveldene. Med et endret
fritidsmønster endres gjerne bekym - ringene
rundt ungdoms bruk av fritiden. I dag vekker
digitale aktiviteter foran skjermer av ulikt
slag større uro enn det ustrukturerte

samværet med jevnaldrende på gatehjørnet.

I dag er bekymringene gjerne knyttet til
manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på
det sosiale samværet. Statistisk
sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at
dagens unge sammenlignet med de som
var unge på 1980 - og 1990 - tallet, bruker
mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre
sammen med jevnaldrende .

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det
uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er
flere av de eldste ungdomsskoleelevene
som henger ute om kvelden.

Ute med venner

Det er mindre vanlig at
ungdom henger ute med

venner
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Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden i løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

49

26

22

3

Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro

skyld (kjørt for å kjøre en tur)

Spilt fotball, stått på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet

sammen med venner (ikke i
idrettslag)

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som minst to ganger siste uke har vært ute
med venner størsteparten av kvelden
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke

31
24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?
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Norge

I løpet av kort tid har det skjedd noe i
retning av en digital revolusjon. Smart -
telefoner og digitale medier er på mange
måter blitt en så integrert del av hverdagen
til dagens ungdom, at det for mange er
vanskelig å tenke seg et liv uten.

Den viktigste teknologiske endringen
handler nok om mulighetene i måter å
kommunisere på og komme i kontakt med
andre på . De nye mediene er dessuten en
sentral formidlingskanal for hva som skjer i
ungdomskulturene. Det kan handle om alt
fra å holde kontakt med venner til å
arrangere fester, konserter eller politiske
markeringer. Mange lever ut mye av sin
sosiale tid på nettet, og for den enkelte unge
kan det ha store sosiale omkostninger å
ikke være til stede.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin
på digitale aktiviteter, er det stor variasjon
ungdommene i mellom. Noen få bruker

mindre enn én time daglig, mens rundt
halvparten bruker mer enn tre timer .

Skjermtiden øker derimot gjennom
ungdomstrinnet og på landsbasis bruker
gutter samlet noe mer tid foran en skjerm
enn jenter.

Det er betydelig kjønnsforskjeller i hva
gutter og jenter bruker mediene til. Mens
gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter
oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,
serier og TV - programmer.

Mediebruk

Stor variasjon i
ungdoms bruk av
digitale medier
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Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Mindre enn én time En til to timer To til tre timer Tre til fire timer Mer enn fire timer
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Tidsbruk i løpet av en vanlig dag
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Lese bøker

Se på TV

Se på filmer, serier, Youtube

Spille spill på telefon, nettbrett

Spille dataspill/TV-spill

Sosiale medier

Mindre enn 30 minutter 30-60 minutter En til to timer Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på
elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Organisasjoner, klubber, lag og foreninger
er viktige arenaer for samvær med andre
unge. Sammenliknet med skolen og det
uformelle samværet ungdom imellom gir
deltakelse i organisasjonene ungdom andre
typer erfaringer. På sitt beste gir
organisasjonene ungdom mulighet til å
utvikle sine evner, de lærer å fungere i et
fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe
målrettet.

Barne - og ungdomsorganisasjonene
tillegges ofte en forebyggende rolle.
Forskning tyder imidlertid på at
sammenhengen mellom for eksempel
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse
varierer en del med organisasjonstype. Det
er også slik at mange av organisasjonene
særlig rekrutterer ungdom som i
utgangspunktet er «veltilpassede».

Ungdata viser at de fleste barn og unge har
deltatt i eller vært innom ulike typer
organiserte fritidsaktiviteter gjennom
oppveksten. Selv om det er en viss nedgang

i løpet av ungdomsårene, er det på
landsbasis to av tre ungdomsskoleelever
som deltar i en eller annen form for
organisert fritidsaktivitet. Idretten
organiserer klart flest.

Landsrepresentative undersøkelser fra de
siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer i frivillige organisasjoner har
vært synkende. Det er organisasjoner som
speider, korps, kor og religiøse foreninger
som har opplevd størst medlemssvikt.
Idrettslagene har derimot i stor grad beholdt
sin store oppslutning.

Organisert fritid

De aller fleste har
gjennom oppveksten
deltatt i organiserte

fritidsaktiviteter
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Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisa -
sjoner , klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 0 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med



25

Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger i løpet siste måned
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Annen organisasjon

Korps, kor, orkester

Kulturskole, musikkskole

Religiøs forening

Fritidsklubb, ungdomshus

Idrettslag

Ingen ganger 1-2 ganger 3-4 ganger 5 ganger eller oftere

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon
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Trening er noe svært mange unge driver
med i fritiden sin. Noen spiller håndball,
basket eller fotball gjennom et idrettslag,
andre trener på et treningssenter. Det er
også mange som sykler eller løper seg en
tur, enten alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk
ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. Selv
om omfanget av stillesittende atferd har økt,
viser forskning at det er like mange unge
som trener i dag som på begynnelsen av
1990 - tallet. Samtidig er mange lite fysisk
aktive ellers i hverdagen, og det tilbringes
mye tid foran ulike typer skjermer.

I løpet av ungdomstiden er det mange som
slutter i idrettslagene. En god del av disse
begynner å trene på treningssenter eller de
trener på egen hånd. Samlet sett er det
derfor ikke så store forskjeller i trenings -
aktivitet mellom ungdom på ulike
klassetrinn.

Det har tradisjonelt vært klare
kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det
vært flere gutter enn jenter i idrettslagene.
De siste årene har vi sett en tendens til at
flere jenter trener på andre arenaer (utenfor
idrettslagene), slik at det i dag er små
kjønnsforskjeller i trening samlet sett.

I mange idretter stilles det store krav til
utstyr og deltakelse, og det kan koste en
god del å være med. Dette kan være en
utfordring for å nå det overordnede målet for
norsk idrett: «idrett for alle ».

Trening

Dagens ungdom er
opptatt av trening

26

Hvor ofte trener du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Aldri eller sjelden 1-3 ganger i mnd 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka
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Prosentandel som trener minst én gang i uka
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio Annen organisert trening
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Prosentandel som trener minst én gang i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio
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Egenvurdert helse er en viktig indikator for
sykelighet og bruk av helsetjenester, og
anvendes til å overvåke befolkningens
helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser
at det store flertallet er fornøyd med egen
helse, er det også en del som ikke er
spesielt fornøyd.

Livsstilsvaner etableres ofte i
ungdomsårene og kan ha betydning for
helse både i ungdomstiden og senere i livet.
Andelen som røyker blant unge i Norge har
gått ned, og flere av røykerne, særlig blant
gutter, har gått over til snus. Nedgang ser
man også i alkoholforbruk og bruk av andre
rusmidler.

Barn og unge opp til 16 - års alder er jevnt
over fysisk aktive. Imidlertid synker
aktivitetsnivået med alderen. Jenter er
mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av
skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,
og fremstår som et bekymringsfullt alternativ
til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på
helse i dag enn tidligere, og i en del
ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in». Større kunnskap om risikofaktorer har
gjort at vi i dag er mer opptatt av å
forebygge dårlig helse. Samtidig har vi
sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter
hvordan vi har det .

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd
med egen helse. Generelt er jenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en
tendens til flere som er misfornøyd med
egen helse blant de eldste tenåringene.

Helse

De fleste er fornøyd med
egen helse
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Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Bruk av helsetjenester – antall ganger siste året
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Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si
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Ungdomstiden er preget av at kroppen
utvikler seg raskt og behovet for
næringsstoffer øker. Det vi spiser og
drikker påvirker helsa vår. Et sunt
kosthold og god ernæring kan redusere
risiko for en rekke sykdommer, og er
avgjørende for vekst og utvikling i
ungdomstiden . Gode kostholdsvaner
etableres også tidlig og tas med videre i
livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt
kosthold blant annet bør inneholde grove
kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl
og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker
reduseres .

Større autonomi fra foreldre og bedre
tilgang til penger, gjør at ungdom har mer
kontroll over eget kosthold enn da de var
barn. Fristelsene er store og for mange er
det lett å velge usunne drikke - og
matvarer.

Resultater fra HEVAS - undersøkelsen
viser likevel at mange ungdommer har
sunne spisevaner ved at de regelmessig
spiser frukt og grønt, og spiser frokost,
lunsj og middag de fleste dagene i uka.
Samtidig blir ofte spisevanene mindre
sunne med økende alder, og jenter har i
gjennomsnitt noe sunnere matvaner enn
gutter .

Spørsmål om kosthold kom for første
gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017.
Det mangler derfor foreløpig nasjonale
sammenliknbare data på
kostholdsområdet.

Kosthold

Hva spiser norske
ungdommer
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Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Andel som spiser godteri minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte ungdom spiser…
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Grovbrød eller grove rundstykker

Frukt og bær

Grønnsaker og salater

Fisk til middag eller som pålegg

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Potetgull og salt snacks

Sjokolade og annet godteri

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag

Hvor ofte ungdom drikker…
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Vanlig vann uten kullsyre

Melk

Brus, saft, iste eller iskaffe med
sukker

Lettbrus, lettsaft eller andre
lettdrikker

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag



38

45

10

6 2

Norge

Verdens Helseorganisasjon definerer helse
som en «tilstand av fullkommen fysisk,
psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær
av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer å ha en frisk og sunn kropp,
være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å
få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk
helse, er det likevel mange som sliter med
ulike typer plager i hverdagen. Ungdata
kartlegger en del psykosomatiske plager, og
resultatene viser at de aller fleste er plaget
av dette fra tid til annen. De mest utbredte
plagene er hodepine, magevondt og smerter
i nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de
fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av
10 prosent av guttene og rundt 20 prosent
av jentene som daglig er plaget av
hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller
andre typer psykosomatiske problemer.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

guttene . For guttene endrer omfanget av
helseplager seg lite gjennom
ungdomsårene , mens det blant jenter er en
betydelig økning i begynnelsen av tenårene
for deretter å flate ut .

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter
som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter
som P aracet ol. Forbruket av
smertestillende medisiner blant norske 15 -
16 - åringer er høyt, og har steget betydelig
siden 2001.

Fysiske plager

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

32

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger Sjeldnere enn én gang i uka Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned
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Hjertebank

Ledd- og muskelsmerter
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Nakke- og skuldersmerter

Magesmerter

Hodepine
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Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter
ukentlig eller daglig
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig sliter med en eller flere av de
plagene som vist i figuren over
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdomstiden er en sårbar periode som byr
på store omveltninger – også mentalt . De
unge skal finne ut hvem de er og hva de
står for, og møter nye krav og forventninger.
Mange unge sliter psykisk i perioder. For de
fleste er slike symptomer forbigående , men
for noen blir de varige.

Om psykiske problemer øker blant unge, gir
forskningen ingen entydige svar på. Det er
likevel flere studier som tyder på at stadige
flere jenter enn før rapporterer om ulike
typer psykiske helseplager. Det har
dessuten vært en klar økning i angst - og
depresjonslidelser som begrunnelse for
uføretrygd blant unge.

Generelt er depresjon og angst de vanligste
plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget
og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad
av sosial støtte øker risikoen for slike
lidelser. Flere undersøkelser viser også en
klar sammenheng mellom mobbing og
dårlig psykisk helse .

I Ungdata måles psykiske helseplager
gjennom spørsmål som skal fange opp ulike
former for depressive symptomer.
Ungdommene som rapporter om at de er
mye plaget av flere slike symptomer, regnes
som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er
det rundt 15 prosent av
ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller
dette kriteriet. Det er langt flere jenter enn
gutter som er mye plaget og omfanget av
plager øker en god del gjennom årene på
ungdomsskolen, særlig blant jentene.

Det er også en god del ungdommer som
føler seg ensomme i hverdagen.

Psykisk helse

Mange ungdommer
sliter med en del
psykiske plager i

hverdagen
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Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste uke
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Følt deg stiv eller anspent

Følt håpløshet med tanke
på framtida

Følt deg ulykkelig, trist
eller deprimert

Hatt søvnproblemer

Bekymret deg for mye om
ting

Følt at alt er et slit

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av …
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Depressive symptomer Ensomhet
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Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,
og handler om hvordan vi ser på oss selv,
både på godt og vondt. Ungdommer som
har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og
påvirkes av et bekreftende samspill med
andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan
medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid
til annen. Ungdomstiden handler om å bli
kjent med seg selv og finne ut av hva de
står for. Man er gjerne ekstra vár for andres
kommentarer og syn på en selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng
mellom negativt selvbilde og problemer som
spiseforstyrrelser, angst og depresjon .
Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd
ungdom er med kroppen sin og sitt eget
utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

fornøyd med hvordan de selv er.

Samtidig er det en god del variasjon i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål
om hvor fornøyd ungdom er med eget
utseende er det nokså mange som er
direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er
langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget
utseende og måten de lever livet sitt på enn
guttene.

Selvbilde

De fleste er fornøyd med
seg selv

36

Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd



37

85
66 65

8. trinn 9. trinn 10. trinn

G
ut
te
r 64

50 50

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Je
nt
er
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Jeg er svært fornøyd med
hvordan jeg er

Jeg liker meg selv slik jeg er

Jeg er fornøyd med hvordan jeg
har det

Jeg opplever at det jeg driver
med i livet er meningsfullt

Jeg er ofte skuffet over meg selv

Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig

Prosentandel som er fornøyd med utseende sitt
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseende sitt
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Samfunnet har de senere årene intensivert
kampen mot røyking. I 1996 ble alders -
grensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til
18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud
mot røyking på alle steder hvor allmenn -
heten har adgang.

Andelen røykere både blant ungdom og
voksne har gått markant ned fra årtusen -
skiftet til i dag. Samtidig har andelen i
befolkningen som snuser, gått opp.

Parallelt har det skjedd nokså dypt - gripende
endringer i synet på røyking – også blant de
unge. Røyking var tidligere en viktig markør
for voksenhet og var forbundet med en viss
status. I dag gir røyking derimot liten status
og respekt i de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO - undersøkelsen
«Helsevaner blant skoleelever», viser at
tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant
norske elever enn blant ungdom i de fleste
av de 40 landene som deltar i
undersøkelsen .

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre
helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært
få røyker daglig og det er heller ikke så
mange som røyker ukentlig. Det store
flertallet har aldri prøvd å røyke.

Det er heller ikke så mange på
ungdomstrinnet som bruker snus, men det
er flere som snuser enn som røyker.

Ungdata viser at det siden 2010 har vært en
klar nedgang i andelen elever på
ungdomstrinnet som røyker. Det samme
gjelder for snusing.

Tobakk

Røyking er helt ut på
ungdomsskolen. Det er
heller ikke mange som

snuser.
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Røyker du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har aldri røykt Har røykt før, men har sluttet helt nå
Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ukentlig, men ikke hver dag
Røyker daglig
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Røyker du?

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker tobakk jevnlig
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Røyker daglig/ukentlig Snuser daglig/ukentlig
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Har aldri snust

Har snust før

Sjeldnere

Snuser ukentlig

Snuser daglig

Snuser du?

Prosentandel som røyker eller snuser daglig eller ukentlig
Blant gutter og jenter
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Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon
i Norge. Til tross for at voksne i dag drikker
mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk
av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist
en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles
mange unge som drikker alkohol, og da
særlig i den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering
med og bruk av alkohol en symbolsk
markering av overgangen fra barn til
ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er
dessuten sammenvevd med vennskap,
flørting og en sosial livsstil. Unge som
drikker alkohol midt i tenårene, har som
regel mange venner og et aktivt sosialt liv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir
risiko for akutte skader, og ungdom som
begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller
et atferdsmønster der andre typer antisosial
atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.
Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer
trøblete forhold til skolen og til foreldrene
enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere
problemer senere i livet .

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
gamle ungdom er når de begynner å drikke
alkohol. Det store flertallet har ikke vært
beruset i løpet av ungdomsskolen. På
slutten av ungdomsskolen har omtrent en av
fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller i
alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Alkohol

Få av
ungdomsskoleelevene

har vært fulle
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Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i
løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hender det at du drikker noen form for alkohol ?

Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Aldri Har bare smakt
noen få ganger

Av og til, men ikke
så ofte som
månedlig

Nokså jevnt 1-3
ganger i måneden

Hver uke

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år
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Norge

Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til
dels sterkt fordømt. Fram mot årtusen - skiftet
var det en tydelig økning i bruken av hasj og
marihuana blant ungdom. Ungdata viser at
denne utviklingen har flatet ut eller gått noe
ned de senere årene, i hvert fall blant elever
på ungdomstrinnet. Stoffer som kokain,
ecstasy og heroin har bare marginal
utbredelse.

Om det å prøve hasj eller marihuana –
isolert sett – er farligere enn å debutere
tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det
at alkohol er et legalt og sosialt akseptert
rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske
stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig
forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen
forståelse og omverdenens fortolkning og
reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig
eller ikke. Unge som bruker illegale
rusmidler, har krysset en ekstra grense.

Ungdata viser at relativt få elever på
ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

marihuana. Bruken av slike stoffer øker
derimot betydelig gjennom tenårene.

Det er generelt flere gutter enn jenter som
har prøvd hasj. Gutter blir også tilbudt hasj
oftere enn jenter.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på
ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj.
Samtidig er det en god del flere som blir
tilbudt stoffet enn som selv har prøvd.

Hasj

Noen få har prøvd
cannabis på

ungdomstrinnet

42

Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du i løpet av siste år blitt tilbudt hasj eller marihuana?
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Nei, aldri Ja, en gang Ja, flere ganger
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Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer
mange unge. Det kan defineres som
gjentatte negative handlinger der én eller
flere personer bevisst og med hensikt
skader eller forsøker å skade eller tilføre
noen ubehag. Som regel er mobbeofrene
ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,
som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og
avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en
del som opplever jevnlig å bli fryst ut,
utstengt eller plaget også på ungdoms -
trinnet. I Ungdata måles mobbing på en
indirekte måte. På spørsmål om man blir
plaget, fryst ut eller truet av andre
ungdommer er det rundt 7 - 8 prosent av
elevene på landsbasis som svarer at de blir
utsatt hver 14. dag eller oftere.

Både de som mobber, og de som utsettes
for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene
er særlig utsatt for psykiske og fysiske

problemer senere i livet.

En ny type mobbing har blitt mer aktuell de
siste årene – digital mobbing . I Ungdata er
det relativt få som rapporterer om at de er
utsatt for dette.

Siden 2002 har sentrale aktører i skolen
deltatt i et forpliktende samarbeid mot
mobbing gjennom Manifest mot mobbing.
Likevel har forekomsten av mobbing vært
relativt stabil over tid. Trenden i Ungdata
siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før
opplever å bli mobbet, mens tallene for
guttene ikke har endret seg.

Mobbing
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Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre
unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Aldri Nesten aldri
Ja, omtrent en gang i måneden Ja, omtrent hver 14. dag
Ja, omtrent en gang i uka Ja, flere ganger i uka

Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing
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Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

Prosentandel som blir mobbet minst hver 1 4. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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At noen via nettet eller mobil har
truet deg

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller

mobil

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende ting til deg eller om

deg

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag
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Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder
enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik
form og kan grovt sett deles inn i fysisk,
psykisk og seksuell vold.
Gjerningspersonene kan være både voksne
og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og
styrkeforholdet mellom partene. Selv om
hoveddelen av den volden som foregår
blant ungdom, ikke gir varige mén, kan grov
vold i ungdomstiden resultere i alvorlige
fysiske og/eller psykiske problemer for de
det gjelder.

Noen ganger er det tydelig hvem som er
den aktive parten, mens det andre ganger
er vanskelig å skille klart mellom offer og
utøver. Guttene er overrepresentert i begge
grupper. De utøver i langt større grad ulike
former for vold sammenliknet med jentene,
og de er klart oftere ofre for vold.

I Ungdata svarer en mindre gruppe av

ungdom at de blir utsatt for vold eller trusler
om vold. Flest er utsatt for trusler, men det
er også en del som blir skadet på grunn av
vold. På landsbasis er det så mange som
hver tiende gutt på ungdoms - trinnet og fem –
seks prosent av jentene som har blitt skadet
eller såret på grunn av vold.

Kriminalstatistikken viser en økning i vold og
trusler i alle aldersgrupper fram til midten av
2000 - tallet. Trenden i Ungdata siden 2010
er at stadig færre ungdommer er utsatt for
vold.

Vold
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Har du blitt utsatt for trusler om vold i løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

Gutter er langt mer
utsatt for vold enn

jenter
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Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold
siste år

Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én
gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Jeg har blitt slått uten å få synlige merker

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten
at jeg trengte legebehandling

Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at
det krevde legebehandling

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang
i løpet av det siste året
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Ungdomstida er en periode der de unge
prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen
deltar mange i handlinger som er på kant
med loven – eller på kant med det som er
alminnelig sosialt akseptert. Innen
kriminologisk forskning er det et etablert
funn at lovbrudd forekommer hyppigst blant
ungdom og unge voksne.

Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå
lovbrudd av alvorlig karakter øker risikoen
for en kriminell løpebane senere i livet. Det
er ikke helt tilfeldig hvem som havner i
denne gruppa. Ofte har de andre
tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv,
svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning,
svakt sosialt nettverk og rusproblemer.

Etter en nokså kraftig økning i
ungdomskriminaliteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdoms - kriminaliteten
gått tilbake det siste tiåret. Og i et historisk
perspektiv blir de unge kriminelle eldre og
eldre. På slutten av 1950 - tallet var

kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14 -
åringene. I dag topper 19 - åringene
kriminalstatistikken.

Dagens ungdom er generelt veltilpasset og
ikke spesielt opptatt av å bryte regler.
Ungdata viser at det samtidig er en del
ungdommer som for eksempel har vært i
slåsskamp, nasket i butikker eller som driver
med tagging og annet hærverk. Gruppen
som driver mye med denne formen for
regelbrudd er imidlertid forholdsvis liten, og
vil ofte være nokså synlige i mange
ungdomsmiljøer.

Regelbrudd

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av å

bryte regler
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Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du gjort dette i løpet av det siste året?

Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

Vært borte en hel natt uten at foreldrene
dine visste hvor du var

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger,
bygninger, tog, buss e.l.

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året
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Nøkkeltall – fylket
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Fornøyd med foreldrene sine

Fornøyd med lokalmiljøet

Fornøyd med skolen sin

Fornøyd med helsa si

Tror man får et lykkelig liv

Har minst én fortrolig venn

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

Trener minst én gang i uka

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet

Ringerike

Buskerud

Norge
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Nøkkeltall - kommunestørrelse
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Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet

Ringerike

Små kommuner
(under 10.000 innbyggere)

Mellomstore kommuner (10-
50.000 innbyggere)

Store kommuner
(over 50.000 innbyggere)
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Nøkkeltall – definisjoner

Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er
sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».
Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer
ganske godt».

Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene
dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg ».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som
trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt ».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på
lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent
som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser .

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja ».
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Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber
eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor,
orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening».
Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste
måneden .

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer .

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget ».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene .

Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av
siste måned: «Nakke - og skuldersmerter», «Ledd - og muskelsmerter», «Kvalme»,
«Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene .

Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».
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Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt
hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?».
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra
butikk uten å betale det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang .

Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «fått sår
eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt
på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at dette har skjedd minst én gang .

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag ».

Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag».
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Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 og svevestøvii i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise 

Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det 

ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss 

Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer 

(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å 

overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere 

                                                
i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 
ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder til PM2,5 er 

hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, herunder oppvirvling fra 

piggdekk. 



- 

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til 

befolkningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av 

grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at 

luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk 

(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU 

(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange 

perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet. 

Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder 

til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den 

gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av 

rentbrennende ovner. 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over 

risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av 

luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser. 

Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I 

tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv 

fra vedfyring. 

Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr. 

Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne 

kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente 

målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for 

gjennomføringer av målinger. 

I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i 

nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er 

stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og 

kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om 

bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med 

astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være 

utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk 

fra elva). 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger 

fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom 

Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og 

evaluering av målinger over en ettårs periode.  

                                                
iii Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall 

for daglig trafikkmengde 
iv Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen luftutskifting. I 

lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde luftlaget. 



- 

Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert 

måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra 

målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen. 

Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget 

innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til 

eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag 

kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms. 

Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan, 

dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for 

ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Link 

Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing 

Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing 

NILUs temaside: Luftkvalitet 

Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info    
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