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Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  07.03.2018  

Tid:   14:00  

 

Dagsorden: 

14:00 Oppmøte Rådhuset. 

14:00 Felles avreise Ringerike Montessoriskole. 

14:15 – 15:00 Omvisning/orientering Ringerike Montessoriskole. 

15:00 Avreise.  

15:15 – 16:00 Omvisning/orientering Steinsfjorden Montessoriskole. 

16:00 Avreise Rådhuset. 

16:00 – 16:30 Pause/Bagetter 

17:00 – 17:05 Opprop/Møteinnkalling 

17:05 Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 16/4650-3   Arkiv: A10 &00  

 

Endring av vedtekter for kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oppdaterte og presiserte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas.  

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur er delegert ansvar for de 11 kommunale barnehagene, 

som også innebærer å beslutte vedtektene. Vedtektene må oppdateres slik at det til enhver tid 

er samsvar mellom kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk. 

Denne saken omhandler Rådmannens forslag til nye oppdaterte og presiserte vedtekter.  

 

Beskrivelse av saken 

Saksfremlegget omhandler Rådmannens forslag til oppdaterte og presiserte vedtekter for de 

kommunale barnehagene. Vedtektene er foreslått å være gjeldende ved oppstart av nytt 

barnehageår, 15.08.2018.  

 

Oppsummering av oppdateringene og presiseringene:  

Overskrifter er endret og slått sammen for å gi en bedre oversiktig av vedtektene. 

Barnehagesøknader går igjennom elektronisk oppvekstportal, dette er presisert der det er 

nødvendig.  

 

§ 1-1 Eierforhold og forvaltning 

Det avklares tidlig i vedtektene hvem som er eier, Hovedutvalgets oppgaver og gjeldende 

lovverk.  

 

§ 1-2 Formål og innhold 

Presisering av barnehagens formål, i henhold til barnehagelovens § 1.  

 

§ 1-3 Barn og foreldres medvirkning 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg er fremhevet, jf. barnehageloven § 4.  

 

§ 2-1 Opptak 

Det er presisert hvem som har rett på barnehageplass. Lovendringen om utvidet rett på 

barnehageplass kom i 2017.  
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§ 2-4 Kriterier for opptak  

Opptakskriteriene er satt opp i prioritert rekkefølge. Opptakskriteriene er ikke endret, men 

presisert. Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i 

inneværende kalenderår har også tidligere vært prioritert som punkt 6. 

 

§ 2-6 Oppsigelse  

Oppsigelsestiden endres fra 3 måneder til 1 måned med virkning fra 01. i påfølgende måned. 

Det foreslås å ikke ha oppsigelsestid mellom kommunale barnehager.  

 

§ 4-2 Moderasjonsordninger  

Presisering av de ulike nasjonale moderasjonsordninger.  

 

§ 4-4 Mislighold  

Enhetslederne i barnehagene sammen med avdeling Skatt og avgift har store utfordringer med 

ubetalte fakturaer for barnehageopphold. Det blir her konkretisert konsekvensene av å ha 

uoppgjorte fakturaer.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Oppgradering og presisering av vedtektene er gjort av en gruppe bestående 2 enhetsledere i 

barnehage og barnehagerådgiver. Presiseringene er gjort på bakgrunn av nasjonalt vedtatte 

endringer og en service som har vært praktisert. Det er derfor vurdert dit hen at høring ikke 

har vært nødvendig.  

 

Rådmannens vurdering 

Vedtektene for de kommunale barnehagene må oppdateres jevnlig slik at de til enhver tid er i 

samsvar med politiske vedtak og gjeldende lovverk. Med de foreslåtte endringer er vedtektene 

oppdatert og oversiktlige slik at foreldrene kan få en etterrettelig og oppdatert kontrakt om 

barnehagetilbudet.  

 

Vedlegg 

 

1. Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene 

2. Oppdaterte vedtekter for de kommunale barnehagene 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 
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saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/3191-15   Arkiv: A10  

 

Tilsynsplan kommunale og private barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar tilsynsplanen for kommunale og private barnehager i 

Ringerike kommune til orientering.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Det overordnede formål med kommunens tilsyn med barnehagene er å bidra til at alle barn får 

et godt barnehagetilbud. Den ønskede effekten av tilsyn er at regelverket skal oppfylles i 

praksis (regleverksetterlevelse) i den enkelte barnehage.  

 

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter og sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsynet kan gjennomføres på ulike måter, 

dokumenttilsyn, stedlig varslet tilsyn eller hendelsesbasert tilsyn. I følge lovens § 8, femte ledd 

har kommunen rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagens lokaler i den utstrekning 

dette anses som nødvendig for å ivareta kommunes oppgaver. Kommunen skal utarbeide en 

plan for tilsyn med barnehagene for å sikre gode rutiner for informasjon, gjennomføring, 

rapportering og oppfølging av tilsyn.  

 

Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og 

bestemmer hvilke organ i kommunen tilsynet skal legges til jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23. 

Barnehagemyndigheten og tilhørende oppgaver, deriblant tilsyn er i Ringerike kommune 

delegert til kommunalsjef barn og unge, og barnehagerådgiver er saksbehandler på området. 

Det skrives årlig en orienteringssak fra årets tilsyn som legges frem for Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur.   

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid: 

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i 
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tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme 

bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 

økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen.» 

 

Kommunen skal: 

a) Se til at alle kommunens barnehager drives i henhold til regelverket  

b) Vurdere årsaken til eventuell manglende regeletterlevelse 

c) Vurdere hvilke hjemler som er mest egnet til å sørge for at barnehagen retter opp 

lovbruddet 

d) Anvende aktuelle hjemler 

 

Av forarbeidene til lov om barnehager §§ 8 og 16 fremgår det at «kommunen skal godkjenne 

og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de 

krav som settes i barnehageloven.»  

¨ 

Kommunen har dermed følgende tre virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene: 

 Kommunen godkjenner barnehagene 

 Kommunen fører tilsyn med barnehagene 

 Kommunen driver veiledning med barnehagene 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn får et godt barnehagetilbud. Gjennom tilsyn sikres det at 

barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter og det sikrer barn 

gode oppvekstsvilkår. Rådmannen mener at tilsynsplanen kan bidra til at regelverket oppfylles i 

praksis (regleverksetterlevelse) i den enkelte barnehage.  

 

 

Vedlegg 

Tilsynsplan kommunale og private barnehager 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/591-1   Arkiv: B32  

 

Trivsel i Ringeriksskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

4/18 Ungdomsrådet 06.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Trivsel i Ringeriksskolen», - plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø, vedtas. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Grunnskolene i Ringerike har stort fokus på å sikre elevene et positivt og trygt skolemiljø. 

Gjeldende plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ble vedtatt i 2012. 

 

Kapittel 9A i opplæringsloven, som omhandler «elevene sitt skolemiljø» ble endret fra 1.august 

2017.  

 

Her ble det blant annet tatt inn i § 9A -3 Nulltoleranse og systematisk arbeid, og i § 9 A-4 

«Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Alle som arbeider på skolen skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, didkriminering og 

trakassering dersom det er mogleg.» 

 

Aktivitetsplikten er sterkt presisert i § 9 A-4. Dette innebærer blant annet at skolen ved 

melding om krenkelser som mobbing innen 5 arbeidsdager må ha laget en skriftlig 

aktivitetsplan. 

Planen skal inneholde:  

a. En beskrivelse av problemet tiltakene skal løse. 

b. Hvilke tiltak som skal settes inn. 

c. Når tiltakene skal gjennomføres. 

d. Hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene. 

e. Når tiltakene skal evalueres. 
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Den reviderte utgaven av «Trivsel i Ringeriksskolen», inneholder rutiner, prosedyrer og maler 

for dette.  Det systematiske arbeidet er og blitt styrket ved at SPEKTER – gjennomføres årlig 

fra 5. trinn. Dette er en ikke anonym undersøkelse som går direkte på elevmiljøet i klassen, 

utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

 

Juridiske forhold  

Kapittel 9A i opplæringsloven skal ivareta elevenes skolemiljø og er revidert fra 1.august 2017. 

Lovbeskrivelsen om at «Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte 

grunnskole», er tatt inn i det samme kapitlet. 

Revisjon og oppdatering av den kommunale forskriften til ordensreglement for grunnskolen i 

Ringerike kommune pågår, og politisk sak forventes framlagt i mai 2018. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

«Trivsel i Ringeriksskolen» ble sist behandlet politisk av Ringerike kommunestyre i sak 37/12. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle skolens områder skal ha god kvalitet. Grunnskolen er pliktig, 

og kommunen har et stort ansvar for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Den 

reviderte planen «Trivsel i Ringeriksskolen» er et viktig bidrag i dette arbeidet. Rådmannen 

anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg:  

Gjeldende plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

Forslag til ny plan «Trivsel i Ringeriksskolen». 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 15/1003-5   Arkiv: C12  

 

SFO - tilbud i skolens ferier  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Fra 01.01.19 legges ferietilbudene i skolefritidsordningen (SFO) fast til Benterud skole.  

2. Tilbudet gis i skolenes høstferie, vinterferie samt etter skoleårets slutt og før oppstart 

av neste skoleår.  

3. Det er egen påmelding til ferietilbudet i SFO, og betaling i henhold til vedtatt 

betalingsreglement. 

4. Denne endringen tas inn i kommende revisjon av vedtektene for den kommunale 

skolefritidsordningen. 

 

  

Sammendrag 

Fram til august 2015 hadde kommunens barnevernstjeneste et aktivitetstilbud i grunnskolens 

ferier. I sommerferien het tilbudet «aktiv sommer». Fra 01.08.15 ble «aktiv – tilbudene» 

omrganisert og lagt til den kommunale skolefritidsordningen (SFO). Ringerike kommunestyre 

vedtok enstemmig i sak 45/15 følgende: 

 

1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016, og nåværende «Aktiv – tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende 

«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost. 

 

Saksframlegget i sak 45/15 uttrykker en forutsetning om minimum 20 påmeldte for at det 

skulle være SFO – ferietilbud ved en skole. Ved lavere påmelding skulle naboskoler 

samarbeide. Det har vist seg at påmeldingen til tilbudene i skolens ferier er nokså lav, og 

tilbudet har derfor blitt gitt ved sentralt beliggende skoler slik det framkommer av tabellen på 

neste side.  

 

Under følger en oversikt over påmeldte elever til sentraliserte ferietilbud ved SFO. 
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Antall deltakere på ferietilbud i SFO fra høstferien 2015 

Når Skole for tilbudet Antall deltakere 

Høstferien 2015 Hønefoss skole 23 

Vinterfeiren 2016 Veien skole 42 

*)Sommerferien 2016 Eikli skole i juni 

Hønefoss skole i august 

115  (i en eller flere uker) 

Høstferien 2016 Ullerål skole 16 

Vinterfeiren 2017 Vang skole 21 

*)Sommerferien 2017 Eikli skole og 

Hønefoss skole  

87 (i en eller flere uker) 

Høstferien 2017 Ullerål skole 28 

 

*) Det er totalantallet som har deltatt i en eller flere uker om sommeren som opplyses i 

tabellen. 

 

Vurdering 

Som det framkommer av oversikten i tabellen over, er det ikke flere barn som bruker tilbudet 

enn at det kan gis ved en skole. Den nye skolen på Benterud får en sentral beliggenhet i 

kommunen, et flott uteområde, samt nærhet til både idrettsanlegg i Hønefoss idrettspark, 

Storelva og Sjongslunden. Ved å ha et fast SFO- ferietilbud ved Benterud skole, gir det 

forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte. Benterud skole vil få den administrative oppgaven 

som knytter seg til SFO – tilbud i skolens ferier.  

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven § 13-7 omhander skolefritidsordningen. 

I første og andre ledd i § 13-7 står det: 

 

§ 13-7.Skolefritidsordninga 

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, 

og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, 

både ute og inne, skal vere eigna for formålet. 

 

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur i sak 21/15 og gjordt gjeldende fra 01.08.15.  

Dersom forslaget til vedtak i denne saken blir vedtatt, vil det tas inn og bli en del av vedtektene 

for den kommuneale skolefritidsordningen. En revisjon av disse vedtektene vil da bli fremmet 

som egen sak i løept av våren 2018. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak om om Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO ble behandlet av Ringerike 

kommunestyre 26.03.15 i sak 45/15 (vedlegg). 
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Økonomiske forhold 

For SFO- tilbud i skolens ferier, er satsen i 2018 kr 1070,- per uke. Prisen framkommer i 

kommunens betalingsregulativ.  

 

Rådmannens vurdering 

Oppslutningen om SFO – tilbudet i skolens ferier viser at behovet ikke har vært større enn at 

dette bør få fast lokalisering ved en skole i sentrum. Benterud skole, som åpner 01.01.19, er 

sentralt plassert i kommunen og får flott lokaler og spennende uteområde. Ved å legge SFO - 

ferietilbudet fast dit, får en god forutsigbarhet. 

 

Vedlegg 

 

 Saksframlegg og vedtak i kommunestyresak 45/15 

 Utskrift av pkt 3 og 3.1 i betalingsregulativet – skolefritidsordning og ferietilbud 

 § 13-7 i opplæringsloven 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

11/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

/ Integreringsrådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  
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Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer 

i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette for 

å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første hjem 

i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte utleieboligene 

som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten som 

da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester.  
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Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/606-1   Arkiv: G16  

 

Smittevernplan 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

12/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

/ Arbeidsmiljøutvalget  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 

Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 
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(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 

etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 

smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 
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vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 

 

 

Vedlegg 

 

 Smittevernplan for Ringerike kommune 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4650-3   Arkiv: A10 &00  

 

 

Endring av vedtekter for kommunale barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

Oppdaterte og presiserte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas.  

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur er delegert ansvar for de 11 kommunale barnehagene, 

som også innebærer å beslutte vedtektene. Vedtektene må oppdateres slik at det til enhver tid 

er samsvar mellom kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk. 

Denne saken omhandler Rådmannens forslag til nye oppdaterte og presiserte vedtekter.  

 

Beskrivelse av saken 

Saksfremlegget omhandler Rådmannens forslag til oppdaterte og presiserte vedtekter for de 

kommunale barnehagene. Vedtektene er foreslått å være gjeldende ved oppstart av nytt 

barnehageår, 15.08.2018.  

 

Oppsummering av oppdateringene og presiseringene:  

Overskrifter er endret og slått sammen for å gi en bedre oversiktig av vedtektene. 

Barnehagesøknader går igjennom elektronisk oppvekstportal, dette er presisert der det er 

nødvendig.  

 

§ 1-1 Eierforhold og forvaltning 

Det avklares tidlig i vedtektene hvem som er eier, Hovedutvalgets oppgaver og gjeldende 

lovverk.  

 

§ 1-2 Formål og innhold 

Presisering av barnehagens formål, i henhold til barnehagelovens § 1.  

 

§ 1-3 Barn og foreldres medvirkning 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg er fremhevet, jf. barnehageloven § 4.  

 

§ 2-1 Opptak 

Det er presisert hvem som har rett på barnehageplass. Lovendringen om utvidet rett på 

barnehageplass kom i 2017.  

 



- 

§ 2-4 Kriterier for opptak  

Opptakskriteriene er satt opp i prioritert rekkefølge. Opptakskriteriene er ikke endret, men 

presisert. Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i 

inneværende kalenderår har også tidligere vært prioritert som punkt 6. 

 

§ 2-6 Oppsigelse  

Oppsigelsestiden endres fra 3 måneder til 1 måned med virkning fra 01. i påfølgende måned. 

Det foreslås å ikke ha oppsigelsestid mellom kommunale barnehager.  

 

§ 4-2 Moderasjonsordninger  

Presisering av de ulike nasjonale moderasjonsordninger.  

 

§ 4-4 Mislighold  

Enhetslederne i barnehagene sammen med avdeling Skatt og avgift har store utfordringer med 

ubetalte fakturaer for barnehageopphold. Det blir her konkretisert konsekvensene av å ha 

uoppgjorte fakturaer.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Oppgradering og presisering av vedtektene er gjort av en gruppe bestående 2 enhetsledere i 

barnehage og barnehagerådgiver. Presiseringene er gjort på bakgrunn av nasjonalt vedtatte 

endringer og en service som har vært praktisert. Det er derfor vurdert dit hen at høring ikke 

har vært nødvendig.  

 

Rådmannens vurdering 

Vedtektene for de kommunale barnehagene må oppdateres jevnlig slik at de til enhver tid er i 

samsvar med politiske vedtak og gjeldende lovverk. Med de foreslåtte endringer er vedtektene 

oppdatert og oversiktlige slik at foreldrene kan få en etterrettelig og oppdatert kontrakt om 

barnehagetilbudet.  

 

Vedlegg 

 

1. Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene 

2. Oppdaterte vedtekter for de kommunale barnehagene 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 



- 
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VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2016. 

 

KAPITTEL 1. INNLEDNING  

Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha 

vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha 

opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen.  

 

§ 1-1 Formål  

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i samsvar 

med formålsbestemmelsen § 1, og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter 

og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager.”  

 

§ 1-2 Eierforhold og virkeområde  

Ringerike kommune står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.  

 

§ 1-3 Taushetsplikt  

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov 

om barnehager § 20. ¨ 

 

KAPITTEL 2. STYRENDE OG RÅDGIVENDE ORGANER  

§ 2-1 Kommunal forvaltning  

I henhold til vedtak i kommunestyret av 28. 08. 2003 har Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn og drift av 

barnehagene.  

Opptak av barn er delegert til Rådmannen og foretas av Barnehagemyndigheten. 2  
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§ 2-2 Samarbeidsutvalg  

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 5 medlemmer:  

2 representanter valgt av foreldrerådet  

2 representanter valgt av de ansatte  

1 representant valgt av kommunen  

Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.  

 

KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.  

§ 3-1 Opptak  

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av 

august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 

barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."  

Hovedopptaket foregår frem til 01.mai.  

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av 

barnehageadministrasjonen Oppvekst, i samarbeid med barnehageledere/styrere i 

private og kommunale barnehager.  

Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato er satt til senest 31.12. 

Det betales fra tildelt plassdato. Supplerende opptak skjer gjennom hele året.  

For at et barn fra en annen kommune enn Ringerike skal bli tildelt barnehageplass, 

forutsettes det at det er inngått skriftlig avtale med den aktuelle kommunen om en 

refusjonsordning for kostnader.  

 

§ 3-2 Søknad  

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema innen 1.mars. Barnehagens opptakskrets er 

Ringerike kommune. Barnehageåret er fra 15. august til /skolestart følgende år.  

Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser. 3  
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Dersom det skal søkes om plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må det 

benyttes søknadsskjema fra den kommunen det skal søkes plass i. For å sikre rett til 

barnehageplass, må det også søkes om plass i bostedskommunen.  

 

§ 3-3 Kriterier for opptak  

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

1.  

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon 

fra PPT og/eller sykehus (med redegjørelse av barnets funksjonsnivå, 

dokumentasjon ikke eldre enn 3 måneder)  

b) Vedtak fra Barnevernet, etter Lov om barneverntjenester § 4-4 annet og fjerde 

ledd og § 4-12  

c) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans jfr. 

Opplæringsloven  

2.  

a) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker, som  

kan ha utbytte av en barnehageplass  

b) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming  

 

Dokumentasjon:  

For punkt 2. a og b: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans, ikke eldre enn 3 måneder.  

2. Barn som fyller 5 år i inntaksåret  

3. Søsken i samme barnehage. Det tilstrebes at søsken får plass i samme 

barnehage  

 

§ 3-4 Opptaksperiode  

Nytt barnehageår regnes fra 15.august. Barnet beholder plassen fram til 15.august, eller 

til plassen sies opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen 

ikke er misligholdt. Tildelingsmyndigheten kan bestemme at barnet kan flyttes til annen 

barnehage. 4  
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§ 3-5 Tildeling av plass  

Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de prioriterte i søknaden.  

Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og under tre 

år, og barnegruppens sammensetning.  

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre.  

Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det rangeres 

etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.  

 

§ 3-6 Oppsigelse  

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden 

blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. februar. Plassen må sies 

opp før 1. mars, og barnet må slutte innen 1. juni for at man kan skal oppnå betalingsfri 

periode fra 1. juni til 14. august. Derimot er juli en betalingsfri måned. Dersom nytt barn 

tar over plassen i oppsigelsestiden, betales det frem til nytt barn begynner.  

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om de av økonomiske 

grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager.  

 

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON, FLYTTING  

§ 4-1 Redusert plass  

Barnehagene tilbyr 100 % eller 50 % plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før 

foresatte kan søke om endring av plass-størrelsen. Søknaden sendes barnehagen, 

søknadsfrist 01. mars. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen. Det 

er den enkelte barnehage som innvilger eller ikke innvilger og administrerer fordelingen 

av dager til barna ut i fra foreldrenes behov og ut fra et maks. antall barn pr. dag i 

barnehagen.  

§ 4-2 Permisjon fra barnehageplassen  

Det er anledning til å søke om permisjon fra hele eller deler av plassen i en tidsbegrenset 

periode. En forutsetning for å innvilge barnet permisjon er at plassen kan fylles opp av 

andre søkere. 5  

 



 RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSETELEFON  
Postboks 123, Sentrum  Oslovn. 1  32 11 74 00  
3502 Hønefoss  3511 Hønefoss    
e-postadresse:  lars.erik.braaten@ringerike.kommune.no 

 

§ 4-3 Bytte av barnehage  

Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Foresatte må da sende inn ny søknad 

om plass innen 01. mars.  

 

§ 4-4 Flytting  

Dersom barnet og dets foresatte flytter til annen kommune, opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter straks å melde fra til barnehagen om 

flytting, og senest 2 måneder før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige 

tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.  

 

KAPITTEL 5. BETALING M.M.  

§ 5-1 Betaling for oppholdet  

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostprisen beregnes på grunnlag 

av de faktiske kostnader.  

For 50 % plass påplusses 10 % administrasjonsgebyr.  

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (3, 4, og 5 åringer) for 

lavinntektsfamilier.  

 

§ 5-2 Betaling  

Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli.  

Betalingsfrist er den 20. i hver måned.  

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Betaling for kost kommer i tillegg.  

Betalingen gjøres ved tilsendt giro. Andre betalingsmåter kan benyttes etter avtale med 

avgiftskontoret.  
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§ 5-3 Søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 

eller flere. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste 

plassen. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige 

barnehager med ulike eiere.  

 

§5-6 Forfall og manglende betaling  

Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter 

i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.  

 

§ 5-7 Mislighold  

Ved vesentlig misligholdelse av betaling, kan Barnehagemyndigheten vedta at 

barnehageplassen blir inndratt. Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til 

rest med 2 måneder eller mer.  

Mottatt plass inndras hvis gammel restgjeld står ubetalt, eller når nytt barnehageår starter 

15. august.  

 

KAPITTEL 6. ANDRE BESTEMMELSER  

§ 6-1 Åpningstid  

Barnehagene har noe forskjellig åpningstid etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer 

pr. dag.  

 

§ 6-2 Ferie  

Barnehagene holder stengt de tre siste hele ukene i juli, 3 dager mellom palmesøndag 

og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder barnehagene stengt 5 

planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  

 

§ 6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden  

Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter 

barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang pr. familie for å dekke 

lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste regning. 7  
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§ 6-4 Leke - og oppholdsareal  

For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm. pr. barn over 3 år 

og 5,4 kvm. pr. barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og 

oppholdsareal. Barns garderobe, vask/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) 

regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jf. Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v.  

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.  

§ 6-5 Internkontroll  

Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer, 

og utover dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- 

og kvalitetssikringsutvalg. Styrer skal kunne skriftlig dokumentere sitt 

internkontrollsystem. 
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1 Innledning  
Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha vedtekter. Det er 

barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for 

foresattes forhold i barnehagen.  

§ 1-1 Eierforhold og forvaltning  
Barnehagene eies og drives av Ringerike kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om 

barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt kommunale 

vedtak og planer for den enkelte barnehage.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av 

barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter. 

Administrativt er barnehagene tilknyttet sektor Barn og unge med kommunalsjef for sektoren som 

ansvarlig. Enhetsleder har den daglige ledelse av den enkelte barnehage.  

§ 1-2 Formål og innhold 
Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1: 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverk og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering». 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for 

innhold og oppgaver.  

§ 1-3 Barn og foreldres medvirkning  
For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg, jf. Barnehageloven § 4. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet.  

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme 

felles interesse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er 

viktige for foreldrenes forhold i barnehagen.  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn 

hver av de andre gruppene. 
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§ 1-4 Taushetsplikt  
Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov om 

barnehager § 20.  

2 Søknad, opptak og oppsigelse  
§ 2-1 Opptak 
Barn som har rett på barnehageplass er ifølge barnehageloven § 12 a: 

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov og forskrifter.  

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 

samsvar med denne lov og forskrifter.  

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt». 

Kommunen har et hovedopptak. Løpende opptak gjennomføres hele året ved ledige plasser. 

§ 2-2 Hovedopptak  
Søknadsfrist for hovedopptaket er 01.03 hvert år og ønsket oppstartdato er senest 31.12 hvert år.  

Alle godkjente barnehager i Ringerike samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.  

Først tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Deretter tildeles plass til øvrige 

barn som har søkt innen søknadsfristen 01.03. 

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass i en 

annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått sine ønsker oppfylt rett til å stå 

på venteliste til de ønskede barnehager. Det betales fra tildelt plassdato.  

Opptakskrets er barn som er bosatt i Ringerike kommune.  

§ 2-3 Søknad  
Søknad om plass skjer via den elektroniske Oppvekstportalen til Ringerike kommune. Barnehageåret 

er fra 15.08/til skolestart følgende år. Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende 

tildeling av ledige plasser. Dersom det skal søkes plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, 

må søker benytte søknadsprosedyren til den aktuelle kommunen. For å sikre rett til plass, må det 

også søkes om plass i bostedskommunen.  

§ 2-3 Opptaksperiode 
Nytt barnehageår starter 15.08. Barnet beholder plassen fram til 15.08/til skolestart. En forutsetning 

for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen ikke er misligholdt.  
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§ 2-4 Kriterier for opptak 
Opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

1) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Det skal foretas en sakkyndig 

vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være 

lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd.  

3) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans, jfr. Opplæringsloven.  

4) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker som kan ha utbytte av 

barnehageplass.  

5) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming.  

6) Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i 

inneværende kalenderår.  

7) Barn i siste barnehageår før skolestart.   

8) Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen. Det tilstrebes at søsken 

får plass i samme barnehage.  

9) Barn uten barnehageplass med rett til plass, jf. § 12a barnehageloven.  

10) Ønske om bytte av barnehage  

Det kreves dokumentasjon for punkt 1 – 5. Dokumentasjon sendes til barnehagerådgiver i 

Ringerike kommune og kan ikke være eldre enn 3 måneder.  

§ 2-5 Tildeling av plass 
Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de som er prioritert i søknaden. Under ellers like forhold 

tilbys eldre barn plass foran yngre. Innenfor alle prioriteringskriterier vil eldre barn gå foran yngre, 

det vil si at det rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.  

Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom 

den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov. 

§ 2-6 Oppsigelse  
Oppsigelse skal skje via Oppvekstportalen. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 01. i 
påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. 
Oppsigelsestiden gjelder også ved bytte av barnehage. Det er ingen oppsigelstid hvis bytte skjer 
mellom kommunale barnehager. Skolestartere må si opp barnehageplassen før 01.03 det året barnet 
begynner på skolen.  

Ringerike kommune kan si opp plassen med 3 måneders frist om de av økonomiske grunner finner å 

måtte stenge en eller flere barnehager.  

3 Redusert plass, permisjon og flytting  

§3-1  
Barnehagene tilbyr 100% eller 50% plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før foreldre/foresatte 

kan søke om endring av størrelsen på plassen. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på 

plassen. Det er den enkelte barnehage som innvilger/ikke innvilger og administrerer fordelingen av 

dager til barna ut i fra foreldrenes behov og hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og 

omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og 

funksjonsevne.  
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§3-2 Bytte av barnehage  
Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Ved søknad om bytte av barnehage må ny søknad 

registreres av foreldre/foresatte i Oppvekstportalen. Ved innvilgelse av bytte må gammel plass sies 

opp.  

§3-3 Flytting  
Dersom barnet og dets foreldre/foresatte flyttet til en annen kommune, opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter strakt å melde fra til barnehagen om flytting og 

seneste 1 måned før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra denne 

bestemmelsen.  

4 Foreldrebetaling 
§ 4-1 Betaling for oppholdet 
Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostpris kommer i tillegg og skal beregnes på 

grunnlag av de faktiske utgifter, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.  

For 50% plass påplusses et administrasjonsgebyr på 10%.  

§ 4-2 Moderasjonsordninger  
Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis 

kjernetid i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale bestemmelse om foreldrebetaling i 

barnehager (FOR 2005-12-16 nr. 64). 

Søskenmoderasjon: Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 

og 50% for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon innvilges automatisk.  

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Husstander med lav inntekt kan få redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon 

må følge søknaden. Søknadsfrist er 01.06 hvert år ellers behandles søknader fortløpende. Det gis ikke 

tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert foreldrebetaling. Gratis kjernetid gjelder 3, 4 og 5 

åringer. Det må søkes om redusertforeldrebetaling og gratis kjernetid hvert barnehageår.  

§ 4-3 Forfall og manglende betaling  
Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar 

med lov om renter ved forsinket betaling.  

§4-4 Mislighold  
Ved vesentlig mislighold av betaling kan Barnehagemyndigheten vedta å inndra barnehageplassen. 

Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.  

Dersom søkere har uoppgjort foreldrebetaling for tidligere plass i barnehage eller i 

skolefritidsordning (SFO), kan disse barna, eller deres søsken som tilhører samme husstand, risikere å 

ikke kunne ta i bruk innvilget barnehageplass før restansen er gjort opp. 

5 Andre bestemmelser  

§ 5-1 Åpningstid  
Barnehagene har åpningstider etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer per dag.  
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§ 5-2 Ferie  
Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli, tre dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, 

samt dagene mellom jul og nyttår. Barnehagene holder også stengt 5 planleggingsdager i løpet av 

barnehageåret.  

§ 5-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden  
Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter barnehagens 

stengetid faktureres familien et gebyr på kr. 300,- per gang. Dette for å dekke lønnsutgifter for 

ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste faktura.  

§ 5-4 Leke- og oppholdsareal  
For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm per barn over 3 år og 5,4 kvm 

per barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og oppholdsareal.  

Barns garderobe, vaske/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) regnes ikke med i netto 

leke- og oppholdsareal, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.  

§ 5-5 Internkontroll 
Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer og utover 

dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- og 

kvalitetssikringsutvalg. Enhetsleder skal kunne skriftlig dokumentere sitt internkontrollsystem.  

6 Endring av vedtekter  
Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, 

politiske vedtak og gjeldende lovverk.  
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Tilsynsplan kommunale og private barnehage  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar tilsynsplanen for kommunale og private barnehager i 

Ringerike kommune til orientering.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Det overordnede formål med kommunens tilsyn med barnehagene er å bidra til at alle barn får 

et godt barnehagetilbud. Den ønskede effekten av tilsyn er at regelverket skal oppfylles i 

praksis (regleverksetterlevelse) i den enkelte barnehage.  

 

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter og sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsynet kan gjennomføres på ulike måter, 

dokumenttilsyn, stedlig varslet tilsyn eller hendelsesbasert tilsyn. I følge lovens § 8, femte ledd 

har kommunen rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagens lokaler i den utstrekning 

dette anses som nødvendig for å ivareta kommunes oppgaver. Kommunen skal utarbeide en 

plan for tilsyn med barnehagene for å sikre gode rutiner for informasjon, gjennomføring, 

rapportering og oppfølging av tilsyn.  

 

Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og 

bestemmer hvilke organ i kommunen tilsynet skal legges til jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23. 

Barnehagemyndigheten og tilhørende oppgaver, deriblant tilsyn er i Ringerike kommune 

delegert til kommunalsjef barn og unge, og barnehagerådgiver er saksbehandler på området. 

Det skrives årlig en orienteringssak fra årets tilsyn som legges frem for Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur.   

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid: 

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i 

tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 



- 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme 

bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 

økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen.» 

 

Kommunen skal: 

a) Se til at alle kommunens barnehager drives i henhold til regelverket  

b) Vurdere årsaken til eventuell manglende regeletterlevelse 

c) Vurdere hvilke hjemler som er mest egnet til å sørge for at barnehagen retter opp 

lovbruddet 

d) Anvende aktuelle hjemler 

 

Av forarbeidene til lov om barnehager §§ 8 og 16 fremgår det at «kommunen skal godkjenne 

og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de 

krav som settes i barnehageloven.»  

¨ 

Kommunen har dermed følgende tre virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene: 

 Kommunen godkjenner barnehagene 

 Kommunen fører tilsyn med barnehagene 

 Kommunen driver veiledning med barnehagene 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn får et godt barnehagetilbud. Gjennom tilsyn sikres det at 

barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter og det sikrer barn 

gode oppvekstsvilkår. Rådmannen mener at tilsynsplanen kan bidra til at regelverket oppfylles i 

praksis (regleverksetterlevelse) i den enkelte barnehage.  

 

 

Vedlegg 

Tilsynsplan kommunale og private barnehager 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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1 Formål 
Det overordnede formålet med kommunens tilsyn med barnehagene er å bidra til at alle barn får et 
godt barnehagetilbud. Den ønskede effekten av tilsyn er at regelverket skal oppfylles i praksis 
(regleverksetterlevelse) i den enkelte barnehage.  

2 Bakgrunn 
Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 
Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter og 
sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsynet kan gjennomføres på ulike måter, dokumenttilsyn, stedlig 
varslet tilsyn eller hendelsesbasert tilsyn. I følge barnehagelovens § 8, femte ledd har kommunen rett 
til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagens lokaler i den utstrekning dette anses som 
nødvendig for å ivareta kommunes oppgaver. Kommunen skal utarbeide en plan for tilsyn med 
barnehagene for å sikre gode rutiner for informasjon, gjennomføring, rapportering og oppfølging av 
tilsyn.  
 
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer 
hvilke organ i kommunen tilsynet skal legges til jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23. 
Barnehagemyndigheten og tilhørende oppgaver, deriblant tilsyn. er i Ringerike kommune delegert til 
kommunalsjef for sektor barn og unge.  Barnehagerådgiver er saksbehandler på området.  

3 Lovgrunnlaget 
Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid: 
«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av 
uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen 
for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta 
tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 
fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen 
bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller 
forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og 
vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen.» 
 
Kommunen skal: 

a) Se til at alle kommunens barnehager drives i henhold til regelverket  
b) Vurdere årsaken til eventuell manglende regeletterlevelse 
c) Vurdere hvilke hjemler som er mest egnet til å sørge for at barnehagen retter opp lovbruddet 
d) Anvende aktuelle hjemler 

 
Av forarbeidene til lov om barnehager §§ 8 og 16 fremgår det at «kommunen skal godkjenne og 
gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som 
settes i barnehageloven.»  
Kommunen har dermed følgende tre virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene: 

 Kommunen godkjenner barnehagene 

 Kommunen fører tilsyn med barnehagene 

 Kommunen driver veiledning med barnehagene 
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3.1 Valg av virkemiddel 
 

 Veiledning (lov om barnehager § 8) 
Veiledning skiller seg fra tilsyn ved at det ikke er rettslig bindende. Det er viktig å dokumentere at 
veiledning er valgt, hvorfor, samt hva det er gitt veiledning på. 

 

 Tilsyn (lov om barnehager § 16) 
Kommunen kan opprette tilsynssak og kan velge mellom skriftlig tilsyn, varslet stedlig tilsyn eller 
ikke varslet stedlig tilsyn (uanmeldt) 

 

 Godkjenning (lov om barnehager §§ 10 og 11) 
Ved etablering av nye barnehager i kommunen. Tilsynsmyndigheten kan også ved særskilte vilkår 
gi en ny godkjenning 

4 Rolleavklaring 
Kommunen har en dobbeltrolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet og det er viktig å 
være bevist dette. Tilsyn er en oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og setter krav til lik 
prosedyre og praksis til gjennomføringen uavhengig av eierform. Oppgaver knyttet til 
barnehagemyndigheten, herunder tilsyn og eieroppgaver, ligger i Ringerike kommune til 
kommunalsjef i sektor barn og unge som rapporterer til rådmann. Kommunenes dobbeltrolle er også 
omtalt i Kunnskapsdepartementets veileder for tilsyn med barnehager: 
«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i 
forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private 
og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som 
barnehageeier blir satt til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet) 
 
«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet. 
Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 
myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store 
krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at 
kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på 
denne veien er at kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; 
barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre.» (Veileder Tilsyn med barnehager, 
Kunnskapsdepartementet) 
 
I Ringerike kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling med fokus på gode relasjoner med 
alle barnehagene i kommunen.  

5 Former for tilsyn og veiledning  
Med bakgrunn i lover og forskrifter vil barnehagemyndigheten føre tre former for tilsyn med 
barnehagene i kommunen: 

 Dokumenttilsyn 

 Planlagte stedlige tilsyn 

 Hendelsesbaserte tilsyn 
 
Verken omfang eller metode for kommunens tilsyn med barnehager er lovfestet. Ot.prp.nr. 72 (2004-
05) sier at kommunen selv skal beslutte hvor ofte og hvordan tilsyn med barnehagene skal 
gjennomføres. Tilsynet skal omfatte både kvalitet og innhold og stiller derfor krav til barnehagefaglig 



4 
Tilsynsplan – Kommunale og private barnehager i Ringerike kommune 

kompetanse. Tilsyn er en av barnehagemyndighetens sentrale oppgaver og som skal utføres 
kontinuerlig og systematisk. 
 
Målsettingen for tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til lov om barnehage og ellers har 
forsvarlig drift. Tilsynet skal bidra til å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet i kommunen. Det er også 
ønskelig at tilsynet skal være til hjelp for barnehagens arbeid med å kvalitetssikre og utvikle egen 
virksomhet. 
 
Kommunen må ta stilling til hvor ofte og hvilket virkemidler 

6 Dokumenttilsyn 
For at kommunen som barnehagemyndighet skal ha tilstrekkelig oversikt over barnehagesektoren 
bør det jevnlig gjennomføres et skriftlig tilsyn med alle barnehagene. 
 
Dokumenttilsyn er informasjonsinnhenting som skal sikre at barnehagene drives i henhold til 
godkjenning (barnehageloven §§ 6, 7 og 10) og følger lovens krav til det å være en pedagogisk 
virksomhet. Informasjonsinnhenting kan være jevnlige kontroller eller stikkprøver. 
 
Kommunen har et administrativt barnehagesystem, IST, som barnehagemyndigheten følger med på 
antall barn og barnas alder. I tillegg skal alle ordinære barnehager rapportere hver 3. måned på antall 
barn, barnas alder og pedagogisk personell til barnehagemyndigheten. Ved hoved- og løpendeopptak 
vil det være aktuelt og gjennomføre kontroll av denne informasjon. Dette gjelder også ved 
kommunens godkjenning av barnehagens årsmelding i BASIL-systemet (15.12). 
 
Utover nevnte årlige stoppunkter, kan det iverksettes dokumenttilsyn ved behov, som for eksempel 
tilsyn av pedagogisk personell, samarbeidsutvalgets organisering og funksjon, plan for overgang m.m.  
 
Innsendt dokumentasjon gjennomgås, og skriftlig tilbakemelding gis. Er det store avvik i forhold til lov 
og forskrift fattes enkeltvedtak om retting.  
 
Saksbehandler er ansvarlig for at brev og skjem om dokumenttilsyn blir sendt ut, og er ansvarlig for 
tilbakemelding til barnehagene.  

7 Planlagt stedlig tilsyn 
Tilsyn er myndighetens utadrettede aktivitet for å påse at lover og forskrifter etterleves. Systematisk 

undersøkelse for å fastslå at barnehagen drives i samsvar med krav i lov eller forskrift.  

 

7.1Tilsynsobjekt 
Barnehager velges ut i fra informasjon kommunen har om barnehagen gjennom: 

 Årsmeldinger 

 Årsplaner 

 Brukerundersøkelser 

 Konkrete hendelser (hendelsesbasert tilsyn) 

 Henvendelser fra foresatte 

 Tid siden forrige tilsynsbesøk 
 
Vurdering av denne informasjonen om alle barnehagene danner grunnlag for valg av tilsynsobjekt, 
samt tema for tilsyn. Tema for kommende tilsynsår gjøres i november med bakgrunn i evaluering av 
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inneværende års tilsyn. Tema for tilsynet er hjemlet i lov om barnehage. Valg av tilsynsobjekt gjøres i 
januar/februar. Tema for tilsyn, samt tilsynsobjekter sendes ut til barnehagene i kommunen samt 
legges ut på kommunens hjemmeside. Dersom tilsynsmyndigheten oppdager forhold/mangler som 
gjelder andre myndighetsområder varsles ansvarlige for disse. 

 

7.2 Tilsynsgruppe 
Tilsynsmyndigheten etter lov om barnehage er i Ringerike kommune tillagt kommunalsjef i sektor 
Barn og unge. Saksbehandling og gjennomføring av det stedlige tilsynet utføres av kommunalsjef og 
barnehagerådgiver. Minimum en i tilsynsgruppa skal ha barnehagefaglig kompetanse. 

7.3 Rutinebeskrivelse for planlagt stedlig tilsyn 
Trinn Ansvar Aktivitet 

1 Tilsynsmyndighet Brev med varsel om tilsynet sendes ut minimum 3 uker 
før tilsynet finner sted. Brevet må inneholde tid for 
tilsyn, tema og lovgrunnlag. Det må også opplyses i 
brevet hvem som skal være tilstede ved tilsynet. 
Dersom det er aktuelt for barnehagen å sende inn 
dokumentasjon i forkant må dette opplyses om i tillegg 
til innsendelsesfrist. 
 

2 Styrer/eier Returnere eventuell dokumentasjon innen fastsatt frist 
 

3 Tilsynsmyndighet Det skrives en foreløpig rapport fra tilsynet. Rapporten 
sendes barnehagen med opplysninger om frist for å 
komme med tilbakemeldinger. 
 

4 Styrer/eier Gi eventuelle tilbakemeldinger innen fristen. 
 

5 Tilsynsmyndighet Det skrives en sluttrapport fra tilsynet. Tilsynsrapporten 
skal inneholde følgende: 

- Formelle opplysninger om barnehagen og      
tilsynsdato 

- Hvem som var tilstede ved tilsynet 
- Henvisning til lovgrunnlag for tilsyn (hjemmel 

for tilsyn) 
- Henvisning til dokumentgrunnlag for 

kommunens tilsyn (innsendte dokumenter) 
- Eventuelle lovbrudd med frist for 

tilbakemelding og retting 
- Opplysninger om innsynsrett og klagerett 

 

6 Styrer/eier Lukke lovbrudd i henhold til angitte frister. Sende inn 
skriftlig dokumentasjon til tilsynsmyndighet på at 
forhold er utbedret. 
 

7 Tilsynsmyndighet Påse at barnehagen følger opp ulovlige/uforsvarlige 
forhold ved barnehagedriften, sikre at pålegg om 
retting innfris og å avslutte tilsynet skriftlig når pålegg 
er utført. 
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7.4 Hyppighet av tilsyn 
Loven gir ingen føringer for hvor ofte tilsyn med den enkelte barnehage skal gjennomføres. 

Barnehagemyndigheten i Ringerike kommune legger opp til at 8 barnehager i kommunen vil ha 

planlagt stedlig tilsyn hvert år. Tema for tilsyn, samt hvilke barnehager som får tilsyn vil bli vurdert ut 

ifra den informasjon barnehagemyndigheten har om barnehagene, blant annet gjennom 

årsmeldinger og årsplaner. I tillegg til de planlagte tilsynene vil det kunne bli gjennomført såkalt 

hendelsesbaserte tilsyn. 

8 Oppfølgingstilsyn 
Dersom det ved det stedlige tilsynet oppdages store eller mange avvik i en barnehage vil det kunne 
være hensiktsmessig å ha et oppfølgingstilsyn påfølgende år for å sikre at de forhold som ble tatt opp 
ved tilsynet har blitt fulgt opp og eventuelle avvik er lukket. Grunnen til at dette innføres er at 
dersom disse skulle ligge under de ordinære stedlige tilsynene ville det ta svært lang tid før det blir 
rullert på at alle barnehagene i kommunen får stedlig tilsyn.  
 
Oppfølgingstilsynene vil bli gjennomført på bakgrunn av samme tema og lovparagraf som det 
opprinnelige tilsynet hadde. Barnehagene som får oppfølgingstilsyn vil få varsel om dette i januar på 
samme måte som de 8 barnehagene som vil få planlagt stedlig tilsyn blir varslet. Informasjonen 
legges også ut på kommunens hjemmeside. 

9 Hendelsesbasert tilsyn 
Barnehagemyndigheten har anledning til å foreta uanmeldte tilsynsbesøk. Dette gjøres ofte på 
bakgrunn av konkrete hendelser eller melding om bekymring. Om tilsynet varsles, eller om det 
foretas et ikke-varslet tilsynsbesøk er avhengig av hendelsens karakter og alvorlighetsgrad.  
 
Hyppigheten av uanmeldte tilsynsbesøk bør vurderes opp mot behovet for at 
barnehagemyndigheten etablerer en åpen og god dialog med styrene og barnehageeierne.  
 
For mange uanmeldte tilsynsbesøk kan oppleves som et tillitsbrudd mellom barnehagemyndighet og 
barnehageeier.  
 
Hendelsesbasert tilsyn bør gjennomføres senest innen 2 uker etter at barnehagemyndigheten har 
blitt gjort oppmerksom på forholdet.  
 
Hensikten med hendelsesbasert tilsyn er 

 Avklaring av hva som har skjedd 

 Årsak til hendelsen 

 Har hendelsen ført til endringer i barnehagens rutiner? 

 Har barnehagen systemer og rutiner som forebygger at lignende hendelser vil skje igjen? 
 
Forberedelse 
Hendelsesbasert tilsyn varsles ikke på forhånd.  
 
Tilsynsgruppen må på forhånd ha klart definert målet med tilsynet, og være forberedt seg på hva de 
vil se etter.  
 
Barnehagestyrer skal ha orienteres når tilsynsmyndighetens representanter ankommer barnehagen, 
og gis mulighet til å varsle eier av barnehagen  
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Rapport 
Samme krav til rapport som ved planlagt stedlig tilsyn. 
 
Avvik/Merknad 
Samme som ved planlagt stedlig tilsyn. 
 
Oppfølging 
Samme krav som ved planlagt stedlig tilsyn. 

10 Årshjul for tilsynsarbeidet 
Tilsynsarbeidet er et kontinuerlig arbeid som foregår gjennom hele året 
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Hva Innhold/forklaring Tidspunkt Ansvar 

Årsmelding Alle barnehager rapporterer i 
BASIL pr. 15.12 hvert år. 
Opplysninger i meldingen 
danner grunnlag for vurdering av 
tilsynsområder og tilsynsobjekt. 

Januar Tilsynsmyndigheten 

Dispensasjon fra 
utdanningskravet 

Dersom en barnehage ikke 
klarer å skaffe kvalifisert 
personell kan barnehageeier 
søke om dispensasjon fra 
utdanningskravet. Vedtak om 
dispensasjon forutsetter at 
stillingen har vært utlyst 
nasjonalt. Eget skjema 

Hele året Tilsynsmyndighet 

Dispensasjon fra 
pedagognormen 

Husk uttalelse fra barnehagens 
SU. 

Hele året Tilsynsmyndighet 

Årsplan Barnehagen skal sende inn 
årsplan innen 01.10. *krav til 
innhold i årsplan se eget pkt.  

Oktober Styrer 

Brukerundersøkelser Brukerundersøkelse - foreldre Hvert 2. år Styrer 

Stedlig tilsyn i den 
enkelte barnehage 

Hvert år gjennomføres det 8 
varslede stedlige tilsyn. Tema og 
barnehage velges ut ifra en 
risikovurdering. 

Hele året Tilsynsmyndighet 

Dokumenttilsyn Gjennomføres ved behov etter 
risikovurdering 

Ved behov Tilsynsmyndighet 

Hendelsesbasert tilsyn Med bakgrunn i opplysninger til 
tilsynsmyndigheten som 
vurderes som bekymringsfulle 
og som bør undersøkes raskt. 

Ved behov Tilsynsmyndighet 
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11 Informasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Det skrives årlig en orienteringssak fra årets tilsyn som legges frem for hovedutvalget for oppvekst og 
kultur.   

12 Krav til saksbehandling 
Forvaltningsloven har krav til saksbehandling i tilsynssaker, det legges også vekt på å følge uskrevne 
krav til god forvaltningsskikk. 
Følgende paragrafer i forvaltningsloven er aktuelle i forhold til saksbehandlingen: 

 Inhabilitet (§ 6) 

 Forhåndsvarsel (§ 16) 

 Innsynsrett (§§ 18 og 19) 

 Formene for enkeltvedtak (§ 23) 

 Begrunnelse (§§ 24 og 25) 

 Klageadgang (§ 28) 

 Klagefrist (§§ 29, 30 og 31) 

 Saksforberedelse i klagesak (§ 33) 

13 Aktuelle dokumenter 
 Lov om barnehage med forskrifter 

 Rammeplan for barnehagen 

 Metode for tilsyn – en håndbok i metode for tilsyn etter barnehageloven og     
opplæringsloven, Udir 

 Forvaltningsloven 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/591-1   Arkiv:   

 

Trivsel i Ringeriksskolen  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Trivsel i Ringeriksskolen», - plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø, vedtas. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Grunnskolene i Ringerike har stort fokus på å sikre elevene et positivt og trygt skolemiljø. 

Gjeldende plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ble vedtatt i 2012. 

 

Kapittel 9A i opplæringsloven, som omhandler «elevene sitt skolemiljø» ble endret fra 1.august 

2017.  

 

Her ble det blant annet tatt inn i § 9A -3 Nulltoleranse og systematisk arbeid, og i § 9 A-4 

«Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Alle som arbeider på skolen skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, didkriminering og 

trakassering dersom det er mogleg.» 

 

Aktivitetsplikten er sterkt presisert i § 9 A-4. Dette innebærer blant annet at skolen ved 

melding om krenkelser som mobbing innen 5 arbeidsdager må ha laget en skriftlig 

aktivitetsplan. 

Planen skal inneholde:  

a. En beskrivelse av problemet tiltakene skal løse. 

b. Hvilke tiltak som skal settes inn. 

c. Når tiltakene skal gjennomføres. 

d. Hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene. 

e. Når tiltakene skal evalueres. 



- 

 

Den reviderte utgaven av «Trivsel i Ringeriksskolen», inneholder rutiner, prosedyrer og maler 

for dette.  Det systematiske arbeidet er og blitt styrket ved at SPEKTER – gjennomføres årlig 

fra 5. trinn. Dette er en ikke anonym undersøkelse som går direkte på elevmiljøet i klassen, 

utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

 

Juridiske forhold  

Kapittel 9A i opplæringsloven skal ivareta elevenes skolemiljø og er revidert fra 1.august 2017. 

Lovbeskrivelsen om at «Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte 

grunnskole», er tatt inn i det samme kapitlet. 

Revisjon og oppdatering av den kommunale forskriften til ordensreglement for grunnskolen i 

Ringerike kommune pågår, og politisk sak forventes framlagt i mai 2018. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

«Trivsel i Ringeriksskolen» ble sist behandlet politisk av Ringerike kommunestyre i sak 37/12. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle skolens områder skal ha god kvalitet. Grunnskolen er pliktig, 

og kommunen har et stort ansvar for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Den 

reviderte planen «Trivsel i Ringeriksskolen» er et viktig bidrag i dette arbeidet. Rådmannen 

anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg:  

Gjeldende plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

Forslag til ny plan «Trivsel i Ringeriksskolen». 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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1 Innledning 
 
Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på 
skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres 
umiddelbart og iverksettes tiltak. 
 
Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i arbeidet i tråd med 
Opplæringsloven § 9A og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12. 
Opplæringsloven Kapittel 9A omhandler elevenes skolemiljø: 

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»  
 

Med trygt og godt skolemiljø menes både de fysiske og de mellommenneskelige forholdene på 
skolen. Miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosial 
tilhørighet. Den enkelte elevs subjektive opplevelse er utgangspunktet for skolens håndtering av 
opplæringsloven § 9A, «Elevane sitt skolemiljø». 
 
I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at: 

o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere 
krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

o alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og 
godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering dersom det er mulig 

o tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere 
krenkelser 

o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes  

1.1 Innhold og definisjoner 
 

     Planen inneholder:  

• forebyggingstiltak som reduserer risikoen for krenkende ord og handlinger 
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger 
• tiltak og rutiner i volds- og mobbesaker 

• beskrivelse av informasjons og aktivitetsplikten 
• skolens systematiske arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø 

 
     Her er definisjon tatt fra merknader fra Prop.57 L (2016-2017) til §9 A-3: 

 Krenkelser kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også 

mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. 
Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser 
som elever kan utsettes for, og som skolen har nulltoleranse mot. 
 
Nærmere definisjon og beskrivelse av mobbing ligger på Utdanningsdirektoratet : 
https://www.udir.no/nullmobbing/  

 Digital mobbing: Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som 

når det skjer andre steder. At mange kan se det som publiseres, kan gjøre det ekstra tøft.  
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2 Forebygging 

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret 
for at dette blir gjort.» 

(Oppl.l. 9A-3)  
Ringerike kommunes handlingsplan «Sammen skaper vi Ringeriksskolen- utviklingsmål 2017 - 
2021» har følgende mål for læringsmiljøet: Alle elever opplever et raust og støttende 
læringsmiljø. Elevene opplever tilhørighet og inkludering, elevene opplever et læringsmiljø uten 
krenkelser og mobbing og elevene opplever samarbeid og samhandling. 

Skolene og de ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for 
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet 
på disse områdene: 

Ledelse og organisering: 

God ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet 
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på:  

 god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og 
læringsfellesskap  

 klare regler og konsekvenser (Kommunens ordensreglement) 

 årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen og Spekter fra 5. trinn legges inn i 
klassetrivsel.no  

 gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar 
for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig.  Inspeksjonsrutinene 
gjennomgås ved skolestart hvert år. 

 leder har ansvar for at ordensreglement evalueres årlig i skolens SU 

Relasjoner:  

Positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer har betydning for elevens læring, 
adferd og opplevelse av læringssituasjonen: 

 klasseregler drøftes og utarbeides 

 mobbing og læringsmiljø er tema i klassene 

 elevens trivsel er et tema i elevsamtalene 

 fadderordning for elever i småskolen 

 elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet (Oppl.l.§9 A - 8) 

Samarbeid hjem-skole:  

Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing, noe 
som virker forebyggende: 

 skolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten 
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen 

 skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger) 

 skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema 
på foreldremøte 

 elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene 

 det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole 

 skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt miljø i klassen og på 
skolen, for eksempel vennegrupper. 

Konkretisering og egne program for forebygging: 

 skolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se eks i Vedlegg 
7.1) 

 skolene benytter det forebyggende programmet «Mitt valg» på barnetrinnet. Skolene kan 
også ha «Trivselsledere» o.l. 
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3 Avdekking og meldeplikt 
 
Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre 
former for krenkende ord og handlinger. Sentrale begreper er «varsle, undersøke og gripe inn»: 
 

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering 
dersom det er mogleg. 
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 
skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 
skolen snarast undersøkje saka. 
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 
undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal 
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 
 
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 
a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast. 
 
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 
femte ledd.»  §9 A-4. 
 
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 
arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 
etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. §9 A-5 
 

 
Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av: 

 plikt til å følge med 

 plikt til å gripe inn 

 plikt til å varsle rektor 

 plikt til å gjøre undersøkelser raskt 

 plikt til å sette i gang egnede tiltak 
 

Oppfylles ikke aktivitetsplikten i henhold til §9A-4 første og andre ledd, og §9A - 5 kan den 
enkelte medarbeider straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder.  (Oppl.l. § 9A-13) 
 
 
 
 
Skolen har en handlingsplikt når elever sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Da må skolen 
innen en uke (5 arbeidsdager) lage en skriftlig aktivitetsplan (Se skjema 7.4).  Den skal inneholde 
følgende momenter: 
 

a) En beskrivelse av hvilket problem tiltakene skal løse 
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b) Hvilke tiltak som skal settes inn. 
c) Når tiltakene skal gjennomføres 
d) Hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene 
e) Når tiltakene skal evalueres. 

 
 
Aktivitetsplanen skrives under av de involverte om hvilke tiltak som er iverksatt, og når eleven har 
et trygt og godt skolemiljø. 
 
 For å avdekke mobbing og annen krenkende adferd har hver skole: 

 årlig trivselsundersøkelse tilpasset alderstrinnet (Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn, egne 
undersøkelser på andre trinn, behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget), 

 fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev- og 
foreldresamtaler  

 gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer  

 gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinger gjennom 
kommunenes kvalitetssystem - avviksmeldinger 

 fokus på digital mobbing og arbeid med digital dømmekraft 
 

For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de foresatte: 

 gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget 
(se meldeskjema i 7.3) 

 følger opp klassemiljøet som foresatte. Foreldrekontaktene har et spesielt ansvar 

Meldinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor.  
Dersom det ikke blir iverksatt tiltak av skolen innen en uke (5 virkedager), kan foresatte ta direkte 
kontakt med Fylkesmannen. Fylkesmannen saksbehandler etter forvaltningsloven, og gir vedtak 
om hva skolen skal gjøre. 
 
For nærmere informasjon se informasjon fra Utdanningsdirektoratet. (https://www.udir.no/laring-
og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/)  
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4 PROSEDYRER VED KRENKELSER   
 
Opplæringsloven (§9A-4) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke, 
varsle og gripe inn overfor mobbing, utestengelse, krenkende ordbruk, diskriminering, vold og 
rasisme. 
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø. Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold 
skal besvares og utløse en aktivitetsplan. Den må foreligge innen fem arbeidsdager. 
Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes 
om en elev blir plaget av medelever eller voksne på skolen. Rektor vurderer formen på 
oppfølging av hvert punkt. 

Hva gjøres: Ansvar: 

1. Henvendelse mottas 

 Ansatte melder hendelser gjennom avvikssystemet. 

 Henvendelser fra elever eller foreldre/ foresatte registreres 
skriftlig og meldes rektor via: «Avviksmelding skolemiljø» som 
ligger på kommunens hjemmeside (se vedlegg 7.3). Den som 
mottar meldingen registrerer det i avvikssystemet. 

 Situasjonen kartlegges  

Alle/ 
kontaktlærer 

2. Informasjon og planlegging 

 Det videre arbeidet planlegges, og det lages en aktivitetsplan  
(se pkt 6) 

 Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal 
trekkes inn (Helsetjenesten, Fagteam, PPT, barnevern, politi) 

Rektor/ 
kontaktlærer 

3. Samtale med den som blir mobbet/utsatt for krenkende 
adferd 

 Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og 
støtte og at mobbingen/adferden skal opphøre 

 Eleven informeres om videre saksgang 

Rektor/ 
kontaktlærer 

4. Samtale med den/de som mobber/utøver krenkende adferd 

 Enkeltvis samtale med den/de som mobber 

 Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing 
ikke aksepteres, og må stoppe umiddelbart   

 Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner 

 Det inviteres til samarbeid for å få slutt på adferden 

 Det gjøres avtaler om oppfølging 

Rektor/ 
kontaktlærer 

5. Foreldre informeres 

 Samtale med foresatte både til den som blir mobbet/krenket og 
mobber(e)/krenker 

Rektor/ 
Kontaktlærer 

6. Aktivitetsplan skrives 

 Det lages en aktivitetsplan over hvilke tiltak som settes i verk 
(vedlegg 7.4). 

 Den inneholder tiltak, og forpliktelse til å følge opp 

Rektor 

7. Oppfølging 

 De ansatte informeres rutinemessig 

 Saken følges opp til mobbingen/adferden har opphørt, 
forbedringspunkt i avtalen er oppfylt og forholdene er stabile  

Rektor/ 
kontaktlærer 

8. Dokumentasjon 

 Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen. 

 Utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan legges i 
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige 
dokumenter) 

Rektor 
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5 PROSEDYRER VED VOLD/TRUSLER 
 
Under følger prosedyrer for håndtering av vold/trusler. Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil 
variere. Rektor vurderer derfor formen på oppfølging av hvert punkt. 
 
Hva gjøres: Ansvar: 

1. Situasjonen stabiliseres 

 Volden stoppes 

 Andre voksne, evt. politi, tilkalles om nødvendig 

 Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området 

 Rektor, avdelingsleder varsles og overtar ansvaret  

 

 
Alle/ 
kontaktlærer 

2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold 

 Den som blir utsatt for vold blir tatt vare på 

 Legesjekk/behandling ved behov 

 De foresatte underrettes  

 Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold 

 Fornærmede/pårørende kan kontakte, samtale med, og evt. 
anmelde ett forhold til politiet. Det informeres om dette. 

 
 
Kontaktlærer/ 
rektor 
Fornærmede/ 
foresatte eller 
rektor/rådmann 

 Oppfølging av den som utøver vold 

 Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken. 
Forhold omkring voldsepisoden klargjøres  

 De foresatte informeres 

 Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides 

 Samarbeid med PPT, barnevern, fagteam vurderes 

 Bekymringssamtale hos politiet vurderes, kan være til god 
hjelp i det videre arbeid 

 Melde fra til forebyggende enhet hos politiet og eventuelt 
drøfte i fagteam 

 Voldshendelser drøftes med politi og kan anmeldes 

 Reaksjoner i tråd med kommunens ordensreglement 

 Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes 

 Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform 

 
Rektor/ 
kontaktlærer 
 
Rektor/kontakt-
lærer evt. eksterne 
veileder 
Rektor 
 
Rektor 
 
Rektor 

3. Annet arbeid 

 Stemningen i skolemiljøet roes ned, slik at rykteflommen 
begrenses. Evt. lik info til alle klasser 

 Dokumentasjon (se 4.8): 
De involverte voksne skriver avviksmelding i 
kvalitetssystemet. 

 I alvorlige saker blir rapport om hendelsesforløp, igangsatte 
og planlagte tiltak sendt foresatte og oppvekstsektor, med 
kopi til PPT 

 Samarbeid med helsetjenesten, PPT og BUP  

 Eventuell skademelding skrives 

 Skolens rutiner evalueres og evt. forbedres 

 Informasjon til alle elever og foresatte om situasjoner som 
truer skolemiljøet 

 

Rektor/ 
kontaktlærer 
De involverte 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor 
Rektor 
Rektor 
Rektor 
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6 SYSTEM – kontinuerlig arbeid 

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, 
slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» 

(Oppl.l. § 9A-3)  
Ringerike skal ha et kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene og 
rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det psykososiale 
miljøet til elevene. Under følger en sjekkliste til hjelp for å dokumentere de tiltak som er med og 
sikrer et godt skolemiljø. Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport. 
 
Hva gjøres: Ansvar:  Tid: Status: 

1. Forebyggende arbeid 

 Skolen har konkretisert tiltak for forebyggende og 
holdningsskapende arbeid (pkt. 2 i denne planen) 
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i SMU 

 
Rektor/alle 
 

 
Løpend
e 
 
 

 

2. Opplæring av ansatte 

 Årlig opplæring av ansatte i «Trivsel i Ringeriksskolen- Plan 
for godt psykososialt miljø» og ordensreglement. Rektor 
sikrer dokumentasjon på at rutinene er lest og forstått 

 
Rektor 
 

 
Høst 

 

3. Informasjon til elever og foreldre 

 Elever og foresatte informeres om  
- aktivitetsplikten etter Oppl.l.§ 9A-4 
- Ringerike kommunes trivselsplan og ordensreglement 

 
Rektor/ 
kontakt-
lærer 

 
Årlig 

 

4. Inspeksjon 

 Vakt- og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året 

 
Rektor 

Høst og 
vår 

 

5. Melderutiner og registrering 

 Skolen har melderutiner i avvikssystemet for krenkende 
adferd 

 Skolen har oversikt over innmeldte saker om det 
psykososiale miljøet i kommunens kvalitetssystem. 

 Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen. 

 Utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan legges i 
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige 
dokumenter) 

 
Rektor 

 
Løpend
e 

 

6. Ordensreglement  

 Reglement og praksis vurderes i forhold til opplæringsloven 
(Oppl.l. § 9A -10) 
Ordensreglementet revideres årlig i skolens SU 

 
Rektor 

 
Årlig 

 

7. Elevrådet  

 Elevrådet er aktive i skolemiljøarbeidet (Opl.l. § 9A-8) og 
drøfter skolemiljøet minst 5 g/år.  

 Elevrådet lager hvert år mål for sitt arbeid med skolemiljøet 

Elevråds-
kontakt/ 
rektor 

Årlig  

8. Skolens rådsorganer  

 Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elev- og foreldreråd 
har jevnlige møter  

 Råd, utvalg og ansatte er involverte i skolemiljøsaker, 
orienterte om planer og vedtak, tar aktivt del i å skape et 
godt miljø. Komme med forslag og evaluerer arbeidet med 
skolemiljøet (Oppl.l. § 9A-9) 

 
Rektor 

 
Egen 
møte-
plan 
 
 

 

9. Evaluering – Årsrapport 

 Rådsorganene på skolen evaluerer arbeidet med 
skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet 

 Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til 
skoleadministrasjonen 

 
Rektor 

 
Årlig 

 

10. Dialogmøte 

 Skolens arbeid med det psykososiale miljøet gjennomgås i 
skoleadministrasjonens dialogmøter med skolene  

 
Skoleadm 

Annen 
hvert år 
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7 VEDLEGG 
 

7.1 Forebyggende tiltak – eksempel på konkretisering 
 
Skole:_________________________ 
 
Dette er et eksempel på konkretisering som etterspørres i Kapittel 2 Forebygging 
Skolene må i tillegg legge inn egne forebyggende tiltak som supplement, og behandle denne i 
skolemiljøutvalget. 

 
 Hva gjøres: Ansvar Tid 

1.  Klasseledelse 

 Fokus på god klasseledelse med nulltoleranse 
mot mobbing og annen krenkende adferd som 
skaper et inkluderende miljø og læringsfellesskap. 

 
Alle ansatte 

 
Kontinuerlig 

2.  Gode relasjoner 

 Positive relasjoner mellom elevene og mellom 
elev og lærer har betydning for elevens læring, 
adferd og opplevelse av læringssituasjonen  

 
Alle ansatte 

 
Kontinuerlig 

3.  Samarbeid hjem-skole  

 Foreldre og lærere har positive forventninger til 
elevene og krav om nulltoleranse til krenkelser, 
noe som virker forebyggende 

 
Alle ansatte 

 
Kontinuerlig 

4.  Ordensreglement 

 med klare regler og konsekvenser gjennomgås for 
elever, foresatte og tilsatte 

 
Rektor/ 

kontaktlærer 
Ved skolestart 

5.  Inspeksjonsrutinene 

 gjennomgås for ansatte og vikarer 
Rektor 

Ved  skolestart 
Kontinuerlig 

6.  Klassemiljøet 

 Klasseregler drøftes og utarbeides 

 Læringsmiljøet er tema i klassene 

 Det jobbes med nulltoleranse til krenkelser 

 Det settes fokus på digital dømmekraft  

 
Kontaktlærer 

Ved skolestart 
Kontinuerlig 

7.  Elevsamtaler 

 Med fokus på elevenes trivsel/skolemiljø 

 
Kontaktlærer 

Min 2  
per år 

8.  Fadderordning 

 For elever i småskolen etableres ved skolestart 
Kontaktlærer Min 2 gr per år 

9.  Elevrådet 

 Drøfter trivselstiltak og skolemiljøet  

Rektor/elevråds- 
kontakt 

Min 5 ganger årlig 

10.  Foreldremøter 

 Trivselsplan, forebyggende og systematiske 
arbeid for et godt miljø er tema 

 Nulltoleranse til krenkelser er tema 

 Klassens læringsmiljø er tema 

 Nye foreldre informeres om skolens regler og 
rutiner 

 
Kontaktlærer 

 
Årlig 

11.  Foreldresamtaler 

 Elevens trivsel og evt opplevelse av krenkende 
adferd blir etterspurt 

 
Kontaktlærer 

 
Høst og vår 

12.  Brukerundersøkelse 

 Elevundersøkelsen og SPEKTER  gjennomføres 
fra 5. trinn, og legges inn i klassetrivsel.no  

 
Kontaktlærer 

 
Feb-mai 
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13.  Overganger 

 Bruke vedtatte rutiner for overganger mellom 
skoleslag 

 
Rektor 

 
Vår 

14.  Hendelsesrapporter 

 Ansatte leverer avviksmelding ved krenkende 
adferd. 

 Ledelsen lagrer skjemaene og følger opp i 
henhold til prosedyrer 

 
Ansatte 

 
Hele året 
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7.2 Hendelsesrapport krenkende adferd 
 
Ansatte fyller ut avviksmelding i kommunens kvalitetssystem. 
Lenke til skjemaet er i høyremenyen på kommunes intranettside.  
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7.3 Meldeskjema psykososialt miljø 
 
Når foresatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
skal dette meldes og følges opp umiddelbart. Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte 
om alvorlige forhold skal besvares og utløse en aktivitetsplan. Den må foreligge innen fem 
arbeidsdager. 

Foresatte melder skriftlig på skjemaet og sender til skolen: 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/OSS-skole/Avviksskjema-skolemiljo/  
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7.4 Aktivitetsplan 
Unntatt offentlighet,  

Forvaltningsloven §13 

 
Tiltaksplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø 
 
 
Navn: _______________________________________ Klasse ____________ 

Skoleår:___________ 

Skole: _________________________________________________________________ 

 
1) Bakgrunn: 

 

 

 
 

2) Tiltakene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljøet: 

 

 

 
 

3) Tiltaksoversikt 

 

Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Eleven har 
medvirket 

(dato) 

Foreldrene 
har 

medvirket 
(dato) 

Tiltaket 
er 

iverksatt 
(dato) 

Tiltaket 
skal 

evalueres 
(dato) 

Elev/foresatte 
har bekreftet at 
eleven har det 
trygt og godt.  

(dato -
underskrift) 

Tiltak 
avsluttet 
(dato og 
signatur) 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Sted:     Dato: 
 
 
 

Underskrift  Underskrift      Underskrift   Underskrift 
Elev   Foresatte       Kontaktlærer  Rektor 
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7.5 Bruk av tvang og makt 
 
 I forarbeidene til Opplæringsloven er det slått fast at loven ikke gir hjemmel for bruk av fysisk 
makt over vanlige elever eller overfor psykisk utviklingshemmede. Det presiseres også at kap. 4A 
i sosialtjenesteloven, ikke gir hjemmel for bruk av makt og tvang i skolen  
Opplæringslovens § 9 A-10 presiserer om bruk av refsingstiltak. Det understrekes at skolens 
personale, ikke kan bruke kroppslig refsing overfor eleven. 
 
Nødvergeretten 

Straffeloven § 47 og § 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 
stanse, atferd som anses farlig, dvs. egnet til å skade enten vedkommende selv eller andre. 
 
Strakstiltak i nødvergesituasjoner: 

Når det i helt spesielle, akutte situasjoner, er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil 
det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og plassere 
eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne. 
 
Når et slikt tiltak blir satt i verk, skal en straks melde fra til rektor og til 
foreldrene. Rektor må dokumentere opplysninger om slike tiltak, og om årsaken til dem i 
elevmappen. 
 
Å gripe inn for å verne eleven eller andre kan gjelde følgende situasjoner: 

1. å gripe inn i en konflikt mellom elever 
2. å gripe inn i en konflikt mellom elev / ansatt 
3. å beskytte seg selv, mot bruk av fysisk makt, fra en eller flere elever 
4. å beskytte eleven mot selvskading (kun ved helt spesielle, skjerpede omstendigheter vil 

nødvergeretten gjelde i slike situasjoner) 
5. det er ikke anledning til å bruke tvang som et pedagogisk virkemiddel 
6. ødeleggelse av fysiske ting 

 
 
Den lokale planen bygger også på veilederen for ansatte og ledere i Arbeid mot mobbing 
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1 Innledning

Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt
for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller
utestenging på skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det
reageres umiddelbart og iverksettes tiltak.

Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i arbeidet i tråd med
Opplæringsloven § 9a og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12.
Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø:

«Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale
miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det miljøet skal virke positivt på
elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. Den enkelte elevs subjektive
opplevelse er utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9a, ”elevenes
arbeidsmiljølov”.

I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at:
o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og

håndtere krenkende ord og handlinger
o alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn

dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd

o tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord
og handlinger

o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

1 .1 Innhold og definisjoner

Planen inneholder:
• forebyggingstiltak som reduserer risikoen for krenkende ord og handlinger
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger
• tiltak og rutiner for problemløsing i volds- og mobbesaker
• skolens systematiske arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø

Her er noen definisjoner fra Utdanningsdirektoratets brosjyre o m elevenes skolemiljø .
Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting
mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt,
har vanskelig for å forsvare seg. Stikkord er ondsinnet og ulikt styrkeforhold.
asisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de
har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.
Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for
eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.
Krenkende ord og handlinger kan og for eks, være enkeltstående ytringer om
utseende eller funksjonshemminger, ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er
ment å være krenkende eller som er akseptable i noen grupper, men som oppleves
krenkende av andre.
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2 Forebygging

”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. (Oppl. l . 9a-3)

Ringerike sin «Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013» har elevenes læringsmiljø i fokus.
Visjonen er at «alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag», Målet er å gi et

omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Skolenes arbeid med handlingsplanen
fremmer godt miljø og forebygger mobbing. Innholdet i handlingsplanen samsvarer med de

kjennetegn Utdanningsdirektoratet har for et godt læringsmiljø .

Skolene og de ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til
læringsmiljøet på disse områdene:

Ledelse og organisering:
God ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med
læringsmiljøet foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på:

1. god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et
inkluderende miljø og læringsfellesskap (Handlingspl.11-13 kap2.)

2. klare regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement)
3. årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse)
4. gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker

vester), har ansvar for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og
trivelig. Inspeksjonsrutinene gjennomgås ved skolestart hvert år.

Relasjoner :
Positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer har betydning for elevens
læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen (Handlingspl.11-13 kap.3):

1. klasseregler drøftes og utarbeides
2. mobbing og læringsmiljø er tema i klassene
3. elevens trivsel er et tema i elevsamtalene
4. fadderordning for elever i småskolen
5. elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet (Oppl.l.§9a-5)

Samarbeid hjem-skole (Handlingspl.11-13 kap.4) :
Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for

mobbing, noe som virker forebyggende:
1. skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for

overganger)
2. skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte

gruppe/klasse er tema på foreldremøte
3. elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene
4. det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole
5. skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt miljø i

klassen og på skolen

Konkretisering og egne program for forebygging:
1. skolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se

eks i Vedlegg 7.1)
2. skolene kan ha egne forebyggende programmer som «Det er mitt valg»
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3 Avdekking og meldeplikt

Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre
former for krenkende ord og handlinger. Sentrale begreper er ”undersøke, varsle og gripe
inn”:

«Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett
for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og
mogleg, sjølv gripe direkte inn.»  (Oppl.l. 9a-3)

Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som består av:
plikt til å gjøre undersøkelser raskt

plikt til å varsle rektor

plikt til å gripe inn
Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a-7)

For å avdekke mobbing og annen krenkende adferd har hver skole:
årlig trivselsundersøkelse tilpasset alderstrinnet (Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn,
egne undersøkelser på andre trinn, behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget),
fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev- og
foreldresamtaler
gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer
gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinger (eksempel på
hendelsesrapport i 7.2)
fokus på digital mobbing

For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de foresatte:
gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
(se meldeskjema i 7.3)

følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar

Meldinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på
alvor. Ved mistanke:

blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert
skal skoleledelsen informeres
settes det inn tiltak for å løse saken

Reglene om psykososialt miljø blir gjennomgått i U-dir 2-2010 .
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4 P R OSE D YR E R VED M OB BI N G E LLE R
KR EN KE N D E AD FE R D

Opplæringsloven (§9a-3) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å
undersøke, varsle og gripe inn overfor mobbing, diskriminering, vald og rasisme.
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om eller kunnskap om at elever blir

utsatt for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre
en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover (Oppl.l. 9a, forvaltningslov, forskrifter,
kommunal plan). Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal
besvares og enkeltvedtak utformes når tiltak settes i verk.

Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De
brukes om en elev blir plaget av medelever eller voksne på skolen. Rektor vurderer formen
på oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres: Ansvar:
1. Henvendelse mottas

Henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte
registreres skriftlig og meldes rektor (Vedl. 7.2 og 7.3)
Situasjonen kartlegges

Alle/
kontaktlærer

2. Informasjon og planlegging
Det videre arbeidet planlegges
Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal
trekkes inn (Fagteam, PPT, helsetjenesten, barnevern, politi)

Rektor/
kontaktlærer

3. Samtale med den som blir mobbet/utsatt for krenkende adferd
Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og
støtte og at mobbingen/adferden skal opphøre
Eleven informeres om videre saksgang

Rektor/
kontaktlærer

4. Samtale med den/de som mobber/utøver krenkende adferd
Enkeltvis samtale med den/de som mobber
Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing
ikke aksepteres, og må stoppe umiddelbart
Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner
Det inviteres til samarbeid for å få slutt på adferden
Det gjøres avtaler om oppfølging

Rektor/
kontaktlærer

5. Foreldre informeres
Samtale med foresatte både til den som blir mobbet/krenket og
mobber(e)/krenker

Rektor/
Kontaktlærer

6. Enkeltvedtak fattes når (se mal 7.4, skrives i E-sak)
elever eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale
miljøet
skolen iverksetter tiltak av inngripende karakter, og
bestemmende for elevens rettigheter og plikter

Rektor

Rektor

7. Oppfølging
De ansatte informeres rutinemessig
Saken følges opp til mobbingen/adferden har opphørt,
forbedringspunkt i avtaler er oppfylt og forholdene er stabile

Rektor/
kontaktlærer

8. Dokumentasjon
Saker dokumenteres, klager, logg på hendelsesforløp,
oppfølgingsplan, telefonsamtaler, møteinnkallinger, referater,
enkeltvedtak oppbevares i elevens mappe

Rektor
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5 P R OSE D YR E R VE D VO L D/TR U SL E R

Under følger prosedyrer for håndtering av vold/trusler. Alvorlighetsgraden av vold og trusler
vil variere. Rektor vurderer derfor formen på oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres: Ansvar:
1. Situasjonen stabiliseres

Volden stoppes
Andre voksne, evt. politi, tilkalles om nødvendig
Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området
Rektor, inspektør varsles og overtar ansvaret

Alle/
kontaktlærer

2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold
Den som blir utsatt for vold blir tatt vare på
Legesjekk/behandling ved behov
De foresatte underrettes
Samtale med markering av ivaretagelse og trygge
forhold
Fornærmede eller pårørende kan og kontakte, samtale
med, og evt. anmelde ett forhold til politiet. Det
informeres om dette.

Kontaktlærer/
rektor

Fornærmede/
foresatte eller
rektor/rådmann

3. Oppfølging av den som utøver vold
Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken.
Forhold omkring voldsepisoden klargjøres
De foresatte informeres
Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides
Samarbeid med PPT, barnevern, fagteam vurderes
Bekymringssamtale hos politiet vurderes, kan være til
god hjelp i det videre arbeid
Alvorlige voldstilfeller politianmeldes
Reaksjoner i tråd med skolen ordensreglement
Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes
Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform

Rektor/
kontaktlærer

Rektor/kontakt-
lærer evt.
eksterne
veileder
Rektor

Rektor

Rektor
4. Annet arbeid

Stemningen i skolemiljøet roes ned, slik at
rykteflommen begrenses. Evt. lik info til alle klasser
Dokumentasjon (se 4.8):
De involverte voksne skriver hendelsesrapport, evt.
som leveres rektor (se 7.2)
I alvorlige saker blir rapport om hendelsesforløp,
igangsatte og planlagte tiltak sendt foresatte og
oppvekstsektor, med kopi til PPT
Eventuell skademelding skrives
Skolens rutiner evalueres og evt. forbedres

Rektor/
kontaktlærer

De involverte

Rektor

Rektor
Rektor
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6 SYSTE M – kontinuerlig arbeid

«Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa,
miljøet og tryggleiken til elevane, ..Skoleleiinga har ansvaret for den daglege
gjennomføringa av dette.» (Oppl.l. § 9a-4)

Ringerike skal ha et kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene
og rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det
psykososiale miljøet til elevene.
Under følger en sjekkliste til hjelp for å dokumentere de tiltak som er med og sikrer et godt
skolemiljø. Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport.
Hva gjøres: Ansvar: Tid: Statu

s:
1. Forebyggende arbeid

Skolen har konkretisert tiltak for forebyggende og
holdningsskapende arbeid (pkt. 2 i denne planen)
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i
SMU

Rektor/alle Løpend
e

2. Opplæring av ansatte
Årlig opplæring av ansatte i «Plan for godt
psykososialt miljø» og ordensreglement

Rektor Høst

3. Informasjon til elever og foreldre
Elever og foresatte informeres om
- rett til enkeltvedtak etter Oppl.l.§ 9a
- Ringerike kommunes trivselsplan og
ordensreglement

Rektor/ko
ntaktlærer

Årlig

4. Inspeksjon
Vakt- og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året Rektor

Høst og
vår

5. Melderutiner og registrering
Skolen har melderutiner for krenkende adferd
Skolen har oversikt over innmeldte saker om det
psykosoiale miljøet

Rektor Løpend
e

6. Ordensreglement
Reglement og praksis vurderes i forhold til
opplæringsloven (Oppl.l. § 2-9 og 2-10)

Rektor Årlig

7. Elevrådet
Elevrådet er aktive i skolemiljøarbeidet (Oppl. l . § 9a-
5 ) og drøfter skolemiljøet minst 5 g/år

Elevråds-
kontakt/
rektor

8. Skolens rådsorganer
Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elev- og
foreldreråd har jevnlige møter
Råd, utvalg og ansatte er involverte i
skolemiljøsaker, orienterte om planer og vedtak, tar
aktivt del i å skape et godt miljø og evaluerer
arbeidet med skolemiljøet (Opp l . l. § 9a-6 )

Rektor Egen
møte-
plan

9. Evaluering – Årsrapport
Rådsorganene på skolen evaluerer arbeidet med
skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet
Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til
skoleadministrasjonen

Rektor Årlig

10. Dialogmøte
Skolens arbeid med det psykososiale miljøet
gjennomgås i skoleadministrasjonens dialogmøter

Skoleadm
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med skolene
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7 VE D L E GG



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1003-5   Arkiv: C12  

SFO - tilbud i skolens ferier  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fra 01.01.19 legges ferietilbudene i skolefritidsordningen (SFO) fast til Benterud skole.  

2. Tilbudet gis i skolenes høstferie, vinterferie samt etter skoleårets slutt og før oppstart 

av neste skoleår.  

3. Det er egen påmelding til ferietilbudet i SFO, og betaling i henhold til vedtatt 

betalingsreglement. 

4. Denne endringen tas inn i kommende revisjon av vedtektene for den kommunale 

skolefritidsordningen. 

 

  

Sammendrag 

Fram til august 2015 hadde kommunens barnevernstjeneste et aktivitetstilbud i grunnskolens 

ferier. I sommerferien het tilbudet «aktiv sommer». Fra 01.08.15 ble «aktiv – tilbudene» 

omrganisert og lagt til den kommunale skolefritidsordningen (SFO). Ringerike kommunestyre 

vedtok enstemmig i sak 45/15 følgende: 

 

1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016, og nåværende «Aktiv – tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende 

«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost. 

 

Saksframlegget i sak 45/15 uttrykker en forutsetning om minimum 20 påmeldte for at det 

skulle være SFO – ferietilbud ved en skole. Ved lavere påmelding skulle naboskoler 

samarbeide. Det har vist seg at påmeldingen til tilbudene i skolens ferier er nokså lav, og 

tilbudet har derfor blitt gitt ved sentralt beliggende skoler slik det framkommer av tabellen på 

neste side.  

 

Under følger en oversikt over påmeldte elever til sentraliserte ferietilbud ved SFO. 

 

Antall deltakere på ferietilbud i SFO fra høstferien 2015 

Når Skole for tilbudet Antall deltakere 

Høstferien 2015 Hønefoss skole 23 

Vinterfeiren 2016 Veien skole 42 



- 

*)Sommerferien 2016 Eikli skole i juni 

Hønefoss skole i august 

115  (i en eller flere uker) 

Høstferien 2016 Ullerål skole 16 

Vinterfeiren 2017 Vang skole 21 

*)Sommerferien 2017 Eikli skole og 

Hønefoss skole  

87 (i en eller flere uker) 

Høstferien 2017 Ullerål skole 28 

 

*) Det er totalantallet som har deltatt i en eller flere uker om sommeren som opplyses i 

tabellen. 

 

Vurdering 

Som det framkommer av oversikten i tabellen over, er det ikke flere barn som bruker tilbudet 

enn at det kan gis ved en skole. Den nye skolen på Benterud får en sentral beliggenhet i 

kommunen, et flott uteområde, samt nærhet til både idrettsanlegg i Hønefoss idrettspark, 

Storelva og Sjongslunden. Ved å ha et fast SFO- ferietilbud ved Benterud skole, gir det 

forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte. Benterud skole vil få den administrative oppgaven 

som knytter seg til SFO – tilbud i skolens ferier.  

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven § 13-7 omhander skolefritidsordningen. 

I første og andre ledd i § 13-7 står det: 

 

§ 13-7.Skolefritidsordninga 

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, 

og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, 

både ute og inne, skal vere eigna for formålet. 

 

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur i sak 21/15 og gjordt gjeldende fra 01.08.15.  

Dersom forslaget til vedtak i denne saken blir vedtatt, vil det tas inn og bli en del av vedtektene 

for den kommuneale skolefritidsordningen. En revisjon av disse vedtektene vil da bli fremmet 

som egen sak i løept av våren 2018. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak om om Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO ble behandlet av Ringerike 

kommunestyre 26.03.15 i sak 45/15 (vedlegg). 

 

Økonomiske forhold 

For SFO- tilbud i skolens ferier, er satsen i 2018 kr 1070,- per uke. Prisen framkommer i 

kommunens betalingsregulativ.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

Oppslutningen om SFO – tilbudet i skolens ferier viser at behovet ikke har vært større enn at 

dette bør få fast lokalisering ved en skole i sentrum. Benterud skole, som åpner 01.01.19, er 

sentralt plassert i kommunen og får flott lokaler og spennende uteområde. Ved å legge SFO - 

ferietilbudet fast dit, får en god forutsigbarhet. 

 

Vedlegg 

 

 Saksframlegg og vedtak i kommunestyresak 45/15 

 Utskrift av pkt 3 og 3.1 i betalingsregulativet – skolefritidsordning og ferietilbud 

 § 13-7 i opplæringsloven 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 15/1003-1   Arkiv:   

 

Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra 

nåværende «Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til 

selvkost. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Bakgrunn: 

 

Saken tas opp etter initiativ fra bl.a. FAU Hønefoss skole og RKFU med ønske om at det 

sees på muligheten for at SFO er åpent flere uker ut over skoleårets lengde. Dette innebærer 

å omorganisere «Aktiv» - tilbudene som er en del av oppvekstsektorens ordinære tilbud. 

 

Rådmannen har bedt en sammensatt gruppe utrede dette og ta hensyn til at det skal gis et  

fortsatt godt, variert og helhetlig tilbud til elever på småtrinnet også i skolefrie uker. 

Utredningen har gitt grunnlag for denne saken. 

 

Det pekes på tre ulike modeller som gir barn et aktivitetstilbud i skolefrie uker. Alle 

modellene presenteres innenfor rammen av selvkost. 

 

Forutsetninger som er hensynstatt: 

- Kan i prinsippet gjennomføres ved alle skoler 

- Rektor er ansvarlig for å gjennomføre tilbudet ved sin skole 

- Det bør være minimum to ansatte til stede pr uke.  

- Er det mindre enn 20 barn påmeldt en uke søker skolen samarbeid med naboskole. 



- Det er tatt utgangspunkt i lønn til assistent med 10 års ansiennitet i de økonomiske 

beregningene. 

- Ekstra utgifter til renhold er innarbeidet. 

- Åpningstiden vil være innenfor kl 07.00-17.00. Samarbeidsutvalget avgjør 

åpningstiden ved den enkelte skole. 

- For innhold og aktiviteter vises til kommunens SFO-plan 2011-2015. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er vurdert tre ulike modeller. 

 

Modell 1: SFO utvider med seks uker. 

Alle de seks «Aktiv ukene» legges inn i det ordinære SFO året. Det innebærer et tilbud alle 

skoledager, høst og vinterferie, to uker etter skoleslutt i juni og to uker før skolestart i 

august. Den enkelte skole er ansvarlig for organisering og gjennomføring av tilbudet. 

Det vil være mulig å melde seg på disse ukene enkeltvis med bindende påmelding. Faktura 

vil bli sendt på antall bestilte uker. Egenbetalingen vil være kr 1000,- per uke i 2015. 

Modellen med ekstra påmelding til ferieukene gir foresatte muligheten til å velge private 

aktivitetstilbud i feriene uten å betale dobbelt. 

 

Nå det gjelder innhold, vil skolene har fokus på aktiviteter i tråd med kapittel 5 i 

Kommunens SFO- plan: Fritidsaktiviteter – idretts og uteaktiviteter»  Målet er da at barna 

ivaretas og får gode opplevelser både innenfor og utenfor skolegården, at nærmiljøene tas i 

bruk og at det er mulig å søke samarbeid med andre skoler for å organisere blant annet 

bussturer ut av byen og ut i naturen i ulike deler av distriktet. 

Når det er under 20 påmeldte barn ved en skole så søker skolen samarbeid med naboskolen 

om et felles tilbud.  

  

Modell 2: SFO utvider med to uker 

«Aktiv Høst» og «Aktiv Vinter» legges inn i det ordinære SFO-året.  

SFO-prisen legges flatt slik at høstferien og vinterferien inngår i den ordinære betalingen. 

Kostnaden på SFO vil da være kr 2657,-  per måned om en velger å ha betaling i 11 måneder 

i stedet for 10 måneder som det er i dag. 

 

Tilbudet «Aktiv Sommer» opprettholdes som nå, egen påmelding, ett oppmøtested og 

aktiviteter utfra antall påmeldte og innenfor rammen av egenbetalingen på kr 1000,- pr uke.  

 

Utfordringene ved valg av modell to kan være: 

Økte årsbetaling kan føre til noe færre barn i SFO. (tilbudet blir for kostbart) 

Noen foresatte vil likevel velge andre «ferietilbud» til barna sine. Tilbudene er mange; 

håndballskole, basketskole, fotballskole, musikkskole, og andre kulturtilbud gjennom bla. 

Showskolen.  

 

 

Modell 3: Nåsituasjon 

I dag er det 38 uker SFO i året. I tillegg er det Aktiv Høst, Aktiv Vinter og Aktiv Sommer 

organisert under Barneverntjenesten sin leder. Dette gir et ferietilbud på til sammen 5 uker. 

Det er i dag klubbansatt/ungdomskontakt som har hatt ansvar for gjennomføringen. 



I dag går «Aktiv Sommer2 - tilbudet til alle barn i barneskolen (1.-7. klasse). «Aktiv Høst» 

og «Aktiv Vinter» er tilbud til alle barn i 1-4 klasse. Oppmøtested er Hønefoss skole. Det 

leies inn ansatte etter antall påmeldte barn. De ansatte er ungdom i høyere utdanning til 

yrker som har med barn å gjøre; lærer, tannlege, barnevern, sosionom, barnehage o.l.  

 

Oppmøtested er Hønefoss skole; SFO sine lokaler samt gymsal og utearealet benyttes. 

Nærmiljøet brukes mye og det settes opp buss ut til distriktets fasiliteter et par dager i uken. 

Barna skal være ute, oppleve skogen og naturen, padle kano, bade, plukke bær, ulike typer 

ballspill, bygge trehytter, gå natursti og så videre.  

 

Ved denne organiseringen treffer barn andre typer voksne, de treffer barn fra andre skoler, 

de kan treffe igjen venner fra tidligere «Aktiv ferier» Da det er mange barn påmeldt er det 

mulig å lage grupper på tvers av alder og det er mulig å la de eldste få tilbud som passer de. 

Det kan være å padle i strykene i Storelva, gå Mørkgonga og dra på lengre padleturer på 

Ringkollen. 
 

Økonomiske forhold  

Ulike betalingssystem ved de ulike modellene. 

1. Det bestilles uker og betales enkeltvis som nå. Dette administreres av skolen. 

Tilbudet vil koste 1000,- pr uke, fakturering på bakgrunn av påmeldinger 

2. Ny ordinær betalingssats som dekker utvidet SFO-år. (eks morgentilbud) 

 

SFO pris pr i dag er kr 2730,- per mnd i 10 mnd.  

 

Model

l 

Ant nye 

uker 

Pris Mnd pris 10 

mnd 

Mnd pris 

11.mnd 

1 og 3 Bestille pr 

uke 

1000,- per uke 2730.-  

2 2 uker  192,- pr mnd ekstra i 10 

måneder 

2922,- 2657,- 

1 6 uker 575,- pr mnd ekstra i 10 

måneder 

3305 3005,- 

 
Tabellen viser at dersom en utvider SFO-tilbudet med to uker for alle og beholder 10 

månedlige innbetalinger, vil månedsprisen øke til kr 2922.- 

Tabellen viser også at viss en øker tilbudet med 6 uker for alle, vil månedsprisen bli kr 

3005,- om en holder juli betalingsfri. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannens vurdering er at i denne omgang overtar skolen ansvaret for å administrere 6 

nye SFO-uker fra skoleåret 2015/2016. Ukene legges inn i SFO året og bestilles enkeltvis. 

 

Påmelding er bindende og faktura sendes for antall bestilte uker.  Ved å opprettholde 

betaling av bestilte uker unngås økte SFO satser. En gir ved denne modellen og foreldre 

mulighet til å velge SFO eller aktivitetstilbud fra andre tilbydere uten å måtte betale dobbelt. 

 

Rådmannen vurderer at en utviding SFO-tilbudet vil vi sikre at flere barn får et mer 

likeverdig tilbud i feriene. En kan da tilby flere barn gode aktivitetstilbud i feriene, der de 



blir inkludert i felleskapet, får gode ferieopplevelser, blir sett og ivaretatt av trygge og  

stabile voksne. 

 
 

Vedlegg 
SFO- Skolefritidsordningen 2011-2015 ( K-sak 72/2011) 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1003-4  Arkiv: C12  

 

Sak: 45/15 

 

Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende 

«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 26.03.2015: 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 
 



 

§ 13-7.Skolefritidsordninga 

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, 

og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, 

både ute og inne, skal vere eigna for formålet. 

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om 

a. eigarforhold 

b. kven som er opptaksmyndigheit 

c. opptakskriterium 

d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen 

e. foreldrebetaling 

f. leike- og opphaldsareal 

g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid 

h. bemanning og leiing 

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet 

kan gjere unntak frå kravet. 

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå 

foreldra. 

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. 

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, 

dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private 

skolefritidsordningar. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  



- 

 

Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale 

utfordringer i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette 

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første 

hjem i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte 

utleieboligene som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten 

som da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester.  



- 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunens navn Ringerike kommune

Kontaktperson: Kirsten Orebråten

Programstart: 02.01.2018

Dato utarbeidet: 14.02.2018

Behandlet/vedtatt: 14.02.2018

Utarbeidet av: Kirsten Orebråten

Telefon: 91172300

E - post: Kirsten.orebraaten@ringerike.kommune.no
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Handlingsplan

Med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen og Husbanken, skal kommunen
utarbeide en handlingsplan for perioden. Kommunen har ansvar for å planlegge og
gjennomføre programarbeidet lokalt, og handlingsplanen skal være førende.

Handlingsplanen konkretisere r de mål som skal oppnås. For 2018 - 2020 har Husbanken
åpnet for å endre målene. Ringerike kommune har revidert Handlin gs plan en som ble
utarbeidet i 2017, gjennom en prosess der aktuelle enheter og Hovedkomiteen for helse og
omsorg har bidratt. Dette har ført til et større eierskap og riktigere målsettinger.

Kommunen vil årlig utarbeide aktivitetsplaner knyttet opp mot målsettingene i
handlingsplanen.

Behovsmelding for ønsket bruk at økonomiske virkemidler fra Husbanken utarbeides også
årlig.
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Innhold

1. Status og utfordringer for kommunens arbeid s 4
2. Tverrsektorielt samarbeid s 9
3. Kommunens målsetninger s 10

1 . Status og utfordringer for kommunens arbeid

a) Historikk og status for kommunen ved oppstart av programmet.

Ringerike kommune har vært i tett dialog med Husbanken siden høsten 2014, og har deltatt i
BASIS, Husbanken s boligsosiale utviklingsprogra m , i den siste perioden. Kommunen
utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret h østen
2014.

Fem hovedstrategier ga retning fo r kommunens boligsosiale arbeid :

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger
Kommunalt disponerte utleieboliger er ment som midlertidige botilbud for de fleste av
l e ietakerne. Målet er at flest mulig på sikt skal etablere seg i det ordinære
boligmarkedet, slik at man oppnår økt gjennomstrømningen i boligmassen.

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie
Det ble først lagt opp til kostnad sdekkende husleie. Etter en gjennomgang av
konsekvensene dette ville ha for de ulike type områder i kommunen, ble det besluttet
at gjengs husleie var en bedre egnet form for fastsettelse av leien.

3. Fra «Leie til Eie»
Beboere i kommunalt disponerte utleieboliger skal få nødvendig e råd, veiledning og
bistand til å kjøpe egen bolig, der forutsetninger er til stede. Effektiv utnyttelse av
Husbankens personrettede økonomiske virkemidler skal muli g gjøre dette.

4. Oppfølging i bolig
Beboere som trenger b istand til å etablere og opprettholde gode og stabile boforhold
skal tilbys oppfølging i bolig. Oppfølgingen skal skje planmessig og koordinert, i
samarbeid med øvrige helse og velferdstjenester. Individuell plan skal benyttes i
størst mulig grad.
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5. Sam arbeid med frivillig
Det skal utvikles et strategisk og op e rasjonelt samarbeid med frivillig sektor for å
utnytte potensialet blant frivillige i kommunen.

En foranalyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet
hadde en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt
arbeidet. Det manglet strategisk forankring og det var ikke tilstrekkelig med ressurser. Til
tross for dette , ble det dre vet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.
Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape
vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i
miljøarbeidertjenesten v ar beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge foranalysen
iverksatt for sent i leieforholdet. Foranalysen pekte på at det var lite samarbeid med frivillig
sektor.

Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by - og
tettstedsprogram (2016 - 2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens
kommuneprogram (2018 - 202 0 ) vil erstatte Boligsosial handlingsplan (2014 - 2022).

b) O rganisering av det boligsosiale arbeidet.

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enh eten skal bistå personer, som av ulike årsaker ikke
har et trygt og stabilt boforhold, med å fremskaffelse av og etablering i bolig.

Boligtjenesten skal sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til
boligsosiale utfordringer i k ommunen. Dette skal blant annet skje gjennom :

- kunnskap om innbyggernes behov og ressurser
- tett samarbeid med øvrige enheter
- god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen
- riktig bistand ved etablering i bo lig
- god kunnskap om og bruk av Hu sbankens økonomiske virkemidler

Boligtjenesten er pådriver for boligsosial kompetans e heving i komm unen og har det samlede
strategiske og operasjonelle ansvaret for :

- Husban kens personrettede virkemidler
- forvaltning og utvikling av kommu nalt disponerte utleieboliger
- t ildeling av kommunalt dispo nerte utleie boliger
- kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem
- bosetting av flyktninger i deres første hjem i kommunen

V aktmester ansatt i Boligtjenesten bistår overfor beboere i de komm unalt disponerte
utleieboligene som ikke selv mestrer og ivareta sine forpliktelser som leietakere.

Fra og med 1.mars vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten.
Boligtjenesten vil være en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for
tildeling av helse - og omsorgstjenester. Det strategiske arbeidet vil ha en naturlig møtearena
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i rådmannens nye utviklingsavdeling, hvor assisterende rådmann vil ha det overordnede
ansvaret for kommunens planverk knyttet til kommuneplan og byutviklingsplan.

Ringerike Boligstiftelse bistår kommunen med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det eksisterer i dag e t etablert sa marbeid med Blå Kors . Kommunen har
tilvisningsrett på boliger eiet av Blå Kors, som også bistår med tilsyn overfor beboerne.

c) Status for bruk av Husbankens personrettede virkemidler

Ringerike kommune jobber kontin uerlig med å kartlegge søkere til - og eksisterende beboere
i den kommunalt disponerte boligmassen og tilbyr, der det er mulig og ønskelig, startlån for
kjøp av egen bolig. Det har vært avholdt informasjonsmøte med beboere i komm unalt
disponerte utleieboliger og andre interesserte innbygge re, der alle fikk tilbud om individuell
oppfølging i etterkant av møtet. Det er en ambisjon at Boligtjenesten skal yte bistand før,
under og etter kjøpsprosessen for å sikre at vedtak om startlån.

I 201 2 finansierte Ringerike kommune boliger til vanskeli gstilte for ca. 35 mill ved bruk av
startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning. I tiden frem til 201 6 var det en gradvis nedgang
i bruken av Husbankens personrettede virkemidler på grunn av eksterne så vel som interne
forhold. I 2016 var det en øknin g til 30 mill, som fordelte seg på omtrent like mange
fullfinansierte som refinansierte lånesaker.

Sta t us for 2017 :
Der er i inneværende år utbetalt i startlån: kr. 65.300.000. -
I tilskudd til etablering kr. 2.200.000. -
I tilskudd til utbedring kr. 328.000. -
Sum kr. 67.828.000. -
D et er forhåndsgodkjent lånebel ø p på: kr. 21 . 2 00.000. -
T il eta b lering kr. 1.050.000. -
Sum for 2017 kr. 90.078 .000. -

Vi har fått innvilget startlånsmidler kr.35.000.000. -
Tilskudd til utbedring kr. 400.000. -
Sum kr.35.400.000. -

Overført fra 2016 til 2017
Startlån kr. 52. 5 00 .000. -
Til etablering kr. 6.800.000. -
Til tilpasning kr. 721.000. -
Sum for 2017 kr. 95.421.000. -

Vi har også fått en ekstrabevilgning
fra Husbanken i desember 2017, etter
politisk vedtak. kr. 15.000.000. -
Totalt disponibelt kr. 110.421.000. -

I de kommende årene har kommunen en ambisjon om økt utlån, med forbehold om politi sk
vedtak.
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Eie Først

I 2017 har Boligtjenesten i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike utviklet ideen Eie
Først , som innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik a t vanskeligstilte
barnefamilier skal eie egnet bolig. Dette vil kreve tett oppfølging av og samarbeid med
familiene .

Eie Først vil ses i tett sammenheng med satsingene Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og Jobbspesialistene.

d ) Aktuelle plandokumenter

1. Kommuneplanen s samfun n sdel 2015 - 2030

Befolkning:
Mål: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommunen skal tilby gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, bo ligtype,
størrelse, beliggenhet og pris.

By - og lokalsamfunn :
Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.
Kommunen skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30
prosen t i de prioriterte lokalsamfunnene : Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand. D en prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utvikling også andre steder i kommunen.

Effektiv arealdisponering :
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn:
Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske
omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser k o nkret ved behandling av de enkelte planer
og prosjekter. Å pne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
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2. Handlingsprogram 2018 - 2021 – Budsjett 2018

Se ktoren Helse og omsorg
Helse og omsorg sektoren skal bidra til at den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i
eget liv og i vante omgivelser, samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Det er også ønskelig at den enkelte
innb ygger får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre over 80 år i Ringerike kommune være på samme nivå
eller noe mindre. Fra 2023 vil antal l eldre øke for hvert år. Sektoren ønsker å ha fokus på
forebygging og tidlig innsats , slik at flest mulig av våre i nnbyggere får flere gode leveår og er
selvhjulpne lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens
tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til
rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens
tjen esteutfordringer. Om innslagspunktet for behov av kommunale tjenester blir ved en
høyere alder, vil sektoren måtte vokse i mindre grad enn om dagens innslagspunkt
opprettholdes med et økende antall eldre.

Sektorens strategi er: «Selvhjulpne innbyggere so m mestrer hverdagen i vante omgivelser
lengst mulig.»

NAV - tjenester
I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og
gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby
en individue lt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over .

Utfordringer
Sektoren vil klargjøre seg og være fleksibel for morgendagens løsninger. Dette medfører et
stadig fokus på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,
organisasjon og ledelse. Ved å ha et kreativt og utforskende blikk på dagens praksis vil vi
kunne tilpasse oss og fange opp nyvinninger og dermed kunne utvikle oss i tråd med
morgendagens behov.

Sosialhjelp
NAV har et høyt antall m ottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til de fleste andre
kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp også høyt i
forhold til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk
sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det er i liten grad mulig å stramme inn
størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av tjenesten. NAV Ringerike
har iverksatt tiltak for å få ned de to andre driverne; antall brukere som mottar sos ialhjelp
som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere mottar
sosialhjelp. Dette arbeidet er tidkrevende og langsiktig, og fordrer tett oppfølging og mulighet
til å benytte kommunale lavterskeltiltak. Arbeidet i 2018 vil base re seg bl.a. på tiltakene fra
Holten - utvalget.
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Videreutvikling av samordnet rus - og psykiatritjenester
Fra 1 september 2017 er Rus - og psykiatritjenesten samordnet, og dag - /døgndrift er i samme
enhet. Arbeidet med ny rusplan er startet og forventes ferd ig til politisk behandling vår 2018.
Planen vil utarbeides tverrsektorielt og med samarbeidende aktører. Statens føringer med
opptrappingsplan på rusfeltet gjør at det i 2018 arbeides tett med Boligtjenesten med tilbud
om booppfølging for innbyggere med ru sproblematikk. Rådmannen anbefaler at
lavterskeltilbudet på Villa`n flyttes som følge av utarbeidelse av ny byplan. Ny lokalisering av
tilbudet vil det arbeides med i 2018.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune innfører hendelsesbasert analyse som met ode i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Denne metoden tar utgangspunkt i dagligdagse hendelser med sikte på å
finne forbedrings - punkter med resultat i endret praksis. Helse og omsorg er pilot for denne
innføringen i 2017 og 2018. Det er utarbeidet en egen hå ndb ok.

6. Tverrsektorielt samarbeid

Kommunen ønsker å ben ytte alle tilgjenge lige ressurser ved å videreutvikle og opprettholde
tverrsektorielt boligsosialt eierskap. Gjennom samarbeid og helhetstenkning skal det utvikles
tjenester som motvirker at kommunenes innbyggere blir eller forblir vanskeligstilte på
boligmarkedet.

A ktører som kommunen samarbeider med :

- Ringerike Boligstiftelse
- Blå Kors
- Frivilligsentralen
- Ringbo BBL
- Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt - Buskerud og

Ringerikesregionen
- Velferdsdirektoratene ( IMDi , Arbeid - og velfersdirektoratet, Husbanken,

Helsedirektoratet, Kri minalomsorgsdirektoratet, Barne - ungdoms og
familiedire k toratet)

a) Organisering og gje n nomføring av samarbeidet

Kommunen og Boligstiftelsen har e gen s amarbeidsavtale med vedtekter og løpende
dialog gjennom samarbeidsmøter.
Ringerike kommune har samarbeidsavtale med Blå Kors med tilvisningsavt ale for Blå
Kors sine utleieleiligheter.
Det er inngått en overordnet avtale med Frivi lligsentralen
Samarbeidsfora for Ringerike kommune, Boligstiftelsen og Rinbo BBL har som formål
og bedre ko mmunikasjonen til styrene i borettslag der Boligstiftelsen har eierandel.
Det er nedsatt et l okalt samarbeidsutvalg der Ringerike sykehus (Vestre Vik en) og
kommunene i Midt - Buskerud og Ringeri ksregionen har fastlagte møter .
IMDi møter Ringer i ke kommune år lig for planlegging.
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Gjennom blant annet prosjektet Helhetlig oppfølging av l avinntekts familier har
kommunen et samarbeid med Arbeid - og velferdsdirektoratet.
Ringerike kommune samarbeidet tett med Husbanken gjennom By - og
tettsted s programmet og det er inngått s amarbeidsavtale for dette . .

b) B rukerorientering

Tjenesten s kal ta utgangspunkt i brukerinnsikt. Gjennom blant annet Lean pr osesser vil
det jobbes med kontin uerlig forbedring av tjenesten gjennom forståe lse av hva som
hemmer og fremmer brukeropplevelsen innen de boligsosiale tjenesten e.

7. Kommunens målsetninger

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen skal kommunen spesifi sere sine mål frem
til 2020. Målsettingene bør utformes som konkrete resultatmål.

I tabellen under skal kommunen sette inn sine valgte målsetninger, kategorisert inn under de
tre hovedmålene i strategien Bolig for velferd. Disse tre hovedmålene er igjen
operasjonalisert i 15 målsetninger for det boligsosiale arbeidet. I høyre kolonne skal
kommunen koble sine egne målsetninger opp mot disse.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

1 ) Vanskeligstilte som er i en
overgangsfase sikres en varig bolig.

2) Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer
enn tre måneder

3) Ingen barnefamilier eller unge skal
tilbringe tid i midlertidig botilbud.

4) Rask bosetting av flyktninger i
kommunene

Innsatsområ de:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

5) Det utvikles et variert tilbud av egnede
boliger i kommunene.

6) Utleieboliger skal være av god kvalitet i
et godt bomiljø

7) Vanskeligstilte får veiledning om det
private leiemarkedet

8) Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe boli g
9) Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal

ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

1 0) Kommunene har internkontrollsystemer
for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

1 1) Alle med behov skal motta tilstrekkelig
med tjenester til å opprettholde et godt
boforhold.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av
arbeidet

1 2) Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

1 3) Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog
med brukerne

Innsatsområde:
Stimulere til n ytenking og sosial
innovasjon

1 4) Innovasjon og utvikling av det
boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte
aktører

Innsatsområde:
Planlegge for gode bomiljø

1 5) Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal - og samfunnsplanleggin gen.
Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

Kommunens målsetninger Nummer 1 - 9

Kommunen har m idlertidig bolig , med maks 3 mnd botid. 2

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud. 3

R ask bosetting av flyk t ninger i kommunen . 4

Kommunalt disp o nerte utleieboliger skal være et godt og verdig botilbud. 5

Kommunen disponerer utleieboliger av god kvalitet. De er lokalisert i
bomiljøer som fremmer sosial i nte gre ring og bidrar til sosial ut jevning .

6

Økt satsning på at v ansk e ligstilte på boligmarkedet får kjøpe egen bolig . 8

50% av startlån og tilskudd er reservert barnefamilier . 8

Minst 15% av leietakerne i komm unalt disponerte boliger skal ha fått
innvilget startlån .

8

Bostøtte er en allment kjent heldigital tjeneste . 9
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Kommunens målsetninger Nummer 10 - 11

Alle som står i fare for å miste boligen , har fått tilbud om råd og
veiledning .

10

Samarbeide t mellom tjenestene er sømløst . 11

Tjenestene er rettet mot brukeren og tilpasset brukerens behov . 11

Alle tjenester har en boligsosial tilnærming i sitt arbeid . 11
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Nummer 12 - 15

Det boligsosiale arbeidet skal ta utgangspunkt i forsknings - og
erfaringsbasert kunnskap .

12

Det bo ligsosiale arbeidet er tverrfag lig organisert med effektiv
ressursutnyttelse.

12

Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne. 13

Kommunen tar boligsosiale hensyn i areal - og samfunnsplanleggingen.
Kommunen planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet .

15
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Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet 
 

Kommune :  Ringerike kommune  

År:   2018 
 
I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målsetningene handlingsplanen. Aktivitetsplanen skal 

omfatte både planlagte og igangsatte aktiviteter, samt prosjekter som inngår i kommunens innsats i kommuneprogrammet. Aktivitetsplanen oppdateres 

årlig, og oversendes Husbanken innen 14 februar. 

 

Hjelp til utfylling 

• Aktiviteter: Beskriv aktiviteten kort. En aktivitet kan også være en oppgave, satsing, tiltak, prosjekt m.m. • Resultatmål for aktiviteten: Beskriv 
hva man skal ha oppnådd når aktiviteten er gjennomført.  
 

• Finansiering: Beskriv hvordan aktiviteten skal finansieres (drift, egne midler eller prosjektmidler/tilskudd over statlig ordninger). Gjelder også 

aktiviteter hvor finansieringen ikke er avklart når planen utarbeides.  
 

• Beskrivelse: Beskriv aktiviteten nærmere, og hvordan den skal bidra til å nå målet.  

 
• Ansvar: Sett inn navn og ansvarlig fagavdeling for oppfølging av aktiviteten i kommunen. Eventuelt også for samarbeidspartner.  

 
• Periode: Sett inn tidspunktet for når aktiviteten skal starte og være sluttført.  

 
• Mål: Angi hvilke målsetninger fra handlingsplanen aktiviteten er knyttet til. Liste over mål med nummer ligger i tabellene. 
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo 

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig 
2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder 
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig bolig 
4. Rask bosetting av flyktninger 
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene 
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø 
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet 
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 
9. Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon 
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Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

       

Utvikle gode rutiner for å ivareta de 

som er i midlertidig bolig. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

Internt Brukeren får hjelp med overgang til 

egnet bolig. Brukeren opplever stabilitet 

og trygghet i varig boforhold. 

Rutinene skal implementeres i 

tjenestene. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 2 

Kommunen fremskaffer bolig til leie 

for NAV til bruk for midlertidig 

botilbud ihtt rundskriv av lov om 

sosialetjenester. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

internt Kommunen sørger for å tilbyr bolig for 

utleie. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 

Vinter/vår 

2 

Karlegge bostedsløse.  Få oversikt over antall 

bostedsløse.  

Internt Fremskaffe statestikk i løpet av 2018, for 

å kartlegge videre behov for nødvendige 

tiltak. Dette i samarbeid med øvrige 

tjenester. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV, rus/psykisk 

helse, barnevern, 

flyktningtjenesten, 

tildelingskontoret. 

Vinter 

2018 

3 

 

Riktig bruk av leilighetene på 

Ramsrud, som blir ombygg i 

inneværene år. Estimert ferdigstilt i 

uke35. 

Leilighetene blir brukt 

til riktige leietakere. 

Internt Sette ned en arbeidsgruppe som ser på 

utfordringene rundt brukere: 1. med rus – 

ikke rus. 2.Skal det være bemanning – 

ikke bemanning. 

Rus/psykisk helse 

i samarbeid med 

boligtjenesten og 

NAV. 

Våren 

2018 

 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver, 

utforming av forvaltning av 

utleieboligen. Fått midler til 

gjennomføring av lean prosess. For 

å se på verdikjeden. 

Økt effektivitet og 

kvalitet. 

God utnyttelse av 

boligmassen. 

KS Forbedring og effektivisering i forvaltning 

av kommunale utleieboliger. 

Avtalen med boligstiftelsen, frist på 3 

mnd oppussing/klargjøring, vurdering av 

denne. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

KS. 

Vinter/vår 

2018 

5 



 

4 

 

Det utarbeides en behovsanalyse 

som avstemmes mot eksisterende 

boligportefølje for å planlegge 

endringer og utvikling i boligmassen. 

 

Godt bomiljø for 

leietakerne. 

Rett bolig til rett søker. 

internt Kartlegging av eksisterende boliger. 

GAP analyse.  

Boligtjenesten. 2018 6 

Effektivisering av forvaltning av 

startlån. 

Effektive 

arbeidsprosesser med 

god kvalitet og svar 

innenfor 

forfaltningslovens 

tidsfrister. 

internt Arbeidsmal – hvordan prosedyren blir 

gjennomført, fra A – Å. 

Samt digitalisering av søker. 

Boligtjenesten. 2018 8 

Kjøp av  data - utstyr og 

gjennomføre opplæring av 

personalet. 

Innen utgangen av 

2018 er 80% er 

søknadene på startlån 

og bostøtte digitale. 

Saksbehandlingen blir 

mere effetiv. Hvor stor 

stilling vil vi trenge? 

Internt Fremskaffe digitale hjelpemidler på 

boligtjenestens kontor, for opplæring og 

kompetanseheving på startlån og 

bostøtte.   

Boligtjenesten 

vinter/vår. 

2018 8 

Prosjekt «eie først» Ambisjonen er at dette 

skal bidra til at flere 

barn vokser opp i 

stabile hjem i gode 

bomiljøer samtidig 

kommunenes utgifter 

til sosialhjelp 

reduseres.   

Vi starter med : 

Internt Vi ønsker å utvikle et konsept for 

forsvarlig eieretablering for lavinntekts 

barnefamilier i tråd med den nasjonale 

strategiens mål om samarbeid på tvers 

av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette 

innebærer utvikling av metode og 

verktøy for gjennomføring av prosessen, 

etablering av nye samarbeidsformer og 

rutiner for oppfølging over tid, samt 

evaluering av prosessen. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

øvrige tjenester 

og Husbanken. 

Oppstart 

i 2018 

8 



 

5 

 

3 – 5 familier har fått 

kjøpt bolig.  

Rutiner på hvordan andre kan hjelpe 

bruker med å søke digitalt, både på 

startlån og bostøtte. 

«fjerne» 

papirsøknadene 

Frigi tid til rådgivning 

og veiledning.   

 Samarbeidsmøter/avtaler. 

NAV/flyktningtjenesten/helsestasjonen, 

for å motivere, informere og endre 

rutiner. 

Boligtjenesten Oppstart 

i 2018 

9/8 

Informasjonsmøter, og annonser i 

avis ol. Bostøtte skal bli allment 

kjent blant innbyggerne. 

Redusere kommunale 

kostnader.  

 Bruker media, de som jobber med 

vanskligstilte skal få mer kunnskap rundt 

bostøtte og se effekten av dette. 

Boligtjenesten. Oppsart i 

2018 

9 

Mer gjennomstrøming i komm. 

boliger. Få et mer varig boforhold. 

(startlån eller privat utleiemarked) 

Frigjøre 

kapital/boliger. 

 Informasjonsmøter/kartlegging til de som 

bor i komm. boliger. 

Bedre oppfølging i økonomisk situasjon i 

løpet av leieforholdet. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjonsmøter med banker.  Riktig søkere til 

startlån. 

 Opplysning om målgruppe og 

virkemidler, samt målsetting om 50% av 

startlån til barnefamilier. 

Kompetanseøkning. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjon til 

barnevern/helsestasjon/frivillige 

organisasjoner. 

Husbankens 

støtteordninger er godt 

kjent. 

 Tjenestene har kunnskap om 

Husbankens virkemidler og kan 

informere om mulighet for bruken av 

disse til sine brukere. 

Bruke samarbeidsmøter. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8/9 

       



 

6 

 

 

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen 

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon 

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

Karlegge og utarbeide 

rutiner for utkastelse. 

Færre utkastelser. Internt Gjennomarbeide og utvikle 

ekstisternede og ny rutiner, for 

de som står i fare for å miste 

boligen.  

Boligtjenesten i 

samarbeid med: 

NAV 

Barnevernet 

Læringssenteret 

Tildelingskontoret 

Enhet for rus og 

psykisk helse 

2018 10 

Utvikle og drifte bo-

oppfølgingstjenesten opp 

mot flyktninger. 

Bedre  intergrering av deltakere 

i introduksjonsprogrammet,  

ivaretakelse av boligene. 

internt Utarbeidelse av felles mal for 

arbeidet,bedre integrering felles 

forståelse og rolleavklaring. 

Gjennomføre en LEAN prosess i 

arbeidet.  

Boligtjenesten og 

Læringssenteret 

NAV 

intergreingsavdelingen 

2018 

Vinter /vår 

11 



 

7 

 

Prosjekt som settes 

sammen tverrfaglig på 

strategisk nivå. Avklare  

miløarbeidertjenester 

/ansvar og avgrensing iht 

behovet i kommunen. 

Rett bistand til rett tid til flere. 

Mer effektivitet og 

forutsigbarhet. 

internt Samarbeid mellom lederne i de 

forskjellige avdelinger, sammen 

med nøkkelpersoner. 

Kartlegge behovet – finne 

løsninger, med fokus på bruker. 

Strategiprosess. 

 

Boligtjenesten, 

rus/psykisk helse, 

tildelingskontoret.  

Oppstart 

2018 

11 

  



 

8 

 

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer 

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne 

14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører 

15. Kommunene ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av 

god kvalitet 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

I alt planverk skal det tas 

hensyn til boligsosiale 

forhold. 

God forankring av 

boligsosiale strategier. 

Internt Planlegge for gode bomiljøer – helhetlig 

boligplanlegging. Herunder sikre at 

boligsosialt arbeid har plass i det politiske 

planverket samt i 

økonomiplan/handlingsplan. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

plankontoret. 

Oppstart 

2018 

12 

Brukerundersøkelse. Økt kunnskapsnivå på 

hvordan brukerne 

nyttegjør seg, og 

opplever våre tjenester. 

Internt Karlegge et utvalgt området i 

boligtjenesten, fra brukerperspektiv. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

12 

Bevistgjøring av fremtidig 

tilbud og etterspørsel – 

starte arbeidet 

Kunnskap om rett bolig til 

brukere.  

Internt Finne god kilder for kunnskap av 

datagrunnlaget, som veiviseren  og andre 

relevante kilder. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 

Boligsosialt kompetanse 

stategi ønsket inn i  

utviklingsenheten. 

God forankring av 

boligsosiale strategi. 

Internt Ny strategiavdeling vil bli opprettet i 

kommunen innen juni -18. Ta dette opp 

med rådmannen. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 
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Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 



Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 

(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 

etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 



smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 

vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 

 

 

Vedlegg 
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 Side 1 
 

Smittevernplan  
Smittevernplanen er en temaplan knyttet til kommunens strategiske planverk. Den er 

en del av kommunens overordnede beredskapsplan og legger føringer for 

virksomhetenes planer innenfor smittevern og infeksjonskontroll.  

Planen er en fagplan. Den tar utgangspunkt i vår organisasjon og er gjeldende for 

hele kommunen. Den har fokus på det som er vanlig, viktig og vanskelig, men 

samtidig mulig å ta høyde for i arbeidet med smittevern og infeksjonsforebygging. 

Ansvarlig for planen Smittevernansvarlig i Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 

Arbeidsgruppe Kommuneoverlege Karin Møller, Fagansvarlig smittevern Kristin Molstad Andresen, 

Helsesøster Cathrine Sivertsen, Kvalitetsrådgiver Torgunn Homme og Fagansvarlig 

miljørettet helsevern Unni Suther 

Godkjenning Kommunestyret  

Rullering Revisjon hvert 4. år. Aktuelle er den 2. revisjon av smittevernplanen for Ringerike 

kommune fra 2009.  

Årlig oppdatering. Sist gjennomført 3.juli 2017 

Definisjoner 

 

Begrep Definisjon Kommentar 

Smittsom sykdom En sykdom eller smittebærertilstand, der årsaken er en 

mikroorganisme (smittestoff) eller en parasitt som kan 

overføres til mennesker. Som smittsom sykdom regnes 

sykdom hvor årsaken er gift (toksin) fra 

mikroorganismer. 

 

Allmenn farlig smittsom 

sykdom 

En sykdom som enten/eller/og er 

 særlig smittsom  

 kan opptre hyppig 

 kan gi alvorlig eller varige skader 

 har høy dødelighet 

 ha vesentlig belastning for folkehelsen 

 gir betydelig sykdom med konsekvenser for 
sykefravær, innleggelse, behandling m.m. 

 

Forskrift om allmenn farlige 

smittsomme sykdommer 

 

 

Alvorlig utbrudd av 

allmenn farlig smittsom 

sykdom 

Et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig 

omfattende tiltak.  

Folkehelseinstituttet/ 

Fylkeslegen / Statens 

Helsetilsyn kan avgjøre når 

det foreligger en 

smittesituasjon. 

Smittevernlege Den lege som i kommunal tilsetting, er tillagt ansvaret 

for smittevernarbeidet i kommunen. 

Helse og 

omsorgstjenesteloven § 7-2 
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Når er planen for smittevern relevant. 
 

Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer 

gjennom forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og utenfor kommunen 

(Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-1). Planen skal legge til rette for at 

vi arbeider forebyggende mot smittsomme sykdommer, velger å gjøre de rette tingene på rett måte 

og til rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.  

Planen bygger på prinsippet om at det er de som i hverdagen håndterer oppgavene som også er 

ansvarlige i beredskapssituasjoner (nærhet, likhet og ansvarsprinsippet), og skal samvirke med andre 

etater (samvirkeprinsippet).  

Smittevernplanen er en del av kommunens samlede beredskapsplan og er den koordinerende planen 

for smittevernplaner i hver enkel virksomhet og enhet i kommunen.  

Lov grunnlag  
 Kilde:  www.lovdata.no   

www.fhi.no 

 

Lovdata 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell loven) 

 

Relevante forskrifter - utdrag 

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via 

aerosol  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-12-07-1372 

 

Forskrift om tuberkulosekontroll   

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-21-567 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2005  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

Forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1254 

Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS forskriften) 2003 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740 

Forskrift om norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 2017 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 
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Veiledere - utdrag 

 
Smittevern 7: Veileder for tuberkulose 
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 
 
Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS anlegg 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/veiledninger-og-rad-for-a-
forebygge/ 
 
Smittevern 11: Veileder for håndhygiene 
https://www.fhi.no/publ/2017/handhygiene/ 
 
Smittevern 15: Rettleier for forskrift om smittevern i helsetenesta 
https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/ 
 
Smittevern 16: MRSA veilederen 
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/ 
 
Smittevern 17: Utbruddsveilederen 
https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/ 
 
Smittevern 18: Smittevernhåndboken 

  https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/  
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Ansvar og organisering av smittevernarbeidet i Ringerike kommune 
 

Kommuneoverlegen er organisert i stab hos kommunalsjef for Helse og omsorg og er medisinsk faglig 

rådgiver for kommunalsjefen. Kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvar for 

smittevernarbeidet og ansvar for beredskap ved smittsomme sykdommer. Fagansvarlig for 

miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster har delegert myndighet fra 

kommuneoverlegen i utvalgte oppgaver og refererer i faglige spørsmål til kommuneoverlegen. 

Ringerike kommune åpnet i oktober 2016, et helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(videre kalt helsekontoret), som ledes av smittevernansvarlig helsesøster. Kontoret er organisert 

under kommunalsjef for oppvekst 

Relevant nettsted:   www.ringerike.kommune.no; www.lovdata.no  

Ansvar Hvem Hva 

Lokalpolitisk Kommunestyret Overordnet ansvar 

Delegerer til hovedkomiteen. 

Hovedkomiteen for 

helse, omsorg og 

velferd 

Ivaretar det politiske ansvaret. 

Administrativt 

fagansvar  

smittevern 

 

Kommuneoverlegen Hovedansvar for arbeidet med smittevern betegnes 

smittevernlege. 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Smittevernkontor 

Gjennomføring av smitteoppfølging, vaksine, reisevaksine og 

tuberkulose utredning og oppfølging. 

Fagansvarlig miljørettet 

helsevern 

Fagansvar for miljørettet helsevernarbeid i hverdags- og 

beredskapssituasjoner.  

Sykehjemsleger 

Fastleger 

Legevaktsleger 

Ansvar for individrettede helsetjenester: 

 Undersøke og behandle  

 Smitteoppsporing 

 Melde om smittsomme sykdommer 

Smittevernkontakt i 

institusjon og enhet 

Sykepleier/ 

helsefagarbeider 

Lokalt smittevernansvar.  

Ansvar for å bidra til: 

- Kontinuerlig fokus på smittevern og hygiene 

- Være kjentmann ved utbrudd og tiltak 
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Administrativ  

Drifts ansvar 

Kommunalsjef 

 

 

Overordnet ansvar for at: 

Institusjoner og avdelinger har planer for smittevern. 

Kommunen har plan for organisering, opplæring og 
kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 
 
Sikre plikt til prøvetagning for arbeidstakere (MRSA; TB og lign). 
 

Enhetsleder Ansvar for at: 

 Institusjonen og avdelingen har plan for smittevern, 

hygiene og infeksjonskontroll.  

 Institusjonen har plan for organisering, opplæring og 

kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 

 Oppnevne egen smittevernkontakt i hver avdeling. 

 Melde til kommuneoverlege ved utbrudd. 

Avdelingsleder 

Ansvarsvakt Det daglige ansvar for hygiene og smittevern.  

Varsling til avdelingsleder. 

Eksterne lokalt Bedriftshelsetjenesten Forebyggende helsetjenester og oppfølging av ansatte. 

Helsekontoret bistår med vaksinasjon av ansatte med 

yrkesrelevante vaksiner (inkl. influensa). 

Mattilsynet Formelt ansvar ved næringsmidler og drikkevann. 

Kjennetegn for Ringerike kommune 
 

Ringerike er en industri-, skog- og landbrukskommune med næringspark, handels- og servicesenter. 

Ringerike har et folketall på 30034 per 1. januar 2017 (SSB). Hønefoss er regionens største by. 

Kommunen har stor gjennomfartstrafikk på E16 og på jernbane via Hønefoss jernbanestasjon.  Det er 

flyplass og havner i kommunen; Eggemoen flyplass har ikke kommersiell flygning, men er knyttet til 

Eggemoen næringspark. Glatved brygge er en småbåthavn sentralt i byen, men har liten trafikk. 

Det er tre campingplasser og tre hoteller i kommunen. Det er ikke registrert smittevernutfordringer 

knyttet til turistnæringen.  

Ringerike kommune er vertskommune for Ringerike Fengsel (160 plasser), Hvalsmoen transittmottak 

mottak (850 plasser) og Ringerike omsorgssenter for barn (30 plasser). I tillegg er Ringerike kommune 

vertskommune for utdanningsinstitusjoner: Arbeidsinstituttet, Hønefoss og Ringerike videregående 

skole, Høgskolen i Sørøst- Norge Campus Ringerike, Ringerike Folkehøgskole, og for Ringerike 

sykehus.  

Knyttet til næringen i landbruk og håndverk forekommer noen arbeidsinnvandring, de fleste kommer 

fra tidligere østblokkland (Polen, Baltiske land) og Asia (Vietnam).  
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Ringerike kommunes egne vannverk betjener største delen av befolkningen, med vann fra 

grunnvannsbrønner. Vannet er generelt av god hygienisk kvalitet.  

Smitteverndata 
Oppdatert informasjon for smittevern finnes i statistikk delen på www.fhi.no:   

MSIS utgir årlig en statistikk som viser forekomsten i hver kommune, fylker og på landsbasis 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/). 

Forekomst av ulike infeksjonssykdommer i Ringerike avviker generelt ikke fra landsgjennomsnitt.  

SYSVAC utgir en årlig statistikk som viser vaksinasjonsdekningen nasjonalt og lokalt 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/).  

Her vises vaksinasjonsdekningen for meslingvirus. 

 

For å gi tilstrekkelig populasjonsdekning og vern mot utbrudd av spesielt meslinger må 

vaksinasjonsgraden overstige 95 %.  Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonen MMR (Meslinger, 

kusma og røde kunde) er fortsatt høy blant de minste. Men blant 16 åringer er dekningen ikke 

tilstrekkelig, Ringerike kommune kommer tydelig dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Vi er ikke 

sikre på hvorfor dekningsgraden er relativ lav. Det kan søkes forklaringer i 

pandemi/influensavaksinen i 2009-10, negativ fokus på MMR vaksinen i media og blant enkelt 

grupper i befolkningen.  Utfordringer knyttet til vaksinasjonsdekning er tema i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har gjennom helsekontoret satt høyt fokus på vaksinasjon til befolkningen 

generelt. 

Hendelser i Ringerike kommune de siste 8 år 
I 2012 og i 2017 har vi hatt større utbrudd gastroenteritt ved et hotell i kommunen. Utbruddene ble 

håndtert i nært samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Ved utbruddet i 2012 var agens 

E-coli av typen turistdiare i 2012, sannsynlig smittekilde ble vurdert å være importert gressløk som 

ble blandet i eggerøre og servert på koldtbord (julebord). Mer enn 300 av hotellets godt 1100 gjester 

ble syke.  I 2017 var agens Norovirus sannsynlig årsak til utbruddet og smittekilden mellom 
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mennesker (ikke primært matbåren). Utbruddet varte flere uker og det ble registrert over 300 

smittede. 

 

En konkret sak i Hønefoss sentrum vår 2017 har avslørt at kloakksystemet i Hønefoss sentrum er 

vedlikeholdsmessig slitt. Sentrale bygninger som rommer beboelse og serveringsbedrift, har ikke 

fungerende kloakk. Det er en generell økt smitterisiko ved overløp av forurenset vann til offentlige 

rom. Og en spesielt økt risiko ved økt belastning på kloakk- og overvannssystemet, f.eks. ved regn og 

flom. Miljørettet helsevern og kommunens forurensningsmyndighet er sentral aktør i dette arbeid. 

 

Siden etablering av transittmottak for asylsøkere i 2010, har forekomsten av MRSA og andre 

multiresistente bakterier økt. Ringerike sykehus har i 2015 investert i hurtigtester av flere 

multiresistente bakterier (bl.a. MRSA, ESBL) og har i 2016 etablert eget mottaksrom med isolasjon i 

mottakelsen.  MRSA blir sporadisk diagnostisert i helse -og omsorgstjenesten spesielt i tilknytning til 

hjemmetjenesten.  

Forekomsten av tuberkulose (inkl. latent) og behovet for tuberkulosekompetanse vært økende. De 

fleste tilfeller er knyttet til innvandring, familiegjenforening, og asylsøkere. Det er nå sykepleier med 

kompetanse til å undersøke og følge opp tuberkulose ved Vaksine- og smittevernkontoret på 

Hønefoss helsestasjon, på helseavdelingene i Ringerike fengsel og på Hvalsmoen transittmottak. 

Flyktninge- og asylsøkersituasjonen i 2014-2016 har satt økt fokus på migrasjonshelse, herunder 

smittsomme sykdommer. 

 

I 2009 hadde vi et tilfelle av legionellasmitte (sannsynlig med utgangspunkt i privat badebasseng). Vi 

har som kommune utfordringer knyttet spesielt til mulig smitte fra offentlig tilgjengelige badeanlegg, 

herunder dusjanlegg i idrettsbygg. Miljørettet helsevern har fokus på dette i Nyhetsbrev. 

 

I 2010, 2011 og 2013 har Ringerike kommune foretatt utredning og smitteoppsporing av 

meningokokksykdom blant ungdom. Helsesøster ved videregående skoler i Ringerike tilbyr aktivt 

vaksinering mot meningokokksykdom (ACWY). I 2016-2017 ble 218 av 240 russ vaksinert. 

Blant ansatte, barn og unge i skoler og barnehager har vi årlige og stadig utfordringer knyttet til de 

«vanlige» infeksjoner og skadedyr: gjengangere er lus, mark, smittsomme barnesykdommer, mage-

tarminfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner og øyebetennelse. Helsesøstertjenestene, helsekontoret og 

kommuneoverlegen bidrar med rådgiving. 

 

Fra 2016 frem mot 2020 gir Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon tilbud om HPV 

vaksine til jenter født før 1991. 

 

Vårt viktigste tiltak i vern mot smittsomme sykdommer er basale smittevernrutiner 

(https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-

hels/).  Generelt har vi i kommunehelsetjenesten høyt fokus på håndhygiene. Fra og 2018 markeres 

«Verdens håndhygienedag» hvert år i Ringerike i samarbeid med helse- og utdanningsinstitusjonene i 

kommunen. 
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Særlige utfordringer i Ringerike kommune. Oversikt 
 

Ringerike er vertskommune for Ringerike sykehus, Vestre Viken. Sykehuset har egen smittevernplan, 

infeksjonsmedisiner og hygienesykepleier. Tuberkulosekoordinator er tilsatt ved Drammen sykehus. 

Andre identifiserte institusjoner og grupper i Ringerike kommune er:  

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig/ 

Ankomst- og 

transittmottak 200 - 

850 plasser 

Etablert egen helseavdeling i mottaket.  

Det er knyttet ulike grader av smittevernutfordringer til 

asylmottak. F.eks.: Tuberkulose, multiresistente bakterier og 

redusert vaksinasjonsdekning kombinert med tett beboelse og 

ikke optimale boforhold, stor kantine med felles spisning og 

flere felles sanitæranlegg. 

Det er etablert et kontinuerlig samarbeid mellom 

helseavdelingen, smittevernoverlegen og 

spesialisthelsetjenesten. 

Mottaksleder 

Enhetsleder 

Sykepleier  

Lege 

Helsesøster 

Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

Mattilsynet 

Ringerike 

omsorgssenter for 

barn 

(ROS) 

Tar imot mindreårige enslige asylsøkende barn < 15 år i ankomst 

og transittfase. I dag er kapasitet til 30 barn fordelt i 5 enkelt 

boliger. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ivaretar 

relevante ankomstundersøkelser og oppfølgende 

allmennmedisinske helsetjenester. Eget opplegg. 

BUFETAT (ROS) 

 

  

 

Migrasjon, herunder 

flyktninger og 

innvandrere 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon er åpent 

for alle innbyggere uten fastlegetilknytning i kommunen 

(studenter, arbeidsinnvandring, bosatte flyktninger, bosatte 

mindreårige asylsøkere, asylsøkere uten andre rettigheter m.fl.). 

Kontoret har kompetanse og ansvar på smittevern, vaksine og 

tuberkulose oppfølging. 

Helsekontoret 

Flyktninge-

tjenesten 

 

Institusjonspasienter 

i pleie- og 

omsorgssektoren 

Beboere i institusjoner (alle aldre med fysisk og psykisk 

funksjonshemming) har ofte et redusert immunforsvar som 

sammen med økt eksponering i institusjon, gir økt 

infeksjonsrisiko. Hver institusjon skal ha et eget 

infeksjonskontroll- program.  Håndhygiene er sentralt. 

Sykehjemmene deltar i  Folkehelseinstituttes årlige natsjonale 

kartlegging av helseassosierte infeksjoner det nasjonale 

infeksjonskontrollprogrammet. 

Kommunal 

sjef  

Enhets og 

avdelingsledere 

Skoler og barnehager Ringerike har 17 barne- og ungdomsskoler, samt 32 barnehager. Rektor og styrer 
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Skoler og barnehager er arenaer der mange barn er samlet og 

med høy smittepotensial. Hver enhet/Healinstitusjon må ha 

infeksjonskontrollprogram som del av sitt internkontroll- 

program. Håndhygiene er sentralt. 

En særlig utfordring er knyttet til uvaksinerte barn. De utgjør i 

tillegg til egen økt infeksjonsrisiko, en betydelig smitterisiko for 

de øvrige barn i barnehager og skoler (redusert flokkimmunitet 

og økt belastning). Det er særlig betydningsfylt for kronisk syke 

og andre utsatte barn i barnehage og skoler. Barnehager og 

skoler må derfor kjenne barnas vaksinasjonsstatus. 

Kommunalsjef 

Ringerike 

Folkehøgskole 

Ungdomsmiljø der ungdommer fra flere områder i regionen og i 

landet møtes og har nære hverdagsrelasjoner. 

Ungdommens helsestasjon er åpen for alle under 22.  

Lagt til rette for: Frivillig chlamydiatesting. 

Tilbys årlig profylaktisk vaksinasjon for meningokokk. 

 

Helsekontoret tilbyr allmennlegetjenester til alle innbyggere 

uten fastlegetilknytning.. 

Rektor 

Helsesøster 

 

Ringerike og 

Hønefoss 

videregående skole 

Arbeidsinstituttet 
Høgskolen i Sørøst- 

Norge Campus 

Ringerike 

Rusmisbrukere, 

narkomane 

Risiko for smitte med leverbetennelse (hepatitt A-B-C), HIV, i 

tillegg til ofte generelt redusert helse, med økt risiko for 

sårinfeksjoner, lungebetennelse mv.  

Relevante smitteverntiltak: Vaksinering, tilgang på sprøyter og 

utstyr. Stell av sår, lav terskel for behandling av infeksjoner. 

Det er feltsykepleier 2,5 t i uken ved Villa’n, kommunens åpne 

møtested for rusmisbruker.  Feltsykepleier er kommunens 

smittevernkontakt for enheten rus og psykisk helse. 

Feltsykepleier 

Rus-team i 

kommunen 

Fastleger 

Helsekontoret 

Ringerike Fengsel, 160 

innsatte 

Helseavdelingen har ansvar for å gjøre en individuell vurdering 

av alle innsatte. Det innbefatter: Innkomstsamtale, fokus på 

risikoer og informasjon. Tilbud om undersøkelse og vaksine for 

utvalgte sykdommer; herunder tetanus, polio, kikhoste, difteri 

(boostrix polio), hepatitt a-b-c, hiv og lues, samt tuberkulose. 

Helseavdelingen skal ha egen plan for infeksjonskontroll, 

herunder smittevernplan.  

 

Fengsels- 

helsetjenesten  

Næringsmidler 

Restaurant, 

matservering og cafe 

Det er flere matprodusenter, tilberedningskjøkken og 

matserveringsteder i Ringerike. Det avvikles årlig 

samarbeidsmøte med Mattilsynet. Ved enkelt hendelser føres 

felles tilsyn. 

Mattilsynet 

 

Ringerikskjøkkenet Leverer tilberedt mat til institusjoner og hjemmeboende i 

Ringerike kommune. 

Mattilsynet 

Ringerikskjøkkenet 
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Vann 

Ringerike kommunes 

vannverk 

De fleste innbyggere har vannforsyning fra sentralt vannverk, 

med god drikkevannskvalitet. Få private vannverk.  

Teknisk etat 

Mattilsynet 

 

Private vannverk Det finnes enkelte private vannverk. Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

 

Mattilsynet 

 

Ringeriksbadet, 

interkommunalt 

foretak 

Badebasseng, sauna og dusjanlegg. Det er plassert i Hole 

kommune. Kommuneoverlegen i Hole er formell myndighet. 

Leder 

Ringeriksbadet 
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Smittevernarbeid i praksis  
 
Hver enkelt infeksjonssykdom kan beskrives ut fra 6 ledd som alle må være tilstede for at 

smittestoffet skal spre seg: 

 

 

Figur 1: Spredning av en smittsom sykdom krever et smittestoff (1) som kan utskilles (3) fra en 

smittekilde (2).  Det må kunne overføres (4) via en inngangsport (5) til en ny smittemottaker (6). 

Prioritering i arbeidet mot smittsomme sykdommer tilrettelegges etter en risikoanalyse basert på 

type agens, dets virulens, konsekvenser av sykdommen for individet og/eller grupper av 

individer/samfunnet.  Plan for og innsats rettet mot utredning og bekjempelse av 

infeksjonssykdommer gjennomføres ved at gå gjennom leddene et for et: 

Forebygging, diagnostikk, behandling, smitteoppsporing og informasjon, samt melding. 

Første del omhandler generelle forhold knyttet til smittevern og smittsomme sykdommer, inkl. 

infeksjonskontroll.  Andre del omhandler forhold knyttet til enkelte sykdommer av 

samfunnsinteresse: Tuberkulose (Forskrift om tuberkulosekontroll 2015), Beredskap og Pandemi 

(Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, februar 2016), MRSA,  samt legionella (Forskrift 

om miljørettet helsevern, kap 3a).  

Kommunen benytter Var Healthcare (tidligere PPS )som oppslagsverk for prosedyrer i helse- og 

omsorgstjenester. Det er tilgjengelig for alle kommunens institusjoner. Link: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

 

 

1. SMITTE-
STOFF

2. SMITTE-
KILDE

3. 
UTGANGS-

PORT

4. SMITTE-
MÅTE

5. 
INNGANGS

-PORT

6. SMITTE-
MOTTAKER
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Forebygging       

    
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 

   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viktige generelle forebyggende tiltak: 

Basale smitteverntiltak er en forutsetning.  

Håndhygiene: Håndvask med såpe, tørkepapir og håndsprit er relevant 

midler. Det sikres lett tilgjengelig handsprit i alle bygg, inkl. montert ved inn- 

og utgangsdører til sykehjem, barnehager og skoler. 

Link til prosedyrer for håndhygiene: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

Grundig renhold, spesielt med fokus på kontaktflater i alle typer institusjoner 

Vanntemperatur i varmtvannsberedere > +70 grader.  

 

Mathygiene i alle matproduksjons-, kjøkkenvirksomheter og serveringssteder 

(Ringerikskjøkkenet, institusjonskjøkken, kjøkken i barnehager og skoler, 

bedriftskantiner o.l.)  

 

Kommunen har høyt fokus på hygiene og smittevern i hverdagen og ved 

planlegging og innredning av institusjoner. Miljørettet helsevern er en sentral 

medarbeider. 

 

Tilgjengelig helsetilbud til alle som har behov, særlig risikogrupper 

(rusmisbrukere, arbeidsinnvandrere, psykisk syke, asylsøkere, vanskeligstilte 

familier (særlig barnefamilier) 

Vaksinering av barn, unge (bl.a. meningokokkvaksinasjon på videregående 

skole), utlandsreisende, asylsøkere, flyktninger, innvandrere, 

yrkeseksponerte, fengselsinnsatte m. fl. 

Undervisning om sykdommer, smittemåter og forebygging. 

 

Oversikt over befolkningens helse og spesielle utfordringer i kommunen 

danner grunnlag for planlegging av tiltak.  Sykehjemmene deltar i det 

nasjonale overvåkningsarbeid. 

Forebyggende helseundersøkelser, spesielt tuberkulose og MRSA. 

Det fastholdes en restriktiv antibiotikabruk. 

    

Kampanje for lus to ganger årlig og årlig kampanje for håndhygiene. 
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Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Identifikasjon, utredning og behandling av smittede. 

Behandling, forebyggende behandling og evt. vaksinering av 

nærkontakter/miljø 

   Isolering av smittede.  

   Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

 

Mer om forebyggende: Se vedlegg 4: Utdypende om forebygging. 
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Diagnostikk, behandling, smitteverntiltak og oppsporing  
 
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 
   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viser til:   www.fhi.no 

   https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

  

Viktige diagnostisk og behandlingstiltak: 

Fastleger, legevaktsleger og andre leger i kommunehelsetjenesten er 

ansvarlige for å utrede, gjøre relevant prøvetagning og sette i verk nødvendig 

medisinsk behandling hos enkelt individet. 

 

Sentrale anbefalinger for bruk av antibiotika med mål om begrenset og 

målrettet bruk må følges. 

Det gjennomføres DOT behandling ved behandlingskrevende tuberkulose i 

samarbeid med tuberkulosekoordinator i Drammen og hjemmesykepleien 

 

Helsekontoret utarbeider årlig oversikt over registrerte smittsomme 

sykdommer, infeksjonssykdommer og antibiotikabruk i kommunens 

institusjoner, samt for MSIS rapporterte sykdomstilfelle og 

vaksinasjonsdekning. 

 

Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Det gjennomføres smitteoppsporing; Identifikasjon og utredning av smittede, 

behandling, forebyggende behandling og evt. behandling/vaksinering av 

nærkontakter/miljø. 

   Isolasjon av smittet. 

Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere og undersøkelse av 

miljø. 

 

Melding om smittsom sykdom til smittevernlege som har ansvar for å ha 

oversikt over smittede personer i kommunen. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

   Mattilsynet; lokalt: Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres  
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Informasjon, meldeplikt og opplæring 
 

Moment Ansvarlig Beskrivelse Referanse 

Generell informasjon og 

helseopplysning 

 

Kommuneoverlegen/ 

Smittevernlegen og 

miljørettet helsevern 

Helsesøstertjenesten 

Informasjon og opplysning om vaksinasjon, 

smittsomme sykdommer og forebygging av disse, 

herunder lus, skabb, o.lign. Større 

informasjonsoppgaver koordineres av 

smitteverngruppen 

§ 7-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon til media Smittevernlege 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Rådmann 

Informasjonsrådgiver 

 

Smittevernansvarlig helsesøster og 

smittevernlegen koordinerer og leder 

informasjonsarbeidet i hverdag og ved utbrudd. 

Ved utbruddsituasjoner involveres rådmannen og 

informasjonsansvarlig i rådmannens stab og 

rådmann. Det benyttes pressemeldinger i tillegg til 

kommunens egne informasjonsnettsteder. 

Kommuneoverlegen er ansvarlig. 

Lokalpressen er samarbeidspartner. 

Informasjon ved enkelt 

tilfelle av smittsom 

sykdom 

Behandlende lege/ 

smittevernlege 

Enkelt individ: Behandlende lege.  

Større grupper: Smittevernlegen/ 

smitteverngruppen tar stilling til og utfører i 

samarbeid med behandlende lege  

§ 2-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon inn i 

Kommunens 

organisasjon 

Kommuneoverlege 

Helsesøster 

 

Informasjon og samarbeid legges til eksisterende 

samarbeidsorgan og ledelsen. Smittevernansvarlig 

helsesøster og kommuneoverlege er sentrale i 

forhold til informasjon og råd om vaksiner samt 

hygieniske spørsmål og undersøkelser.  

Miljørettet helsevern utgir 4 årlige nyhetsbrever. 

Fokus er på miljørettet folkehelsearbeid. 

Intranett 

 

www.ringerike-

kommune.no 
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Meldeplikt og varsling Behandlende lege Leger har meldeplikt ved mistanke om eller 

diagnostisering av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Meldingen går til folkehelseinstituttet med kopi til 

kommuneoverlegen/smittevernlegen. Det brukes 

fastsatt skjema (MSIS), og det deles i tre 

kategorier: 

 Gruppe A: Nominativ melding. 

 Gruppe B: Skriftlig melding enkeltvis uten 

pasientidentitet. 

 Gruppe C: Summarisk melding etter fastlagte intervall. 

 

Enkelte sykdommer er varslingspliktige, dvs. at det 

umiddelbart skal formidles beskjed til 

kommuneoverlegen/ folkehelseinstituttet/ 

Mattilsynet. Melder må sikre at informasjonen er 

mottatt. 

MSIS  

Tuberkulose-

forskrift 

www.fhi.no 

 

 

 

 

Smittevern-

loven 

 

Matloven 

 

Kommuneoverlege Større utbrudd av smittsomme sykdommer skal 

meldes til Folkehelseinstituttet. Matbårne 

smittsomme sykdommer meldes i eget 

overvåkingssystem, Vesuv. 

Avdelingsleder Melding til kommuneoverlegen ved utbrudd av 

allmennfarlig smittsom sykdom. 

 

Oversikt over 

befolkningens helse 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Kommuneoverlege 

Alle MSIS meldinger vurderes av 

kommuneoverlegen. De samles i eget arkiv hos 

smittevernansvarlig helsesøster. Det utarbeides 

en årlig lokal oversikt. 

Alle institusjoner har en egen smittevernkontakt. 

Det utarbeides årlig oversikt over institusjonenes 

forekomst av smittsomme sykdommer, 

antibiotikabruk og helsetjenesterelaterte 

infeksjoner. Rapporteres til kommuneoverlegen. 

Folkehelse-

loven 

 

Opplæring, kompetanse Kommunen som 

arbeidsgiver 

Helsepersonell 

Sikre nødvendig kompetanse innen smittevern-

arbeidet hos alle tilsette, herunder håndhygiene. 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for 

smittevernkontakter. 

Smittevernansvarlig personell skal løpende holde 

seg oppdatert. Det deltas årlig i to 

oppdateringskurser ved FHI: 

 Vaksinedagene (høst) 

 Smitteverndagene (vår) 

 Verdens håndhygienedag 

Helse- og 

omsorgs-

tjenesteloven 
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Institusjoners plan for infeksjonskontroll og smittevern.  
 

Alle institusjoner i Ringerike kommune er pliktige å ha et eget fokus på smittevern og 

infeksjonskontroll. Målet er å forebygge og begrense smittsomme sykdommer i institusjonene. 

I Ringerike har vi valgt ut 4 fokusområder for smittevernarbeidet: 

1. Håndhygiene. 

Alle ansatte i Ringerike kommune har høyt fokus på håndhygiene. Det er skjerpet fokus i alle 

omsorgsyrker (barnehage, skole, fengsel, asylmottak, helse- og omsorgstjenester).  Det følges 

nasjonale råd (www.fhi.no) og prosedyrer (Var Healthcare). Det gjennomføres årlig en fokusdag: 

Verdens håndhygienedag. Kompetanse om håndhygiene inngår i introduksjonsprogrammet for 

nyansatte.  

2. Renhold 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner), har etablert plan for renhold, der hverdagsrenhold har høyt fokus på 

kontaktflater og sanitæranlegg. I renholdsplanene inngår en beredskapsavtale med ekstra renhold 

ved utbrudd av smittsom sykdom i institusjonen. 

3. Oversikt over infeksjonssykdommer og antibiotika. 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner o.l.), rapporterer årlig en oversikt over registrerte infeksjonsutbrudd til 

kommuneoverlegen ved Helsekontoret. Helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for 

antibiotika bruk og vaksinasjonsdekning for influensa. 

4. Ren omsorg 

Alle helse- og omsorgstjenester og alle typer institusjoner (barnehager, skoler, helse- og omsorg) har 

fokus på ren omsorg. Det følges prosedyrer beskrevet i Var Healtcare. 

 

Internkontroll 
Institusjonens arbeid med smittevern og infeksjonskontroll er en del av virksomhetens internkontroll. 

Den må bestå av 4 deler: 

 

 

• Hvordan gjør vi 
det vi sier at vi 
skal

• Hvordan 
kontrollerer vi 
at vi gjør som vi 
sier

• Hvem er vi

• Hva skal vi 
gjøre

• Hvordan 
forberdrer vi 
vår virksomhet

Act Plan

DoStudy



Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 19 
 

 

Hvem er vi - og hva skal vi gjøre? 

Virksomhetens størrelse og type, tidligere erfaringer og særlig utfordringer legger føringer for 

smittevern- og hygienearbeidet. 

Fokus på smittevern og infeksjon er særlig viktig i 

 Institusjoner, der mennesker lever og er tett på hverandre: 

o Institusjoner der mennesker bor og lever tett sammen, og er avhengige av bistand fra 

hjelpepersonell. F.eks.: bo- og omsorgsinstitusjoner, sykehjem, fengsel, asylmottak. 

o Barnehager og skoler. 

 Tjenester der smittestoffer rask kan spres til mange: 

o Matproduksjon i og til institusjoner 

o Legekontorer og legevakt. 

Institusjonens plan for smittevern og infeksjonskontroll forankres i den overordnede smittevernplan 

og skal være preget av «så her gjør vi i praksis». 

Denne delen legger føringer for omfanget på de øvrige deler av institusjonens plan. 

Hvordan gjør vi det vi sier at vi skal? 

Smittevern og infeksjonskontroll er en del av hverdagen i alle organisasjoner; det er en 

ledelsesoppgave å legge til rette for at alle ansatte har fokus på smittevern og infeksjonskontroll i sitt 

daglige virke. Det er hver enkelt ansattes oppgave å bevare fokus i hverdagens oppgaver. 

Virksomhetene har en egen handlingsplan for området som beskriver hvilke rutiner den enkelte 

institusjonen har for smittevern og hygiene, og hvordan det legges til rette for at disse er kjente. 

 

Rutinene er tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem, og forankret i smittevernplanen. 

https://www.varnett.no/portal/search?query=Infeksjonsforebygging&rawquery=space:7346 

 

Relevante temaer: 

 Retningslinjer for å håndtere av vanlige og mindre vanlige sykdommer og tilstander, som 
urinvegsinfeksjoner, sårinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, smitte med resistente bakterier, 
diarésykdommer, og influensa.  

 Retningslinjer for bruk av antibiotika, isolering av smittede pasienter, håndhygiene, bruk av 
arbeidstøy, alminnelig renhold, avfallshåndtering, matservering mv.  

 Retningslinjer for forebyggende tiltak herunder retningslinjer for forebygging av yrkesbetinget 
smitte hos helsepersonell, bla. vaksinasjon, håndhygiene, forebygging av blodsmitte og 
veiledning i smitteprofylakse, vaksinasjon av pasienter og ansatte.  

Hvordan kontrollerer vi at vi gjør som vi sier?  

Det er en ledelses oppgave å overvåke om arbeidet med smittevern og infeksjonskontroll gir ønskede 

resultater og samtidig kjenne til status i hver enhet. Arbeidet koordineres og gjennomføres av en 

smittevernkontakt i hver institusjon. 

 

Det er faste rutiner for overvåkning av temperatur på varmtvannsberedere, kjøleskap, frysere, 

oppvaskmaskiner og vaskemaskiner i institusjoner.  

Det rapporteres årlig til Kommuneoverlegen, ved Helsekontoret en oversikt over registrerte 

infeksjonsutbrudd og helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for antibiotikabruk og 

vaksinasjonsdekning for influensa. 
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Kommunens sykehjem rapporterer til nasjonale oversiktsregistre 2 ganger årlig. 

Ytterligere kilder til informasjon om status for institusjonenes arbeid med smittevern og 

infeksjonskontroll, er avviksmeldinger i kvalitetssystemet samt hendelsesanalyser og lokale 

gjennomganger utfra konkrete eksempler. 

 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for alle institusjonenes smittevernkontakter. Under 

samlingen presenteres status i Ringerike kommunes forbedringsprosjekter og gis informasjon om 

nasjonale føringer.  

Hva gjør vi om det viser seg at vi ikke gjør som vi sier – eller det oppstår noe nytt  

Korreksjon av virksomhetenes arbeid gjennom kvalitetsforbedring og utvikling av tjenester er en del 

av kommunens arbeid med internkontroll. Arbeid med smittevern og infeksjonskontroll følger 

samme rutiner. Institusjonenes kvalitets- og MKS-grupper sammen med avdelingsleder er sentralt for 

arbeidet med å korrigere virksomheten.  

 

Ved utbrudd av smittsom infeksjonssykdom, f.eks. fra bærer av multiresistente bakterier er registrert 

til utbrudd av infeksjonssykdom el.lign. inntreffer, er det leders oppgave å sikre at institusjonen har 

etablert og gjort kjent rutiner for informasjonsinnhenting og varsling. 

 

Rutinene beskriver:  

 

 Hvor søke informasjon?  

Oppslagsverk som kan bistå oss i en aktuell situasjon er: 

 Smittevernplanen for Ringerike kommune 

 Informasjon om enkelt sykdommer og råd: www.fhi.no 

 Relevante prosedyrer finnes ved å slå opp i tidligere PPS: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 Varslingsrutiner 

Avdelingsleder varsler ansvars/vakthavende sykepleier. Avdelingsleder vurderer om det er 

ytterligere varslingsplikt og/eller behov. 

Kommuneoverlegen varsles ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.  Noen sykdommer 
er meldepliktige til kommuneoverlegen – se https://www.fhi.no/ 
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Beredskap ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer 
  

Viser til Aksjonskort (vedlegg 1) 

En stor gruppe meldepliktige infeksjonssykdommer oppdages ved screening (f.eks. tuberkulose, HIV, 

hepatitt B og C) og medfører generelt liten smittefare for andre.  Individer som sier at de har en 

smittsom sykdom/eksponert for en, men ikke har symptomer på sykdommen, er generelt lite 

smittsomme.  

Dersom pasienten er syk med symptomer på infeksjon bør vedkommende isoleres mest mulig. Det 

betyr på helseinstitusjoner å ha eget rom med eget toalett og bad. I barnehage og skoler betyr det å 

ta eleven ut av gruppen og skjermes med en voksen som bistand.   

Videre: 

Leder er ansvarlig for at det i hverdagen er tydelig plassert ansvar for å sette i verk relevante tiltak 

ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer. I helse- og omsorgstjenestene vil det være 

ansvarshavende sykepleier (ansvarsvakt). 

1. Søk informasjon om sykdommen.  

Det kan søkes f.eks. på Folkehelseinstituttet, www.fhi.no. 

 

2. Søk bistand til pasienten 

Aktuelle er foresatte, fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege.  

 

3. Søk råd og meld om sykdommen 

Kontakt smittevernkontakten i institusjonen, sykehjemslege eller kommuneoverlegen 

(smittevernlegen) for råd ved behov. 

Ringerike interkommunale legevakt er kommunens akutte allmennmedisinske tjeneste utenfor 

normal arbeidstid og ivaretar også vurdering av enkelt tilfeller innen smittevern. 

Folkehelseinstituttet har en smittevernvakt som kan kontaktes av behandlingsansvarlig lege for 

ytterligere bistand. 
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Særlig samfunnsmedisinske infeksjonsutfordringer 
 

Kommunen skal ha egen plan for håndtering av tuberkulose, beredskap og pandemi. I tillegg omtales 

legionella og MRSA. 

 

Tuberkulose (TB) 
 

Tuberkulose er en allmenn farlig smittsom sykdom som er meldepliktig.  Håndtering av tuberkulose 

spørsmål reguleres av:  

Forskrift: Forskrift om tuberkulose kontroll. Helsedepartementet 2005 (www.lovdata.no)  

Veileder: https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 

Informasjon om tuberkulose: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/ 

 Bistand til helsepersonell: 

  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tb_skjema_maler/ 

Hyppighet 

På landsbasis registreres det en stabilisering, etter en økende tendens i hyppighet av 

tuberkulose. Det ble registrert 293 tilfeller i 2016. Dette er i hovedsak:  

- Personer av utenlandsk opprinnelse, med primær smittekilde i hjemlandet (80-90 % 
av tilfellene) 

- Personer av norsk opprinnelse, typisk smittet i ungdommen.  
 
Utvikling på landsbasis:  

 
Tilfeller i vårt distrikt: 
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På Ringerike har vi fire institusjoner med økt risiko for tuberkulose 

 Ringerike Fengsel (160 plasser) 

 Hvalsmoen transittmottak (vekslende størrelse fra 200-850 plasser) 

 Ringerike omsorgssenter for barn (Mindreårige asylsøkere under 15 år, BUFETAT). 

Per dags dato: 5 bofellesskap normert til 6 barn per hus (15. juni 2017). 

 Enhet for enslige mindreårige i Ringerike kommune. Bosatte enslige mindreårige 

asylsøkere).  I dag: 25 barn (15. juni 2017). 

 
Det utføres screeningsundersøkelse av enkelte yrkesgrupper (helsepersonell), innvandrere 

(f.eks. familiegjenforening, arbeidsinnvandring) og forut for noen medisinske behandlinger. 
Screeningen utføres i henhold sentrale retningslinjer; ved IGRA test og røntgen av thorax.  

 

Smittekjeden Tuberkulose        

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Mykobakterie Reservoar menneske. 
Hvilende bakterie, svært overlevelsesdyktig, den kan 
reaktiveres ved redusert immunforsvar (f.eks. annen sykdom 
eller medisinsk behandling).  
En andel bakterier er multiresistente. Fleste har lunge-
tuberkulose og er smittsomme ved hoste. Lav smittsomhet. 
1/10 av de smittede utvikler sykdom på et tidspunkt i livet. 
Diagnostisering: Blodprøve IGRA test. Røntgen av thorax.  
Behandling er en spesialistoppgave; infeksjonen behandles med 
antibiotika i kombinasjon. Eget observert regime for at sikre 
behandlingen gjennomføres og tolereres (DOT). Langvarig 
behandling over flere måneder, det gis behandling til aktivt 
syke og til asymptomatiske yngre personer. 

Smittekilde Menneske med 
aktiv tuberkulose 

Isolering av syke inntil behandlingen er i gang. 

Mennesker med 
latent tuberkulose 

Er ikke smittefarlige. Det vurderes forebyggende behandling. 
Vurderingen gjøres i spesialisthelsetjenesten. 

Plikt til å la seg 
undersøke 

Innbygger fra høyendemiske områder som skal være i landet i 
over 3 mnd. Alle flyktninger har plikt til å la seg undersøke, 
uansett hjemland. 
Særlige regler for ansatte i helse- og omsorgssektor og i 
oppvekst. 
Løpende endringer – viser til tuberkuloseveilederen  

Utgangsport Munn-ekspektorat Munnbind.  

Smittemåte Dråpe og 
luftsmitte 

Håndhygiene. Generell hygiene og fokus på godt renhold. 

Inngangsport  Smittebeskyttelse til behandlere. Munnbind bæres av friske 
nærkontakter så lenge pasienten er smittsom. 
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Smittemottaker Friske (< 36 år) Vaksinasjon av friske (avskaffes som rutine i Norge 2009). 
Vaksine tilbys til risikogrupper (innbygger og barn av foreldre 
fra høyendemiske områder).  
Vurderes hos ansatte i yrker med høy eksponering som er 
uvaksinerte. Tilbys helsefagstudenter på videregående skole. 
Vaksinasjon er ikke relevant for personer over 36 år. 

 

Ansvar og oppgaveoversikt ved tuberkulose. 

 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 

- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av tuberkulosearbeidet i kommunen. 
- Oversikt over tuberkulosetilfelle i kommunen. 
- I samarbeid med tuberkulosekoordinator og folkehelseinstituttet å vurdere behov og 

omfang, samt ivareta smitteoppsporing ved tuberkulose. Resultat av smitteoppsporing 
sendes tuberkulosekoordinator og folkehelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ved smittevernansvarlig helsesøster har 

ansvaret for: 

- Helsekontorets tuberkulose oppgaver: Oversikt over aktuelle personer, innkalling, 
diagnostikk, smitteoppsporing, informasjon og vaksinasjon. 

- Mottar melding fra politiet om innbyggere som har plikt til å la seg undersøke for 
tuberkulose. 

- Koordinerer samhandling med spesialisthelsetjenesten og kommunens arbeid for pasienter 
med behandlingskrevende tuberkulose (bl.a. behandlermøter). 

- Smittevernansvarlig helsesøster er fagligansvarlig og bistår kommuneoverlegen. 
Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus og tuberkulosekoordinator ved 

Drammen sykehus har ansvar for: 

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Oppdatering og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten.  
- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 

Fastlegene har ansvar for:  

- Å være oppmerksom på tuberkulose som en diagnostisk mulighet ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Bidra i behandlingen av pasienter med tuberkulose i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  

Hjemmesykepleien har ansvar for: 

- Den praktiske gjennomføring av behandling av tuberkulosepasienter (overvåket behandling 
(DOT)).  

Personalkontoret i kommunen har ansvar for:  

- Etablering av rutiner for helse-, sosial-, omsorgs- og oppvekstsektor som sikrer at: alle 
nytilsatte og tilsatte som i mer enn 3 mnd. i løpet av de siste 3 årene har vært i land med høy 
forekomst av tuberkulose, plikter vise fram gyldig tuberkuloseundersøkelse før arbeidets 
start.  

- At alle tilsatte i kommunen som jobber med økt smitterisiko for tuberkulose tilbys 
vaksinasjon. Kommunen skal dekke utgifter til så vel utredning som vaksinasjon for 
tuberkulose (Forskrift for tuberkulose). 

Politiet har ansvar for: 

- Å gi melding til Kommuneoverlegen om ankomne utlendinger som skal undersøkes. 
- Motta melding når det ikke har vært mulig å gjennomføre screening. 
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- Bistå i situasjoner der pasienter som mottar DOT behandling ikke forsvinner fra 
behandlingen. 

Ringerike Fengsel  
- Helseavdelingen har ansvar for å sikre oppfølging og relevant utredning for tuberkulose blant 

innsatte. 
- Ringerike Fengsel har ansvar for å sikre at ansatte har nødvendig kjennskap til og beskyttelse 

mot tuberkulose 
Ringerike omsorgssenter og bosatte mindreårige asylsøkere 

- Mindreårige asylsøkere undersøkes for tuberkulose innen 2 uker etter ankomst som ledd i 
generell helseundersøkelse. Undersøkelsen gjøres på Smittevernkontoret, helsestasjonen. 

Hvalsmoen transittmottak/asylmottak 
- Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har ansvar for oppfølging og evt. utredning 

av asylsøkere for tuberkulose. Ledende sykepleier bistår i tuberkulose utredning. 
 

Beredskapssituasjoner 
 

Planen beskriver to typer beredskapssituasjoner:  

I. Smitte mellom mennesker 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til mennesker 

 

I en situasjon med risiko for eller erklært epidemi og pandemi skal smittevernarbeidet følge samme 

mal som i normalsituasjoner. Dersom antallet av nye tilfelle dobles på en uke, kan smittesituasjonen 

kaldes en epidemi. En epidemi som sprer seg over større deler av verden kaldes en pandemi. 

De samme begreper kan benyttes i andre smitterelaterte beredskapssituasjoner. 

Den kommunale helsetjenesten rår ikke over ekstra ressurser som kan trekkes inne i ekstraordinære 

situasjoner. Det vil være kommunes daglige helse- og omsorgstjeneste, herunder fastleger og 

legevaktstjeneste som ivaretar beredskapssituasjonen, og prioriterer det i forhold til andre oppgaver. 

Smittevernlegen har i samarbeid med smitteverngruppen ansvar for at koordinere innsatsen og 

varsle rådmannen for evt. mobilisering av kriseberedskap i kommunen.  

Smittevernberedskapen skal ses i sammenheng med den generelle medisinske beredskap i 

kommunen og kommunens kriseberedskap. 

En oversikt over ansvarsområder ved beredskapssituasjoner 

Kommuneoverlegen har ansvar for: 

- Overordnede medisinskfaglige beredskap, herunder oversikt over allmennfarlig smittsomme 
sykdommer. 

- Informasjon i og utenfor organisasjonen i samråd med kriseledelse og informasjonsrådgiver, 
inkl. informasjon til medier. 

- Varsling av beredskapsledelse (rådmann og beredskapsleder). 
- Sammenkalle smitteverngruppen, inkl. evt. assisterende personell. 
- Ved smitte fra næringsmidler, dyr eller fugler: Samordne arbeidet med Mattilsynet. 
- Samhandling med fastleger og legevakt. 

 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster 
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- Gi råd og assistere kommuneoverlegen med å sikre utredning og samhandling i 
beredskapsarbeidet innenfor deres fagfelt. 

- Smittevernansvarlig helsesøster har ansvar for vaksinebestilling, gjennomføring av 
smitteoppsporing og vaksinasjon sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

- Fagansvarlig miljørettet helsevern har ansvar for samhandling med teknisk etat og miljø- og 
arealforvaltningen sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

Rådmannen leder kriseberedskapsgruppen. Har ansvar for: 

- Ledelse av innsatsen. 
Beredskapsleder har ansvar for:  

- Kommunens generelle beredskapssituasjon, inkl. planverk. 
Andre etater som er relevante: 

- Miljø- og arealforvaltningen   
- Tekniske tjenester 
- Helsesøster og fastleger 

 

I. Smitte mellom mennesker 

Pandemier – bruk av samfunnsberedskap   
Pandemier er store verdensomspennende epidemier. Det mest aktuelle er influensapandemier; 

historiske eksempler er: Spanskesyken (1918), Asiasyken (1958), Hongkongsyken (1969). Nyere 

eksempler er fugleinfluensa og SARS, og InfluensaH1N1 høsten 2009. 

 

Det er utarbeidet en Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (sist revidert 2016): 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-

beredskapsplan_pandemi.pdf 

I 2009 ble også flere veiledere for utarbeidelse av planverk tilgjengelig. Innsatsen ved pandemi styres 

med retningslinjer fra Helse- og sosialdepartementet ved Helsedirektoratet 

(www.helsedirektoratet.no) og følges med løpende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

(www.fhi.no).  

 

WHO skjelner mellom 6 faser i en pandemi: 

Faser Beskrivelse 

Interpandemisk periode 

1 Ingen nye virus Ingen ny influensavirus subtyper er oppdaget hos mennesker. En 

influensavirus subtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan 

være tilstede hos dyr. Lav smitterisiko 

2 Nytt virus hos dyr Nytt virus hos dyr, ingen influensavirus subtyper oppdaget hos 

mennesker. Sirkulere dyrevirus, som kan utgjøre en reell risiko for 

sykdom hos mennesker. 

Pandemisk årvåkenhetsperiode 

3 Smitte til 

mennesker 

Sykdom hos mennesker med ny subtype, men ingen spredning mellom 

mennesker eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 

4 Begrenset smitte 

mellom 

mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 

geografisk begrenset. Kan tyde på at virus ikke er godt tilpasset 

mennesker 
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5 Økende, men ikke 

svært smittsom 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 

begrenset. Noe som antyder at viruset er i ferd med at tilpasse seg 

mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig 

pandemi risiko). 

Pandemisk periode 

6 Pandemi Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkning. 

 Postpandemi Tilbake til interpandemisk periode. 

 

Ringerike kommunes pandemiplan innarbeides som en del av kommunens smittevernplan. Samtidig 

vises til Plan for helse- og sosialberedskap (Beredskapsplan) for Ringerike kommune. 

 

Pandemisk influensa på Ringerike.  
Gjennomgang av smittekjede illustrerer innsatspunkter:  

   

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak? 

Smittestoff Ny influensavirus Få som er immune/delvis immune mot sykdommer, siden 
virus er nytt. Det betyr at mange vil bli syke. 
Ikke alvorlig infeksjon, men moderat til svært smittsomt. 

Smittekilde Syk person  Isolere syke 
Behandling av sykdommen med medisin om mulig 
(redusere smittespredning) 

Utgangsport Munn-nese Munnbind til syke 

Smittemåte Dråpe smitte 
Kontakt, indirekte 
kontakt, luftbåren 

Større avstand til folk 
Hostehygiene 
Håndhygiene 

Inngangsport Munn-nese Munnbind til frisk 

Smittemottaker De som ikke har hatt 
infeksjonen  

Vaksinasjon (da brytes smittekjeden) – det mest effektive 
tiltak. 
Forebyggende medisin til utsatte individer 

 

Utfordringen er stor samfunnsmedisinsk: det må forventes et stort antall syke samtidig.   

Pandemien forventes å vare i 15 uker, med høyeste topp i uke 5-10 (senest i uke 6-7). Det forventes i 

verste fall at oppimot 40 % av befolkningen på landsplan kan bli syke. Det vil ikke være jevnt fordelt, 

verken i regioner eller innenfor de enkelte regioner.    

Anslag: For Ringerike vil 40 % utgjøre ca. 11500 personer. Størsteparten av de syke vil klare seg 

hjemme. En del, anslagsvis 25 % av disse (knapp 3000) vil ha behov for tilsyn, pleie og omsorg fra 

hjemmetjenesten (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet). Et anslag for innleggelsesbehov i 
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sykehjem er 5-10 % (600-1200) (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet)., og sykehus 2-5 % 

(250 - 600). 

 

Når gjør vi hva?  Ressursmobilisering 

Ved utbrudd av influensa skjerpes basale smittevern rutiner, herunder spesielt håndvask og overflate 

hygiene. Kommunal kriseledelse ved rådmann og beredskapsleder varsles ved nivå 4 om Norge er 

berørt, nivå 5 om Norge ikke er berørt. 

Ved smitteutbrudd i Ringerike kommune styres arbeidet overordnet av kommunal kriseledelse ved 

rådmannen, og det daglige arbeidet av smitteverngruppen, ved kommuneoverlegen. Smittevern 

kontaktene i hver enkel institusjon deltar i en utvidet smitteverngruppe.  

Relevante tiltak retter seg mot sikring av ressurser og mobilisering av personell. 

- Rådmannen og kommunens kriseledelse er overordnet ansvarlig for prioritering av ressurser og 
tjenester i kommunen. 

- Personalavdelingen har et overordnet ansvar for å ha oversikter over tilgjengelig personale, samt 
assistere ved koordinering og evt. omdisponering av kommunens personell, særlig viktig i pleie- 
og omsorgssektor, helsesektor og tekniske tjenester. Det må legges til rette for fleksibel bruk av 
tilgjengelige personellressurser i alle tjenester og på tvers av tjenesteområder. Den enkelte 
avdelingsleder i samarbeid med enhetsleder, er ansvarlig for koordinering og evt. omdisponering 
av personell i henhold til operasjonell pandemiplan for hvert enkelt tjenesteområde. 
Det skal vurderes nyttet alle ekstra ressurser, herunder f.eks.: pensjonert helsepersonell,  

økt stillingsprosent for deltidsansatte 

Omprioritering av oppgaver med nedprioritering av ikke livsviktige oppdrag (renhold i ikke 

smitteaktive rom/kontorbygg, hjemmehjelp, park- og annet vedlikeholdsarbeid o.lign.). 

Koordineres av personalavdelingen i samarbeid med virksomhetsledere. 

Ivaretaking av samfunnskritiske tjenester 

Som en del av tjenestenes risiko- og sårbarhetsanalyser, gjennomgår alle tjenesteområder 

regelmessig egne tjenester og tydeliggjør hvilke oppgaver, som er kritiske å sikre ved høyt 

sykefravær, og hvilke ressurser som er nødvendige for å opprettholde de kritiske funksjoner.  

Utstyr ved pandemi 

Forsyninger av nødvendig utstyr og medisin kan bli kritisk.  Smitteverngruppen med 

smittevernkontakter skal vurdere tiltak for at sikre tilstrekkelig tilgang til kommunens borgere, og gi 

råd om prioritering og evt. rasjonering av kritiske varer (f.eks. tørkepapir, håndsprit, såpe, antivirale 

medisiner, m.v.). 

Vaksinasjon 

Helsekontoret har ansvar for at bestille og motta influensavaksine, både for normalsituasjoner 

(sesong influensa) og ved pandemi. 

Vaksine mottas og lagres i Ringerikskjøkkens kjølerom på Kilemoen. Distribusjon ivaretas derifra med 

bistand fra kommunalt transportteam og med bistand fra frivilligsentralen. 

Massevaksinasjon gjennomføres etter de prioriteringer som legges av nasjonale myndigheter. Det 

vises til nasjonal Pandemiplan.  

For alle som selv kan møte fram, gjennomføres vaksinasjonen på helsestasjon, skoler og barnehager 

(barn og unge) eller hos fastlege. For de som har behov for vaksine i hjemmet eller på institusjon 
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gjennomføres vaksinasjonen av pleie- og omsorgstjenesten (hjemmetjeneste og institusjon). For 

institusjoner med smittevernkontakt, er denne ansvarlig for koordinering og vaksinasjon av ansatte i 

egen tjeneste. Helsekontoret koordinerer vaksinebestilling og har kontinuerlig mottak for 

vaksinasjon.  

 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til 

mennesker 

Smitte fra vann 

Legionella – bruk av samfunnsberedskap 
 

På landsbasis diagnostiseres sporadisk enkelte tilfelle av legionella infeksjon, fra 10-40 pr år. Der har 

vært enkelte utbruddsituasjoner med mange smittede. Eksempler: År 2005 i Sarpsborg-Fredriksstad 

området (54 smittede, 10 døde), kilden var en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en 

treforedlingsbedrift.  År 2001 i Stavanger (28 smittede, 7 døde), kilden var et kjøletårn på et hotell. 

Status Ringerike: Det er i 2009 diagnostisert et enkelt tilfelle. Det har ikke vært større utbrudd av 

legionella. 

 

Legionella kan være opphav til: 

 Pontiacfeber, som er en influensalignende mild infeksjon med ofte rask og spontan helbredelse. 

 Legionærsykdom som er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet. 

De fleste infeksjoner er a-symptomatiske.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. 
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Folkehelseinstituttets Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning  

Ringerike kommunes nettside: Legionella forebygging 

 

 

 

Smittekjeden for legionella:      

   

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakteriell sykdom 55 arter. Ikke alle artene er kjent for å gi sykdom hos 
mennesker.  

Optimal vekst temperatur 20-50gr.,  pH>3 - < 10. Gjerne 
med slam/belegg i rør. Stillestående fukt. 

Smittekilde Forurenset vann  Legionellabakterien finnes i vann og er utbredt i naturen.  
Forholdsregler for anlegg med stillestående vann, inkl. 
melderutiner er krav om rengjøring og desinfeksjon av 
anlegg, anbefalinger om temperatur >70 oC i 
varmtvannsberedere, sanering av vannrøyrssystemer 
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(unngå ”blindledninger og blindsoner” i rørsystemer), 
gjennomførte risikoreduserende tiltak på anlegget.  

Utgangsport Anlegg med bakterier. 
(Tempererte vann i 
tekniske installasjoner 
som kan spre aerosoler 
via luft, f.eks. 
dusjanlegg). 

Aerosol smitte.  

Smittemåte Luftsmitte som 
aerosoler. Inkl. 
fjerndråpesmitte 

Høy smittedose 

Inngangsport Innånding   

Smittemottaker Spesielt utsatt er 
personer med redusert 
immunforsvar, inkl. 
lunge- og hjertesyke, 
diabetikere, eldre. 

Behandling med antibiotika. 

 

Ansvar og oppgave oversikt ved legionellasmitte til omgivelsene 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 
- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av legionellaforebyggende arbeid og ved 

utbrudd (smitte). Det praktiske arbeidet er delegert til fagansvarlig for miljørettet helsevern. 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for: 

- Å motta og behandle meldinger om kjøletårn og luftskrubbere, samt ha oversikt over andre 
aerosoldannende anlegg, spesielt dusjanlegg og manuelle bilvaskeanlegg i kommunen. 

- Føre systematiske tilsyn med anlegg og virksomheter som har risikoanlegg (større dusjanlegg 
i idrettsbygg). 

- Å vurdere behov, omfang og ivareta smitteoppsporing ved legionellautbrudd. 
- Sikre samarbeid og koordinering med andre etater i kommunen (Tekniske tjenester, 

Eiendomsforvaltningen, Miljø- og areal forvaltning) ved utbrudd av legionella.  
Smittevernkontoret ved smittevernansvarlig helsesøster har ansvaret for: 

- Assistanse ved utredning av legionellasmitte, herunder spesielt prøvetagning, informasjon og 
utredning med intervju av smittede. 

Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus:  

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 
Fastlegene har ansvar for: 

- Å være oppmerksom på legionella som en diagnostisk mulighet, ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Behandlingen av legionella utenfor sykehus, for den enkelte pasient. Dette i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten  
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MRSA – og andre multiresistente bakterier 

Håndtering i helse og omsorgstjeneste 
Her omtales hovedsakelig MRSA. Lignende forhold vil ofte være gjeldene for andre multiresistente 

bakterier, som ESBL, VRE og andre. Denne planen kan da vurderes å brukes.   

Ressurssider og bistand til helsepersonell:  

Informasjon om MRSA: https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/  
Smittevernveileder: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-
a/stafylokokkinfeksjoner-inkl.-mrsa-i/  
MRSA-veileder: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/mrsa-
veilederen.pdf  
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_
antibiotikaresistens_230615.pdf  

 

Prosedyrer for håndtering av MRSA finnes i https://www.varnett.no/?vn=12.0 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7871/12 

MRSA = Meticillin resistente staphylococcus aureus. 
Gule stafylokokker er en vanlig bakterie hos mennesker, den regnes som normalflora (opptil 40 % av 

befolkningen er langvarige bærere). Hos friske personer gir bakterien sjeldent anledning til sykdom. 

Hos individer med svekket immunforsvar kan en infeksjon være alvorlig. MRSA er stafylokokk 

bakterier som ikke lenger er følsomme for en stor gruppe av antibiotika, kan gi anledning til alvorlig 

infeksjonssykdom. MRSA ønskes ikke i helse- og omsorgsinstitusjoner i Norge. Tiltak retter seg derfor 

mot helse- og omsorgsinstitusjoner (sykehjem og sykehus), ikke mot normalbefolkningen (f.eks. ikke 

tiltak i skoler, barnehager, andre arbeidsplasser). 

MRSA bakterien er normalt og hyppig forkommende i de fleste steder i verden; bare i de nordiske 

land og Nederland har man så langt klart å holde forekomsten veldig lav. Det beror på restriktiv 

antibiotikabruk, god hygiene, samt omhyggelig håndtering og oppsporing av enkelt tilfelle. 

 

 

Smittekjeden ved MRSA  

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakterie:  
Stafylococcus aureus 

MRSA er en variant av stafylokokk-familien. Det er en 
vanlig hudbakterie i store deler av verden. I Norge er 
bakterien uønsket i helseinstitusjoner pga. resistens. 

Smittekilde Bærer av bakterie Behandling for bærerskap og infeksjon. Begrense kontakt. 
Isolasjon på institusjon. Sykemelding for ansatte i 
helseinstitusjoner. 

Aktiv infeksjon med 
bakterie 
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Utgangsport Hud, sekret og sår Munnbind, hansker, tildekning av sår. 

Smittemåte Kontakt Håndhygiene. Generell hygiene, særlig berøringsoverflater 

Inngangsport Hud 
Sår, kateter etc 

Smittebeskyttelse til behandlere. 
Grundig håndhygiene. 

Smittemottaker Alle 
risikopersoner 

Grundig hygiene. 

 

Tiltak ved MRSA 

Vi følger: 

 Sentrale føringer for håndtering av MRSA  

 Prosedyrer for smittevern, hygiene og infeksjonskontroll: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

Fokus på å forebygge  

God håndhygiene og fokus på renhold på kontaktflater er sentralt for å begrense spredning av alle 

typer smittsomme sykdommer, inkl. multiresistente bakterier. 

Godt overblikk over forekomst gir mulighet for å tilpasse tiltak etter en aktuell situasjon. 

Målrettet bruk av antibiotika er sentralt for å unngå ytterligere resistensutvikling. Ren omsorg 

reduserer risikoen for infeksjoner. Bruk av arbeidsbekledning reduserer risikoen for kontaminering 

mellom miljøer. 

Fokus på å begrense smitte 

Økt fokus på generelle smittevern tiltak, herunder håndhygiene og renhold (se ovenfor) begrenser 

smittespredning. 

Bruk av personlig smittevernutstyr bidrar til å beskytte brukere og personale mot gjensidig 

kontaminering (hansker, smittefrakk, munnbind, mv.). 

Ved sanering for MRSA følges veilederens anbefalinger.  

Alt sengetøy og kroppsnære plagg fra MRSA positive pasienter behandles som smittevask og vaskes 

isolert ved min. 80 grader. 

Screening – når gjør vi det  

Ved mistanke om forekomst av multiresistente bakterier i helse- og omsorgstjenesten, avgjøres av 

enhetsleder etter melding fra avdelingsleder. Beslutningen tas i samråd med kommunalsjef og 

kommuneoverlege når det er relevant å sette i verk screening av ansatte og brukere for 

multiresistente bakterier (i dag typisk MRSA). Smittevernkontakten i hver institusjon bistår leder i 

oversiktsarbeid og med kompetanse. 

Ansatte screenes når de møter på jobb, optimalt på en fridag. Det screenes etter arbeidsdagens start 

(grunnet øket risiko for positiv test uten varig bærerskap). 

Tilsynslege og fastlege er ansvarlig for MRSA -undersøkelse og evt. sanering for pasienter.  

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for undersøkelse av ansatte. Screeningen gjennomføres 

koordinert og uten unødig opphold. 

Generelt vil screening bare være relevant ved mer enn et tilfelle i samme enhet eller med samme 

bakteriestamme i kommunen. Målet er å begrense smitte og om mulig identifisere smittekilde. 
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Et enkelt tilfelle blant brukere/beboere i en institusjon eller en hjemmetjeneste håndteres som et 

enkelt tilfelle. Det gjøres ikke supplerende utredning, unntatt i institusjon. Her testes det personale 

som har vært i berøring med pasienten. 

Ved flere tilfeller av MRSA blant brukere/beboere: I hjemmetjenesten testes personalgruppen, som 

har vært i berøring med brukere. I Institusjon testes alt personell i pleie, i tillegg til alle beboere i 

relevant avdeling.  

Vi tilstreber at MRSA -pasienter i videst mulig omfang får tilrettelagt tilbud i pleie- og 

omsorgstjenesten, slik smittebelastningen i institusjoner blir minst mulig. Beboere og pasienter som 

er positive for MRSA, kan ferdes fritt utenfor institusjon. Eventuelle sår tildekkes, grundig 

håndhygiene er viktig. 

 

Ved isolert MRSA positivitet blant personale i helse- og omsorgstjeneste vurderes det i samråd med 

kommuneoverlege om det bør iverksettes en utredning med henblikk på å identifisere evt. 

smittekilde. Veiledende er:  

 En enkel positiv arbeidstaker: Behandles som et enkelt tilfelle. 

 Flere positive blant personalet: I hjemmetjenesten testes hele personalgruppen.  I 

institusjonshelsetjenesten testes personalgruppen og alle beboere i avdelingen. Om 

personalet har vært i alle avdelinger: Hele institusjonen. 

Personale som testes kan fortsette i jobb i samme enhet, men bør ikke jobbe i andre enheter. 

Personale som er kroniske MRSA bærere, vil kunne være i jobb i helse- og omsorgstjenesten, evt. 

etter omplassering eller etter individuell vurdering.  

Personale som er gravide, har kroniske sykdommer med hyppige sykehuskontakter, planlagte 

innleggelser eller har eksemsykdommer på eksponert hud bør ikke håndtere pasienter med verifisert 

MRSA 

 

Screening av personale – uavhengig av utbrudd 

Det tas MRSA -prøve og avventes svar fra medarbeidere som har vært (innlagt eller medarbeider) på 

sykehus eller sykehjem (helse- og omsorgsinstitusjon) i utlandet (unntatt Norden, Nederland) eller 

som har hatt lengre opphold eller opphold med økt eksponering i utland med høy forekomst av 

MRSA. 

 

Melderutiner 

Behandlende lege skal melde alle MRSA -tilfeller i MSIS med melding til kommuneoverlegen.  

Kommuneoverlegen er ansvarlig for å gi melding til Ringerike sykehus, Vestre Viken ved fagansvarlig 

medisin ved utbrett forekomst av MRSA kommunehelsetjenesten. 
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Vedlegg 1: Aksjonskort for håndtering av allmenn farlig smittsom 

sykdom i Ringerike kommune. 
 

 

  

Allmennfarlig smittsom sykdom oppdaget 

og behandlet av:  

Allmennlege – Spesialisthelsetjenesten 

Legevaktslege - Andre 

Melding til smittevernlege/vara 

Kommuneoverlege 

Smittevernlege vurderer: 

Ved høy alvorlighetsgrad 

følges samme akse som 

ved alvorlig utbrudd for 

vurdering av tiltak og 

innsatsnivå. 

. 

Smittevernlege kaller inn 

smitteverngruppe og 

orienterer rådmann, 

innkalling av 

beredskapsgruppen. 

Smittevernlege er medisinsk 

faglig ansvarlig 

Mindre 

alvorlig, enkelt 

tilfelle 

Alvorlig utbrudd/ 

mange affiserte 

Smittevernlege 

ansvarlig for: 

Orientering av 

Fylkeslege 

Folkehelseinstituttet 

Involvering av 

fagansvarlig 

miljørettet helsevern 

Andre samarbeids- 

partnere (Mattilsyn) 

 

Beredskapsgruppen 

er ansvarlig for: 

Orientering til 

publikum og medier 

Utnevne  

pressekontakt 

Smitteverngruppen 

ansvarlig for: 

*Kartlegging 

*Avgrensning og 

forebygging 

*Evaluering 

* Informasjon til 

andre leger og 

legevakt 

 

Behandlende  

spesiallege/fastlege 

er ansvarlig for 

kurative tiltak. 
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Vedlegg 2: Aktør og Ressurs oversikt  

Mannskap 

Kommuneoverlege Medisinsk faglig ansvarlig 

Akutt medisinsk beredskap 

 

Karin Møller 958 99 205 

 

Vara for kommuneoverlege Øyvind Kjelsvik 974 36 526 

Fagansvarlig 

smittevern 

Helsesøster 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

utbrudd smittsomme sykdommer 

Kristin Andresen 970 88 760 

Cathrine Sivertsen 408 04 219 

Anette P. Meyer 970 69 233 

Helsestasjon i Sentrum  32 11 75 75 

Supplerende bistand fra øvrige 

helsesøstre 

Belinda Gjerløw 970 78 166 

Fagansvarlig 

miljørettet 

helsevern 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

miljøutbrudd 

Unni Suther 905 62 030 

Tekniske tjenester, kommunalsjef Gunn Edvardsen 934 07 021 

Kommunalsjef Helse 

og omsorg 

Administrativ ansvarlig Christine Myhre 

Bråthen 

478 50 586 

Beredskapsansvarlig  Ansvarlig for beredskap i Ringerike 

kommune 

Sveinung Homme 909 99 923 

Rådmann Overordnet administrativ ansvarlig 

Leder for kommunens kriseledelse 

Tore Isaksen 415 05 013 

Informasjons-

ansvarlig 

Ringerike kommune Mats Øyeren 922 92 393 

Evi Mathilassi Lien 916 26219 

Legevakten Øyeblikkelig helsehjelp 

Legevaktsleger og personell 

Kine Eriksen 908 05 512 

Vara virksomhetsleder Vigdis Jægersborg 92243610 

 

Legevaktsoverlege Anne Lille Høeg 

Hodnesdal 

934 56 567 

Vakttelefon  3211 1111 

116 117 

Fastleger i Ringerike Bistand i akutte situasjoner 

Kommuneoverlege kontaktperson 

Karin Møller 

 

958 99 205 

Bedriftshelse-

tjenesten 

Oppfølging kommunale ansatte Magnus Nilholm 916 76 325 
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Materiell 

 

Bolig/institusjon Tildelingskontoret  

(institusjonsoversikt og bolig) 

  

Kommunalsjef Christine M. Bråthen 95161650 

 

Basale behov Kriseteam  

Rekvireringsrett til bespisning, 

transport, bekledning og 

innkvartering til mindre grupper 

 468 45 726 

Leder Kriseteam Audun Løvstad 452 52 924 

Ekstern bistand  

 

Fylke Fylkesmannen i Buskerud www.fmbu.no 3226 6600 

 Fylkeslegen   

Nasjonale Folkehelseinstituttet allment www.fhi.no 

 

2107 7000 

Folkehelseinstituttet, avd. for 

smittsomme sykdommer   

2107 6643 

Helsedirektoratet www.helsedirektoratet

.no 

810 20 030 

Mattilsynet Ringerike www.mattilsynet.no 

 

936 31 915 

3211 5600 

Astri Ham 905 01 858 

Ringerike sykehus Beredskapsansvarlig May Janne Botha 

Pedersen 

984 16 639 

Sentralbord  03525 

Infeksjonsmedisiner Lars Thoresen 

Hygiene sykepleier Randi Bratland 

Tuberkulosekoordinator Vestre 

Viken 

Hege Bjelkøy 

Nordre Buskerud 

politidistrikt 

Hønefoss  3210 3210 

Politimester    

Tolketjeneste Språksenteret  2219 8217 

776 07 750 
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Vedlegg 3:  

Smittevernansvarlig helsesøster.  Smittevern og Vaksinasjonskontor 

   

Smittevernansvarlig Kristin Andresen   Mobil 970 88 760 

   Cathrine Sivertsen   Mobil 408 04 219 

   Anette Prøsch Meier   Mobil 970 69 233 

Vaksine-smittevernkontoret tlf.     408 04 250 /32 11 75 75 

 

Lokalitet:   Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine, Storgaten. 

Medisinsk faglig ansvarlig: Kommuneoverlege 

Administrativ leder:  Kommunalsjef for barn og unge 

Stillingsbeskrivelse smittevernansvarlig helsesøster 

Fagkompetanse for helsesøster: Helsesøster med kompetanse innenfor vaksinasjon, 

smittevern generelt og tuberkulose, samt migrasjonshelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine har i dag følgende bemanning 

(15.06.2017): 

 Smittevern og vaksine: 

 100 % stilling som helsesøster med ansvar for smittevern (i dag delt på 3 ansatte) 

 Migrasjonshelse 

 30 % helsesøster i integrasjonsarbeid 

 50 % allmennlege 

 100 % psykiatrisk sykepleier 

 100 % helsesekretær 

 

Formål smittevern og vaksinasjonskontor: 

Bistå kommuneoverlegen med:  

o Forebyggende smittevernarbeid – informasjon, vaksinasjon, oversiktsarbeid. 

o Utredning og oppfølging av enkeltsaker. 

o Bistå enheter og virksomheter i Ringerike kommune i smittevernarbeidet. 

o Ansvar for influensavaksinasjon i Ringerike kommune. 

o Bistå avdelinger i kommunen med råd i arbeidet med smittevern og 

infeksjonskontroll, samt yrkesrelatert vaksinasjon. 

 

Oversikt over smittevernarbeidet: 

Smittevernansvarlig helsesøster sikrer at:  

o Det årlig utarbeides en oversikt over den registrerte forekomsten av smittsomme 

sykdommer i Ringerike kommune (MSIS meldinger, samt rapportering fra 

kommunens institusjoner) og vaksinasjonsdekningen. 

o Planen danner grunnlag for planlegging av arbeidet videre. 
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Oppgaver for smittevern og vaksinekontor  -  Oversikt 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogram. Råd og veiledning til helsesøstre 

Vaksinasjon av risikogrupper, f.eks. narkomane, MSM, noen yrkesgrupper, 

elever i VGS, enkelt pasienter, m.fl.  

Reisevaksine 

Influensavaksinasjon av ansatte, samt tilbud til befolkningen  

HPV vaksine til målgruppe 

Tuberkulose Utredning for tuberkulose, koordinering av tuberkulose arbeidet. 

Overvåking Samle og registrere:  

 Infeksjons- og antibiotika rapportering fra tjenestene, rapportering ved 

smittevernkontakter. 

 MSIS meldinger til Ringerike 

Sammen med kommuneoverlegen å utarbeide en årlig rapport. 

Informasjons- 

arbeid 

Befolkningsinformasjon via ulike media (lokalavis, Intra- og internett 

(facebook)) om vaksinasjon, smittevern, hygiene mv.  

Målrettet informasjon til enkelt grupper, individer og organisasjoner 

Enkeltsaker Bistå kommuneoverlegen i utredning og tiltak. 

Eks.: Meningitt, legionella, infeksjonsutbrudd i lokalsamfunnet (barnehager, 

hotell m.v.) 

Håndhygiene Arrangere en håndhygienekampanje en ganger årlig for alle ansatte og 

institusjoner i Ringerike kommune 

Nasjonale 

prosjekter 

Delta i prosjekter på FHI og være pådriver for utviklingsarbeid innenfor 

smittevern og vaksine. 

Kompetanse Er kommunens spisskompetanse innen praktisk smittevern og 

vaksinasjonsarbeid. 

Deltakelse på nasjonale smittevern og vaksinedager arrangert av 

folkehelseinstituttet (2*2 dager) for å sikre oppdatering. 

Fortløpende egen innsats (litteratur). 
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Vedlegg 4: Utdypende om forebygging: 
 

Folkehelse – strukturelle forhold. Samfunnets infrastruktur 
 

Drikkevann Den enkelte vannverkseier (private og 
kommunale vannverk) har driftsansvar og 
beredskapsansvar for alle vannkilder og 
vannforsyningssystem. 
 
Drikkevannskilder som skal produsere mer enn 
10 m2, institusjoner, barnehager, skoler o.l. er 
plangodkjenningspliktig.  
Mattilsynet har godkjennings- og tilsynsansvar. 
 
Prøvetaking ivaretas av vannverkseier. I private 
hjem ivaretas prøvetaking av eier eller beboer, 
evt. med assistanse fra smittevernansvarlig 
helsesøster eller fagansvarlig miljørettet 
helsevern 
 
Miljø – og arealforvaltningen skal sikre at alle 
som får byggetillatelse får tilstrekkelig og 
betryggende vannforsyning, kloakk og avløp. 
 

Mattilsynet 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske tjenester 

Forskrift om 
vannforsyning og 
drikkevann 2001 
(drikkevannsforskrifte
n) 
 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
mv.  
 
 
 
 
 
Plan og 
byggingsloven 

Næringsmiddel Ved mistanke om vann eller næringsmiddel-
båren sykdom skal behandlende lege sikre at 
nødvendige prøver tas av pasienten. 
 
Næringsmiddelvirksomheter er Mattilsynets 
tilsynsområde. Mattilsynet fortar prøvetaking i 
virksomhetene ved mistanke om utbrudd. 
 
I private hjem ivaretas prøvetaking av 
smittevernansvarlig helsesøster eller 
smittevernkontakten (i samråd med 
kommuneoverlegen og miljørettet helsevern). 

Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 

Lov om 
matproduksjon og 
mattrygghet av 2003. 
 
 

Hygiene i offentlige 

tilgjengelige bygg og 

institusjoner, bad, 

turist-virksomheter, 

restaurant etc. 

Større matserverings- og produksjonssteder 
skal godkjennes av Mattilsynet. 
Mattilsynet fører tilsyn. 
 
Tillatelse til overnattingsvirksomhet gis av 
formannskapet med forhåndsuttalelse fra 
Mattilsynet (kjøkken og vann) og fra miljørettet 
helsevern/kommuneoverlegen for hygieniske 
forhold i virksomheten. 
 
Miljørettet helsevern har delegert myndighet 
og kompetanse innen vurdering av hygieniske 
forhold i offentlige bygg og turistvirksomheter, 
og kan føre tilsyn og gi råd eller pålegg om 
retting 
 

Mattilsyn 
 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 

Matloven 
 
Lov om 
folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) 
  
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
Forskrift om 
badeanlegg, basseng, 
badstue mv.1996 
 
Forskrift om 
hygienekrav for 
frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og 
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Badeanlegg og tatoveringsvirksomhet skal 
godkjennes. 
 
Skoler og barnehager skal godkjennes. Skoler 
og barnehager er områder med økt 
smittebelastning og der fokus på hygiene må 
være høyt. Det tilstrebes at alle institusjoner i 
oppvekstområdet utarbeider egne 
infeksjonskontrollprogrammer. 
 
Asylmottak, barnehager, skoler, 
forsamlingslokaler, virksomheter med utslipp til 
omgivelsene og virksomheter med kjøletårn 
skal meldes til miljørettet helsevern ved 
oppstart av ny eller endringer i eksisterende 
virksomhet. 
 
 

hulltakingsvirksomhet 
1998. 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager 
1995. 
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015 
 
 

Helse- og 

omsorgsinstitusjoner 

Det bør rettes spesiell fokus på hygiene og 
smitteverntiltak i helse – og omsorgs-
institusjoner med heldøgns pleie og omsorg.  
Dette pga. beboernes generelt svekkede 
helsetilstand og samtidig tette boforhold med 
felles pleiere.  Det skal utarbeides 
infeksjonskontrollprogram for hver enkelt 
institusjon. 

Helse – og 
omsorgsledere 

Forskrift om 
smittevern i 
helseinstitusjoner 
(infeksjonskontroll 
program) 
 
 
MRSA veileder 

Avfall, slam og 

vannrensing 

Komposteringsanlegg 
 
Avfallsplasser 
Håndtering og destruksjon av spesialavfall 
 
 
  
 
Slamlaguner 
 
 
Renseanlegg for rensning av kloakk. Kommunen 
har egen hovedplan for avløp. 
  
Bruk av slam som jordforbedringsmiddel i 
landbruket 
 
Gjødselbinger  
 

Hadeland/Ringerike 
avfallsselskap as 
 
Tilsyn ved 
miljøvernmedarbeider  
 
(Kommuneoverlegen, 
miljørettet helsevern) 
 
Tekniske tjenester, 
miljøvernmedarbeider 
 
Bl.a. Monserud 
renseanlegg 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 

Forurensingsloven 
Forurensningsforskrif
ten  
 
Kommunal 
renovasjonsforskrift 
(1994) 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
 
 
 
 
Forskrift om 
gjødselvarer mv. av 
organisk opphav 
2003 
 

Skadedyr  

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk etat: Bekjempelse av de fleste typer 
skadedyr i kommunale bygg og anlegg, kontakt 
med skadedyrsfirma, herunder: Rotter (kloakk).  
Viltnemda: Grevling, rev, andre ”ville” dyr i 
bymessig bebyggelse. 
Mattilsynet: Skadedyr i næringsmiddelindustri 
Dyrevern: Katte- hunder 
 

Teknisk etat  
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlege) 
 
Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 
 
 

www.fhi.no 
Egen portal for 
skadedyr 
 
Forskrift om 
skadedyrs 
bekjempelse (2003) 



Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 41 
 

 

Mulig smitte fra dyr Det er meldeplikt fra behandlende lege til 
smittevernlege og Mattilsynet ved mistanke 
eller bekreftede tilfelle av smitte fra dyr til 
mennesker, f.eks. ornitose (smitte fra fugler), 
ringorm (smitte fra hund, katt, gnagere, hest, 
storfe), miltbrann (husdyr og sporer). 
Det er nominativ meldeplikt fra behandlende 
lege ved diagnostisert tularemi (smitte fra harer 
og gnagere). 
 
Politiet kan kreve vaksinasjonsattest fra turister 
med medbrakte kjæledyr. 
 

Aerosol-spredere: 

Bl.a.: 

Luftskrubbere, 

kjøletårn, 

luftfukteanlegg, 

basseng, dusjanlegg, 

vaskehaller  

 

 

Hindre spredning av legionella via aerosol. 
Sentralt står: Rensning, vedlikehold og korrekt 
temperatur i anlegg.  
Ansvarlig for informasjon og utredning er 
kommuneoverlegen. Ved utbrudd av enkelt 
tilfelle skal de meldes til kommuneoverlegen  
 
Utredning: 
- I private hjem: Prøvetaking ved 
smitteansvarlig helsesøster. 
-I det offentlige rom: Teknisk etat etter 
rådgiving fra smitteverngruppen. 
Det er meldeplikt ved oppstart til 
kommuneoverlegen for virksomheter med 
aerosol givende produksjon. 

Kommuneoverlegen 
Miljørettet helsevern 

Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap.3 
 
Legionella-
bestemmelsene:  
Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap 3a.  
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015. 
 

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig Lov/register 

Individ rettettiltak 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogrammet er et svært 
viktig smitteforebyggende tiltak. 
Dessuten: 
Reisevaksiner 
Vaksine av risikogrupper: 

- Influensa (eldre og kronisk syke)  
- Pneumokokkvaksine 
- Narkomane: Hepatitt A/B. 
- Innvandrer og barn av smitteførende 

mødre: Hepatitt B 
 

Helsesøster 
 
Vaksinekontor 
 
Fastlege 
Fastlege og tilsynslege 
ved institusjoner 
 

SYSVAC-Forskriften 
(2003) 
 
 
Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 

Antibiotika resistens Korrekt bruk av antibiotika som et tiltak for at 
unngå utvikling av antibiotika resistens.  
 
Forhåndsundersøkelse for MRSA og andre 
multiresistente bakterier hos risikogrupper  
 

Behandlende lege 
 
 
Arbeidsgiver 
 
 
Institusjonsleder 

Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 
Forskrift om 
forhåndsundersøkelse 
av arbeidstakere i 
helsevesenet (1996) 
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God hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i 
alle kommunale institusjoner og boliger 

Boenhetsleder  
Forskrift om 
smittevern i helse og 
omsorgsinstitusjoner 
 
MRSA veileder 
 

Håndhygiene Høyt fokus på korrekt håndhygiene i alle 
tjenester spesielt: 

- i alle tjenester helse og omsorg 
- i oppvekst (spesielt barnehager) 
- administrative yrker 

1 årlige kampanjer for håndhygiene.  
Tema i nyhetsbrev fra miljørettet helsevern. 

 
Handsprit brukes ved ikke synlig skitne hender, 
alternativ er håndvask med vann og såpe, 
engangs håndtørk. Håndsprit er lett tilgjengelig 
i alle virksomheter i kommunen. 
 

Alle Veileder for 
håndhygiene 

Stikkuhell,  

kanyler og sprøyter 

Kan være smittebærer av mange sykdommer, 
herunder blodbårne sykdommer (hepatitt B-C 
og HIV). 
Ringerike kommune har klargjorte mapper til 
bruk ved stikkskade. De finnes hos 
enhetsledere. Prøvetagning foregår hos 
fastlege eller på sykehusets laboratorium, 
profylaktisk og oppfølgende vaksinering hos 
bedriftshelsetjenesten. Nærmeste leder har 
ansvar for å sikre oppfølging av arbeidstaker. 

Personalavdelingen 
Ringerike kommune 
 
Pleie og 
omsorgstjenesten 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Stamina 
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Vedlegg 5: ROS analyse - Smittevern 
 

ROS analysen skal bidra til å skape et realistisk bilde av hvilke utfordringer som forventes i 

samfunnet, så vel nasjonalt som lokalt. Den skal bidra til at vi kan være best mulig forberedt på 

scenarier i vårt lokalsamfunn. 

Sannsynlighet er et statistisk begrep basert på historiske og erfaringsmessige forhold. Det betyr at 

sjeldne utfordringer i praksis kan skje i morgen. 

 

Det er kjent at fokus på generell smitteverntiltak, spesielt håndhygiene, reduserer risikoen for 

utbredelse av og dermed alvorlige utbrudd av langt hovedparten av alle alvorlige smittsomme 

sykdommer.  

 

Konsekvens/ 

sandsynlighet 

Personskade 

Få-små Alvorlig/mulig død < 10 døde 

< 20 alv. 

syke/skadde 

<20 døde 

< 40 alv. 

syke/skadde 

>20 døde 

>40 alv. 

Syke/skadde 

Liten 

Ufarlig 

En vis fare Farlig Kritisk Omfattende 

Katastrofe 

Høy 

(en gang i 

året/oftere) 

 Årlig influensa 

Enkelttilfelle av 

alvorlig allmenn 

farlig, smittsom 

sykdom  

Vaksinasjonsdekning 

Antibiotika 

resistens 

  

Moderat 

(hver 1-10 år) 

 MRSA utbrudd i 

helseinstitusjon 

 

Noro-virus utbrudd i 

helseinstitusjon, 

hotell eller andre 

institusjoner 

Større utbrudd 

av alvorlig 

smittsom 

sykdom 

 

Tuberkulose 

utbrudd 

 

Mindre 

(10.-50.år) 

 Smitte fra skadedyr 

(fx. rotter, duer)  

Utslipp fra 

virksomheter 

og dusjanlegg 

(legionella) 

 

 Terrorhandlinger 

Pandemi 

 

 

Lite 

(>50.år) 

    

 

Større 

naturkatastrofer 

Biologisk krigføring/ 

terror 

Svikt i vann og kloakk 
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