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Møtested:  Formannskapssalen 
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Tid:   16:00  

 

Temamøte/Dagsorden 

16:00 – 16:05 Opprop/Møteinnkalling. 

16:05 – 16:50 Arbeid med skolemiljø, v/ Rektor Tone Sandvik, Hov ungdomsskole. 

16:50 – 17:00 Pause. 

 

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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Mons-Ivar Mjelde 

leder 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  13/18 

Side 2 av 15   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2801-7   Arkiv: A06  

 

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp 

med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai 

2018.  

 

Saksutredning 

Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask, 

og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn). 

Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever. 

 

Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka 

ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av 

en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.  

 

Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved 

skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk. 

 

Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver 

elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut 

over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.  

 

Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre 

kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 
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Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike 

fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.  

 

Juridiske forhold  

Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av 

omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.  

Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har 

uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden. 

 

Økonomiske forhold 

Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men 

har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell 

spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer. 

 

Rådmannens vurdering 

En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke 

skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.  

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 15/9061-17   Arkiv: A10 &88  

 

Klage - etablering av barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtak fattet av Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 07.02.18 i sak 5/18 opprettholdes.  

 

Klagen oversendes Fylkesmannen for klagebehandling 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok to søknader om etablering og drift av barnehager i desember 

2017, en ny barnehage på Tandberglia og en ny Montessori barnehage på Ask.  

 

Søknadene ble behandlet i en felles sak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.18.  

Følgende vedtak ble fattet:  

Det gis ikke tilskudd til nyetablering av flere barnehageplasser utover det som er planlagt da 

det ikke er behov for dette. Ringerike kommune følger vedtatte retningslinjer og prosedyrer 

for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger til grunn 

barnehage- og skolebehovsanalysen 2016-2030 i sitt planleggingsarbeid.  

 

Administrasjonen sendte 08.02.18 brev til Ringerike Montessori AS med underrettelse av 

vedtak  gjort av Hovedutvalget. Begrunnelsen for vedtaket fremkommer av saksfremlegget.  

 

Beskrivelse av saken 

28.03.18 mottok administrasjonen en klage datert 27.02.18 fra styreleder ved Ringerike 

Montessori AS og Stranden skole eiendom AS. I klagen hevdes det at søknaden om etablering 

av barnehage ikke er realitetsbehandlet, kun  summarisk avslått. Klager hevder videre at saken 

ikke er godt nok opplyst eller utredet da begrunnelsen er at «det ikke er behov for» flere 

barnehageplasser og at det ikke er tatt hensyn til barnets interesser. Klager påpeker at 

Stortinget har forutsatt at de lokale barnehagemyndighetene skal ivareta ansvaret med å legge 

til rette for barnehagetilbud i samsvar med brukerens ønsker. Klager undres også hvorfor deres 

søknad ble slått sammen  med en annen og ønsker at deres søknad skal behandles separat. 

Klager ønsker også at de påståtte økonomiske konsekvensene skal holdes separat for deres 

søknad.  
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Administrasjonens anbefaling er at hovedutvalget opprettholder sitt vedtak om å ikke gi 

tilskudd til etablering av Montessori barnehage på Ask. Administrasjonen planlegger 

barnehageutvikling i tråd med tidligere behandlinger og vedtak gitt av kommunestyret og 

hovedutvalget. Administrasjonen vil være positiv til etablering av ny barnehage når det er i tråd 

med behov og føringer.  

 

Driftsgrunnlaget til allerede etablerte barnehager i området vil bli svekket ved etablering av en 

ny barnehage på Ask. Ringerike har allerede et overskudd  av barnehageplasser og eksisterende 

barnehager nedbemanner og legger om driften etter behov. En ny barnehage vil føre til lavere 

utnytting av eksisterende barnehager. Ved opprettelse av en ny barnehage er det ikke 

driftsgrunnlag for alle eksisterende barnehage. En eller flere barnehage må legge om eller legge 

ned driften og barn må bytte barnehage. I området der det søkes om å etablere barnehage er 

det allerede velfungerende private og kommunale barnehagetilbud. 

 

Klager reiser tvil om barnas beste er tilstrekkelig ivaretatt. En nedbygging/nedleggelse av en 

barnehage vil føre til et barnehagebytte. Et barnehagebytte kan være en stor påkjenning for de 

barna som måtte oppleve det. Ringerike kommune mener å ha hensyntatt barnets beste 

gjennom en helhetsvurdering av barnehagetilbudet i Ringerike.  

 

Kommunestyre vedtok i sak 104/16 å se positivt på oppstart av Montessori skole på Ask. I 

denne saken skulle kommunestyret  kun se på om oppstart av skolen førte til store endringer i 

grunnskoletilbudet  i  kommunen. Det er  i utgangspunktet ingen sammenheng mellom å si ja til 

en privat skole på Ask og det å etablere en barnehage med samme pedagogikk. Det er alltid 

viktig med gode sammenhenger mellom  barnehage og skole og det handler om å legge til rette 

for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Uansett pedagogikk er dette en 

forventing til alle barnehager og skoler i Ringerike.  

 

Vedtakskompetansen til å treffe slike vedtak er delegert til Hovedutvalg for Oppvekst og 

kultur fra Kommunestyre.  Det følger av barnehageloven § 9 b at det er fylkesmannen som er 

klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter § 14, 2 ledd. Det betyr at dersom den  som 

har fått avslag på søknaden  påklager denne skal  Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 

behandle klagen og dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen over til fylkesmannen for 

klagebehandling.  

 

Barnehagemyndighetens praksis har vært å ha en politisk sak på søknader om kommunalt 

driftstilskudd ved etablering av nye barnehageplasser.  

 

Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp at enkeltvedtak kan påklages. 

Admirasjonen beklager å ikke ha opplyst søker i brev datert 08.02.18 om klagerettighetene.  

 

Det har ikke kommet inn nye momenter i saken etter at klagen ble mottatt.  

 

Juridiske forhold  

Søknaden om nyetablering av barnehage er hjemlet i barnehageloven § 14, 2 ledd hvor det 

heter at Kommunen kan  yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. Tidspunktet for innlemming av barnehagetilskuddene i 

kommunerammen er 1. januar 2011. Kommunen avgjør søknad om finansiering fra barnehager 

som søker godkjenning etter 1. januar 2011 etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se 

hen til barnehageloven § 8 andre ledd som forplikter kommunen til å tilpasse 
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utbyggingsmønstre og driftsformer til lokale forhold og behov. Av Rettsdatas kommentar til 

barnehageloven fremkommer det at § 8 andre ledd pålegger kommunen en plikt til å sørge for 

det antall plasser som er nødvendig slik at retten til plass for det enkelte barn sikres.  

 

De kommunale forhold og behov er vurdert. Som det fremkommer av det ovennevnte er det 

overskudd av barnehageplasser i Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Administrasjonen har i forberedelsene til søknaden og klagen forholdt seg til tidligere vedtatte 

vedtak gjort av kommunestyret og hovedutvalget  

 

Kommunestyremøte, 30.06.2016  

Vedtak i sak 110/16:  

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragsle/salg av barnehager, slik de fremkommer vedtas.  

 

Kommunestyremøte, 29.09.2016  

Vedtatt i sak 129/16:  

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid.  

 

Alternative løsning 

Ringerike Montessori kan etablere og åpne barnehage, men vil ikke motta offentlig tilskudd da 

det ikke gis tilskudd til nyetableringer utover det som er planlagt.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av et mangfoldig barnehagetilbudet i Ringerike kommune. Da det nå er 

overkapasitet av barnehageplasser anbefaler Rådmann å ikke etablere flere barnehager eller 

plasser da dette vil kunne påvirke drift i allerede sårbare områder i Ringerike. Risikoen for 

nedleggelse kan påvirke barnehagetilbud i samsvar med brukerens ønsker andre steder i 

distriktet.  
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Vedlegg 

 Søknad om etablering av barnehage – Stranden skole eiendom AS og Ringerike 

Montessori v/rektor Helle Sagstuen  

 Foreløpig svar – behandling av søknaden  

 Saksfremlegg – Etablering av barnehage, sak 5/18 

 Svar på søknaden  

 Protokoll sak 5/18 

 Klage på enkeltvedtak saksnr 15/9061-12 

 Foreløpig svar – behandling av klagen  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/999-1   Arkiv: A10 &32  

 

Brukerundersøkelse barnehager - 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Brukerundersøkelse for barnehagene 2018 tas til orientering  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune har hvert andre år brukerundersøkelse blant foreldre som har barn i 

barnehage i Ringerike kommune. Formålet med undersøkelsen er at foreldre/foresatte skal 

kunne gi tilbakemelding om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i 

barnehagen. Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet 

med barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen 

mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.  

 

I 2018 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle 11 kommunale barnehager 

gjennomførte undersøkelsen. 17 private barnehager valgte også å bruke denne undersøkelsen. 

Det ble en samlet svarprosent på 56%, 58% for de kommunale og 55% for de private.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med brukerundersøkelsen er mer systematisk brukermedvirkning, brukerdialog og 

tiltak til kvalitetsutvikling. Ringerike kommune setter mål på ønsket brukertilfredshet, for 

kommunen samlet og den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen 

med andre indikatorer på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. 

Resultater på opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom 

rådmannsnivået og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og 

medarbeidere. 

 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er 725 som har svart.  

Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. Det 

ble en samlet svarprosent på 56%, 58% for de kommunale og 55% for de private. Dette er en 

økning på 8% fra 2016. Landet for øvrig har svært varierende svarprosent. 

Barnehagemyndigheten har sett at svarprosenten varierer fra 30% - 80%.  

 

Av hensynet til personvernet til foreldre og foresatte som svarer, viser vi ikke resultater hvis 

færre enn 5 respondenter har svart på undersøkelsen. Det betyr at heller ikke barnehagen selv 
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kan se resultater med færre enn fem svar. For de minste barnehagene kan det derfor gi liten 

verdi å gjennomføre denne typen brukerundersøkelse. 2 av barnehagene (familiebarnehager 

med maks 5 og 10 plasser) som gjennomførte undersøkelsen hadde færre enn 5 respondenter 

og fikk ikke ut sine svar.  

 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene i samråd med foreldrene.  

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan sammenlignes med 

undersøkelsen fra 2016.   

 

 

 
 

 

Undersøkelsen viser blant annet at  

 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel.  

 foreldre er minst fornøyd med brukermedvirkning, fysisk miljø og informasjon. samtlige 

av overnevnte områder har hatt en fremgang fra forrige undersøkelse.   

 barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets undersøkelse. 

 

KS anbefaler at resultater over 0,3 kommenteres, i årets undersøkelse er forskjellene 

tilsvarende 0,3 eller mindre. Sammenlikningen med landet som helhet gir nyttig informasjon om 

hva som er vanlig ellers i landet. 

 

Det er viktig å vurdere utviklingen over tid i egen kommune for å se om det har skjedd 

endringer. Har det skjedd forbedringer på områder hvor kommunen har gjennomført tiltak? 

Man vil også kunne få svar på om kommunen har klart å opprettholde gode resultater. For å ha 

tid til å analysere, gjennomføre tiltak, implementere og vurdere disse ønsker 

barnehagemyndigheten å fortsette å gjennomføre brukerundersøkelsen hvert andre år.  

 



  Sak 15/18 

 

 Side 10 av 15   

 

Ringerike kommune har benyttet KS Bedre kommune sin brukerundersøkelse i 2016 og 2018. 

Dette har gitt barnehagemyndigheten noen erfaringer. Det har vært oppdaget feilkilder som har 

gjort det utfordrende å administrere undersøkelsen. Det har vært feil i e-postadresser, stor del 

av utsendelsene har havnet i spamfilter/søppelpost, undersøkelsen har vært oversatt på få språk 

og det er oppdaget feil i hjelpetekster. Samme type feilkilder var også i 2016.  

 

En del av de private barnehagene i Ringerike kommune benytter i tillegg til KS sin 

brukerundersøkelse, også Utdanningsdirektoratets (Udir) undersøkelse. Erfaringer fra våre 

private barnehager og andre kommuner er at Udir sin brukerundersøkelse er enklere å 

administrere og den finnes på flere språk. Undersøkelsen er også koblet opp mot 

Barnehagefakta. Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om 

norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i 

barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. Barnehagemyndigheten ønsker i 

2020 å benytte seg av Udir sin brukerundersøkelse for at foreldre i Ringerike skal ha en 

brukerundersøkelse i barnehage å forholde seg til og for å oppnå et pålitelig resultat. Dette er 

en gratis undersøkelse.  

 

Barnehagene må selv aktivt bruke og følge opp resultatene fra forrige undersøkelse for å 

engasjere foreldrene til å gjennomføre nye brukerundersøkelser. Det er et mål for 

barnehagemyndigheten å høyne svarprosenten for å få pålitelige resultater.  

 

Rådmannens vurdering  

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre for oppnå et pålitelig resultat som kan gi utgangspunkt 

for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling av barnehagene. Rådmann er godt fornøyd med 

resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/1092-1   Arkiv: A13  

 

Orientering om skjerpet pedagognorm fra 01.08.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken om skjerpet pedagognorm tas til orientering 

 

  

Sammendrag 

11.01 2018 kunngjorde Kunnskapsdepartementet at den foreslåtte skjerpingen av kravene til 

pedagogisk bemanning i barnehagene trer i kraft fra 01.08.18. Dette er i tråd med forslaget 

som har vært ute på høring i 2017.  

Fra 01.08 2018 skal det være minst én barnehagelærer per 7 barn under tre år, og minst én 

barnehagelærer per 14 barn over tre år 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om pedagogisk bemanning (Lov om barnehager) er revidert og har fått en skjerpet 

pedagognorm i barnehagene fra 01.08.18.  

Hovedtrekkene i den nye forskriften:  

 Minimum én pedagog per 7 barn under tre år. 

 Minimum én pedagog per 14 barn over tre år. 

 Vær ekstra oppmerksom på at alle barnehagelærere teller med i beregningene, ikke bare 

«pedagogiske ledere» som er ordlyden i regelverket. 

 Pedagogbemanningen knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under 

tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk. 

 Det er opp til eier og fordele pedagogressursene og normen beregnes på 

barnehagenivå, ikke på avdelingsnivå. 

 Et eget statlig øremerket tilskudd skal sikre at private barnehager får kompensert 

merutgiftene som følge av kravet. 

Administrasjonen har laget en fremdriftsplan for innføringen av den skjerpete pedagognormen i 

Ringerike kommune. 
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Alle barnehagene i kommunen ble varslet om endringen samme dag som den ble vedtatt. 

Kommunen hadde som barnehageeier informasjonsmøte med de kommunale barnehagene om 

endringen og som barnehagemyndighet med de private barnehagene i februar. Det ble i februar 

avholdt uformelle samtaler med de største arbeidsgiverorganisasjonene og det har vært tema på 

medbestemmelsesmøter på kommunenivå med tillitsvalgte. Omstillings- og 

nedbemanningsprosess av eventuelle overtallige assistenter/fagarbeidere er varslet. Med mange 

nok kvalifiserte søkere skal Ringerike kommune innfri den nye pedagognormen. 

Dispensasjoner fra normen kan innvilges dersom det ikke skulle være nok søkere. For at en 

dispensasjon skal kunne innvilges, må stillingen ha vært utlyst. Dispensasjonen kan maks ha en 

varighet på ett år.  

Etter årets barnehageopptak ser administrasjonen at det vil være behov for omtrentlig 12 nye 

pedagogiske ledere/barnehagelærere i private og kommunale barnehager i Ringerike. I de 

kommunale barnehagene vil det være behov for 5 nye pedagogiske ledere/barnehagelærere med 

de barnegrupper det er planlagt for høsten 2018.    

Den økonomiske konsekvensen av den skjerpete normen er i 2018 på 1,5 millioner kroner og i 

2019 på 3 millioner kroner. Det er først i 2019 det vil bli en helårsvirkning av normen.  

Barnehageopptaket har gitt administrasjonen  indikatorer på antall pedagoger som mangler. 

Det er ikke ønskelig å gå i en omstilling/nedbemanningsprosess før barnehageopptaket er 

offisielt er ferdig 01.06.17. Administrasjonen har vært i kontakt med omliggende kommuner i 

Buskerud som gjør dette på samme måte.  

 

Høringen om endring av pedagognormen gjaldt også innføring av en bemanningsnorm. 

Forslaget om bemanningsnorm, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagen, er ikke 

vedtatt. Dette er en lovendring og skal behandles på Stortinget før den eventuelt trer i kraft. 

Regjeringen har tidligere lagt opp til at også ny bemanningsnorm skal tre i kraft fra 01.08.18. 

 Fylkesmannen i Buskerud opplyser til administrasjonen at dette skal behandles på Stortinget i 

løpet av mai 2018.  

På bakgrunn av tall rapportert 15.12.17 vil det til sammen være behov for 11 

assistenter/fagarbeidere i kommunale og private barnehager. Enkelte av de private barnehagene 

i Ringerike innfrir allerede bemanningsnormen, og vil få en overtallighet ved at pedagognormen 

er vedtatt. Administrasjonen har informert de private barnehagene om at kommunen kan bistå 

med veiledning i eventuelle omstillings/nedbemanningsprosesser.  

Blir bemanningsnormen vedtatt vil Ringerike kommune ha behov for de 

assistentene/fagarbeiderne som eventuelt blir overtallige da kommunen med  ny skjerpet 

pedagognorm  ikke kan innfri den foreslåtte bemanningsnormen. Det kan også være at 

kommunen vil ha behov for flere assistenter/fagarbeidere. Det vil bli foretatt en ny beregning av 

behovet for ansatte når vedtaket om eventuell norm foreligger og nye barnegrupper fra høsten 

2018 er klar.  

Rådmannen forholder seg til fremdriftsplanen og gjør justeringer ved behov.  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Behandling av høringen i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017: 
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Vedtak i sak 31/17 

«Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.  

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og under 

og en voksen pr 6 barn frem til 6 år.  

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog per 6 

barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i dette og 

mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% fagarbeidere.»  

 

Økonomiske forhold 

Den økonomiske konsekvensen av den skjerpete pedagognormen er i 2018 på 1,5 millioner 

kroner og i 2019 på 3 millioner kroner. Det er først i 2019 det vil bli en helårsvirkning av 

normen. Dette tilsvarer 5 pedagogiske ledere/barnehagelærerstillinger.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget om bemanningsnorm, en ny minstenorm for grunnbemanningen, er en lovendring og 

skal behandles i Stortinget før den eventuelt trer i kraft 01.08.18. Fylkesmannen i Buskerud 

opplyser at lovendringen skal behandles av Stortinget i løpet av mai 2018. Det blir ingen 

omstilling- eller nedbemanningsprosess før etter at dette eventuelt er vedtatt.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen følger opp beslutning om skjerpet  pedagognorm.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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VÅR-konferansen 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

17/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned og er en konferanse for alle ansatte i 

Ringerike kommune og andre inviterte.  

 

 I år er «Ringerike – rom for alle» tema. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker.  Konferansen har fokus på utvikling og kvalitetsforbedringer. De gode eksemplene 

fra kommunens egne tjenester presenteres, i tillegg til et spennende og engasjerende foredrag 

ved Michael Fuller-Gee.  

 

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. For tiden er han en av 

de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging. Tidligere har han arbeidet 

som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør og førsteamanuensis på Universitetet i Agder og på 

Norges miljø- og biovitenskapelig universite (NMBU) på Ås. Michael har vært involvert i 

byutviklingsprogram i EU og blir brukt som ekstern hjelp i ulike byutviklingsprosjekter 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral.  

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på Vår-konferansen 2018 - Rom for alle. 

Påmeldingsfrist er 08.04.18.  
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

kommunes egne enheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montesori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp 

med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai 

2018.  

 

Saksutredning 

Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask, 

og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn). 

Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever. 

 

Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka 

ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av 

en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.  

 

Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved 

skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk. 

 

Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver 

elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut 

over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.  

 

Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre 

kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 



- 

Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike 

fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.  

 

Juridiske forhold  

Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av 

omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.  

Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har 

uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden. 

 

Økonomiske forhold 

Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men 

har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell 

spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer. 

 

Rådmannens vurdering 

En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke 

skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.  

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - 

Org.nr. 916231539 - søknad etter friskoleloven 

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning av utvidelse etter friskoleloven. Det 
fremgår av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om utvidelse med ungdomstrinn inkludert elevtallsøkning på 42 elever. 

Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 

vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 

Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 



positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en utvidelse av tilbudet vil få negative konsekvenser 
for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha betydning i hvor stor grad de 

negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til 
at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at 
hensynet til saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør 
være mer omfattende enn at det tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på 
etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer 
relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større 
betydning vil den ha for utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant 

annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige 
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta 
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt 

investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 

Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  

Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Øystein Rovde 
seniorrådgiver  

 

  



Kopi sendt til: 
 
Ringerike Montessori AS  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 





Redegjørelse elevtall 
 
Ringerike Montessori har i dag godkjennelse for å drive barneskole med opp til 80 
elever fordelt på trinnene en til syv. Vi ønsker å drive ungdomsskole med opp til 42 
elever. Elevene skal i hovedsak rekrutteres fra egne elever på barnetrinnet ved 
Ringerike Montessori, men også elever fra andre montessoriskoler i regionen vil få 
muligheten til å søke opptak. 



Tilskudd < 44 180 700
Tilskudd > 44 72 200
Skolepenger pr elev pr år 27 105
Tillegg for kapital/husleie pr elev 3 400

Antall elever 8 0 18 42

Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt
Inntekt
Brutto Statstilskudd <44 722 800 722 800 3 252 600 0 3 252 600 7 589 400 0 7 589 400
Brutto Statstilskudd >44 0
Netto statstilskudd - 85% 614 380 0 614 380 2 764 710 0 2 764 710 6 450 990 0 6 450 990

Skolepenger
Kapital husleie 27 200 61 200 142 800
Foreldrebetaling 216 840 487 890 1 138 410
Sum inntekt 858 420 0 858 420 3 313 800 0 3 313 800 7 732 200 0 7 732 200

Lønnskostnader
Lønn rektor 87 500 87 500 175 000 175 000 175 000 175 000
Lønn avdelingsledere 0 0 0
Lønn lærere 300 000 300 000 1 200 000 1 200 000 3 600 000 3 600 000
Lønn øvrig personell 200 000 200 000 440 000 440 000 1 000 000 0 1 000 000
Pensjonspremie 11 750 11 750 36 300 36 300 95 500 95 500
Feriepenger 70 500 70 500 217 800 217 800 573 000 573 000
Arbeidsgiveravgift 82 838 82 838 255 915 255 915 673 275 673 275
Kurs og kompetanseutvikling 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum lønn 752 588 0 752 588 2 375 015 0 2 375 015 6 166 775 0 6 166 775

DG 1 105 833 0 105 833 938 785 0 938 785 1 565 425 0 1 565 425

Avskrivninger 26 000 26 000 52 000 52 000 90 000 90 000

Husleie Stranden Skole 50 000 50 000 100 000 100 000 200 000 200 000
Leie av svømmehall 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000
Renovasjo, vann og avløp og lignende 5 000 5 000 10 000 10 000 50 000 50 000
Lys, varme 10 000 10 000 20 000 20 000 75 000 75 000
Renhold Inkl i husleie 0 0 0 0 0
Verktøy, inventar med mer 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Anskaffelser inventar 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Andre driftskostnader 25 000 25 000 50 000 100 000 50 000 50 000
Reparasjon og vedlikehold Inkl i husleie 0 0 0 0 0
Revisjon 7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000
Regnskap 10 000 10 000 20 000 20 000 50 000 50 000
Undervisningsmateriell 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 100 000
Lærermidler og materiell 100 000 100 000 150 000 150 000 250 000 250 000
Inventar og materiell til SFO 0 0 0
Telefon 12 500 12 500 25 000 25 000 25 000 25 000
Porto 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Skyssutgifter 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000 30 000
Bilgodtgjørelse 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Reise/ Diett 0 10 000 10 000 10 000 10 000
Annen kostnadsgodtgjørelse 0 0 0 0 0
Markedsføring, annonsering 12 500 12 500 20 000 20 000 25 000 25 000
Forsikringspremie 25 000 25 000 5 000 5 000 50 000 50 000
Kontingenter 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Finans 0 0 0
Sum andre kostnader 513 500 0 513 500 732 000 0 782 000 1 210 000 0 1 210 000

Netto resultat -407 668 0 -407 668 206 785 0 156 785 355 425 0 355 425

Høst oppstartsår 1 hele driftsår - 2020 Fullt utbygget skole

Jfr friskoleloven § 6-2 (maksimalsats)
Forskrift friskoleloven § 10-1 (maksimalsats )



Angående budsjetter og regnskap for Ringerike M o ntessori

Regnskapet for 2017 er per jan uar 2018 ennå ikke ferdigstilt , og 2017 var vårt første
driftsår . V i ber om å f å ettersende regnskapet, samt et oppdatert budsjett for hele
skoledriften når vi har regnskapet for 2017 klart . Det vedlagte budsjettet er kun for den
fremtidige ungdomsskolevirksomheten.



Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Aklangveien 2 

Postnummer: 3519 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 93443861 
E-post: bernt.gran@gmail.com 
Nettside: http://ringerikemontessori.no 

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole 
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike. 

Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i 

skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren 2014, og har 
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2017 med 39 elever. Skolen var før den ble 
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god 
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av 
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den 
gamle skolebygningen er på ca 1500 m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen 

tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, i tillegg til flere egne 
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre 
aktivitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen 
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 15.500 m2, og består av opparbeidet areal med 
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet 
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store 
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både 

lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig 

busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal 
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.  

 



Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 

Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 
skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»  

Vedlegg  

1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  



 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 

godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2019 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

80 + 42 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  



Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

80 + 42 

Trinn 10 
 

✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 

Vedlegg 

1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57) 

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett og regnskap grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

 regnskap for siste skoleår 

Vedlegg 

1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp: 30.01.2018 21.00.47) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 



 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

Vedlegg 

1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2018 07.28.43) 

 



Søknad om: Endring av tilbud, 
årstrinn og/eller elevtall ved 

godkjent frittstående grunnskole 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Aklangveien 2 

Postnummer: 3519 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 93443861 
E-post: bernt.gran@gmail.com 
Nettside: http://ringerikemontessori.no 

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg. 
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av 
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om. 

De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole 
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike. 

Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i 

skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren 2014, og har 
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2017 med 39 elever. Skolen var før den ble 
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god 
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av 
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den 
gamle skolebygningen er på ca 1500 m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen 

tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, i tillegg til flere egne 
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre 
aktivitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen 
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 15.500 m2, og består av opparbeidet areal med 
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet 
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store 
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både 

lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig 

busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal 
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.  

 



Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 

Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 
skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får 
bruke denne læreplanen. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»  

Vedlegg  

1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28) 

 

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  



 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 

godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2019 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

80 + 42 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  



Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

80 + 42 

Trinn 10 
 

✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 

Vedlegg 

1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57) 

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett og regnskap grunnskole 

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende: 

 budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd 
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og 
budsjettmal. 

 regnskap for siste skoleår 

Vedlegg 

1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp: 30.01.2018 21.00.47) 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet". 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 



 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

Vedlegg 

1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2018 07.28.43) 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9061-17   Arkiv: A10 &88  

 

 

Klage - etablering av barnehage  
 

Forslag til vedtak: 

Vedtak fattet av Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 07.02.18 i sak 5/18 opprettholdes.  

 

Klagen oversendes Fylkesmannen for klagebehandling 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok to søknader om etablering og drift av barnehager i desember 

2017, en ny barnehage på Tandberglia og en ny Montessori barnehage på Ask.  

 

Søknadene ble behandlet i en felles sak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.18.  

Følgende vedtak ble fattet:  

Det gis ikke tilskudd til nyetablering av flere barnehageplasser utover det som er planlagt da 

det ikke er behov for dette. Ringerike kommune følger vedtatte retningslinjer og prosedyrer 

for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger til grunn 

barnehage- og skolebehovsanalysen 2016-2030 i sitt planleggingsarbeid.  

 

Administrasjonen sendte 08.02.18 brev til Ringerike Montessori AS med underrettelse av 

vedtak  gjort av Hovedutvalget. Begrunnelsen for vedtaket fremkommer av saksfremlegget.  

 

Beskrivelse av saken 

28.03.18 mottok administrasjonen en klage datert 27.02.18 fra styreleder ved Ringerike 

Montessori AS og Stranden skole eiendom AS. I klagen hevdes det at søknaden om etablering 

av barnehage ikke er realitetsbehandlet, kun  summarisk avslått. Klager hevder videre at saken 

ikke er godt nok opplyst eller utredet da begrunnelsen er at «det ikke er behov for» flere 

barnehageplasser og at det ikke er tatt hensyn til barnets interesser. Klager påpeker at 

Stortinget har forutsatt at de lokale barnehagemyndighetene skal ivareta ansvaret med å legge 

til rette for barnehagetilbud i samsvar med brukerens ønsker. Klager undres også hvorfor deres 

søknad ble slått sammen  med en annen og ønsker at deres søknad skal behandles separat. 

Klager ønsker også at de påståtte økonomiske konsekvensene skal holdes separat for deres 

søknad.  

 

Administrasjonens anbefaling er at hovedutvalget opprettholder sitt vedtak om å ikke gi 

tilskudd til etablering av Montessori barnehage på Ask. Administrasjonen planlegger 



- 

barnehageutvikling i tråd med tidligere behandlinger og vedtak gitt av kommunestyret og 

hovedutvalget. Administrasjonen vil være positiv til etablering av ny barnehage når det er i tråd 

med behov og føringer.  

 

Driftsgrunnlaget til allerede etablerte barnehager i området vil bli svekket ved etablering av en 

ny barnehage på Ask. Ringerike har allerede et overskudd  av barnehageplasser og eksisterende 

barnehager nedbemanner og legger om driften etter behov. En ny barnehage vil føre til lavere 

utnytting av eksisterende barnehager. Ved opprettelse av en ny barnehage er det ikke 

driftsgrunnlag for alle eksisterende barnehage. En eller flere barnehage må legge om eller legge 

ned driften og barn må bytte barnehage. I området der det søkes om å etablere barnehage er 

det allerede velfungerende private og kommunale barnehagetilbud. 

 

Klager reiser tvil om barnas beste er tilstrekkelig ivaretatt. En nedbygging/nedleggelse av en 

barnehage vil føre til et barnehagebytte. Et barnehagebytte kan være en stor påkjenning for de 

barna som måtte oppleve det. Ringerike kommune mener å ha hensyntatt barnets beste 

gjennom en helhetsvurdering av barnehagetilbudet i Ringerike.  

 

Kommunestyre vedtok i sak 104/16 å se positivt på oppstart av Montessori skole på Ask. I 

denne saken skulle kommunestyret  kun se på om oppstart av skolen førte til store endringer i 

grunnskoletilbudet  i  kommunen. Det er  i utgangspunktet ingen sammenheng mellom å si ja til 

en privat skole på Ask og det å etablere en barnehage med samme pedagogikk. Det er alltid 

viktig med gode sammenhenger mellom  barnehage og skole og det handler om å legge til rette 

for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Uansett pedagogikk er dette en 

forventing til alle barnehager og skoler i Ringerike.  

 

Vedtakskompetansen til å treffe slike vedtak er delegert til Hovedutvalg for Oppvekst og 

kultur fra Kommunestyre.  Det følger av barnehageloven § 9 b at det er fylkesmannen som er 

klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter § 14, 2 ledd. Det betyr at dersom den  som 

har fått avslag på søknaden  påklager denne skal  Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 

behandle klagen og dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen over til fylkesmannen for 

klagebehandling.  

 

Barnehagemyndighetens praksis har vært å ha en politisk sak på søknader om kommunalt 

driftstilskudd ved etablering av nye barnehageplasser.  

 

Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp at enkeltvedtak kan påklages. 

Admirasjonen beklager å ikke ha opplyst søker i brev datert 08.02.18 om klagerettighetene.  

 

Det har ikke kommet inn nye momenter i saken etter at klagen ble mottatt.  

 

 

 

 

 

Juridiske forhold  

Søknaden om nyetablering av barnehage er hjemlet i barnehageloven § 14, 2 ledd hvor det 

heter at Kommunen kan  yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. Tidspunktet for innlemming av barnehagetilskuddene i 

kommunerammen er 1. januar 2011. Kommunen avgjør søknad om finansiering fra barnehager 



- 

som søker godkjenning etter 1. januar 2011 etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se 

hen til barnehageloven § 8 andre ledd som forplikter kommunen til å tilpasse 

utbyggingsmønstre og driftsformer til lokale forhold og behov. Av Rettsdatas kommentar til 

barnehageloven fremkommer det at § 8 andre ledd pålegger kommunen en plikt til å sørge for 

det antall plasser som er nødvendig slik at retten til plass for det enkelte barn sikres.  

 

De kommunale forhold og behov er vurdert. Som det fremkommer av det ovennevnte er det 

overskudd av barnehageplasser i Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Administrasjonen har i forberedelsene til søknaden og klagen forholdt seg til tidligere vedtatte 

vedtak gjort av kommunestyret og hovedutvalget  

 

Kommunestyremøte, 30.06.2016  

Vedtak i sak 110/16:  

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragsle/salg av barnehager, slik de fremkommer vedtas.  

 

Kommunestyremøte, 29.09.2016  

Vedtatt i sak 129/16:  

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid.  

 

Alternative løsning 

Ringerike Montessori kan etablere og åpne barnehage, men vil ikke motta offentlig tilskudd da 

det ikke gis tilskudd til nyetableringer utover det som er planlagt.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av et mangfoldig barnehagetilbudet i Ringerike kommune. Da det nå er 

overkapasitet av barnehageplasser anbefaler Rådmann å ikke etablere flere barnehager eller 

plasser da dette vil kunne påvirke drift i allerede sårbare områder i Ringerike. Risikoen for 

nedleggelse kan påvirke barnehagetilbud i samsvar med brukerens ønsker andre steder i 

distriktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 Søknad om etablering av barnehage – Stranden skole eiendom AS og Ringerike 

Montessori v/rektor Helle Sagstuen  

 Foreløpig svar – behandling av søknaden  

 Saksfremlegg – Etablering av barnehage, sak 5/18 



- 

 Svar på søknaden  

 Protokoll sak 5/18 

 Klage på enkeltvedtak saksnr 15/9061-12 

 Foreløpig svar – behandling av klagen  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Ringerike Montessori AS       

Aklangveien 2 

 

3519 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9061-11 855/18 A10 &88  08.01.2018 

 
Foreløpig svar - Søknad om etablering av barnehage 

 

Til orientering  

 

 

Deres søknad om etablering av Montessori barnehage på Ask ved Stranden skole vil bli 

behandlet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
Kommunalsjef   
  Lars Erik Braaten 

  Rådgiver 

   

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/115-1   Arkiv: A10 &88  

 

 

Etablering av nye barnehager i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Det gis ikke tilskudd til nyetablering av flere barnehageplasser utover det som er planlagt da 

det ikke er behov for dette. Ringerike kommune følger vedtatte rettningslinjer og prosedyrer 

for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger til grunn 

barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 i sitt planleggingsarbeid.  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune har mottatt to søknader om etablering og drift av barnehager, en ny 

barnehage på Tanberglia/Tanberghøgda i Hønefoss med eventyr som konspet og en ny 

Montessori barnehage som et nytt pedagogisk alternativ ved Stranden skole på Ask. 

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike 

holder god kvalitet, og at de får barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der de 

bor. Riktig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre samt kostnadseffektiv 

drift er ønsket utviklingsretning. 

Ringerike kommune har 11 ordinære kommunale barnehager, 13 ordinære ikke-kommunale 

barnehager og 7 private familiebarnehager i drift per dags dato med god kapasitet. En 

familiebarnehage legger ned driften fra 01.09.2018. Kommunen legger opp til at utbygging av 

nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom kommunen selv og private aktører. 

Ringerike kommune har i dag tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt 

tilbud til flere barn som fyller ett år i løpet av året.  

 

En del av kommunens planlagte utvidelser ble gjennomført høsten 2016. Kommunale 

Heradsbygda barnehage og ikke-kommunale Nedre Auren gårdsbarnehage AS utvidet med 30 

plasser hver. Disse utvidelsene har gitt en dekningsgrad av barnehageplasser i Ringerike 

kommune på rett over 100% frem mot 2020. I planen for barnehageutbygging er det fra 2020 

lagt inn en økning på 120 kommunale plasser ved Kirkeskolen. Dette øker 

barnehagekapasisteten i Ringerike kommune i tråd med barnetallsveksten i prognosene til 

barnehage- og skolebehovsanalysen. I følge prognosen vil det være et godt samsvar mellom 

behov og kapasitet – dersom planlagt barnehageutbygging realiserers.  

 



- 

På bakgrunn av lovendringen som ble gjort i barnehageloven §§ 8 og 14 med tilhørende 

forskrift om likeverdig økonomisk behandling, ble kommunale retningslinjer og prosedyrer for 

tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager utarbeidet, og senere vedtatt i 

kommunestyremøte datert 30.06.2016. Ringerike kommune følger vedtatte rettningslinjer og 

prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger til 

grunn barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 i sitt planleggingsarbeid. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har mottatt to søknader om etablering og drift av barnehager, en ny 

barnehage på Tanberglia/Tanberghøgda i Hønefoss og en ny Montessori barnehage ved 

Stranden skole på Ask.  

 

Søknad 1: 

Trygge barnehager AS har inngått en kjøpesavtale på regulert barnehagetomt i Tanberglia i 

tilknytning til boligutbyggingen. Trygge barnehager ønsker å etablere og drifte en ny minumum 

4-5 avdelingsbarnehage med eventyr som konsept. Trygge barnehager er av den oppfatning at 

de store boligprosjektene i Tanberglia/Tanberghøgda og videre i Krakstadmarka for øvrig vil 

kreve at en ny barnehage etableres.  Trygge barnehager søker bekreftelse på at barnehagen vil 

bli lagt inn i Ringerike kommunes planer for full barnehagedekning, og at barnehagen vil motta 

tilskudd til drift og dekning av kaptialkostnader ved barnehageårets start i 2019/2020.  

 

Søknad 2: 

Ringerike Montessori AS, vil på vegne av Stranden Skole Eiendom AS, etablere en ny 

barnehage med kapasistet i første omgang på 30 plasser, med mulighet for utvidelse til 60 

plasser. Det ønskes oppstart fra høsten 2018. Ringerike Montessori opplever stor interesse og 

ser at behovet for et pedagogisk alternativ er stort i Ringerike kommune. Per dags dato finnes 

det ikke et fullverdig montessoripedagogisk tilbud fra barnehage til ungdomsskole, det ønsker 

Ringerike Montessori å tilby innbyggerne i Ringerike kommune. 

 

I 2016 ble kommunale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager og plan for 

barnehageutbygging utarbeidet. Barnehage- og skolebehovsanalysen og retningslinjenene er 

viktige verktøy for Ringerike kommune når det skal etableres barnehageplasser, enten de er 

ikke-kommunale eller kommunale plasser.  

 

Ringerike kommune hadde etter hovedopptaket i 2016 og 2017 ca. 50 - 60 ledige 

barnehageplasser. Flere barnehager (kommunale- og ikke kommunale) har måtte nedbemanne 

og omorganisere på grunn av dette og flere nyetablerte barnehageplasser fra 2016 har ikke blitt 

tatt i bruk. Solstad familiebarnehage på Tyristrand har i januar 2018 meldt at driften avvikles 

fra 01.09.2018 på grunn av få søkere. Selv om denne familiebarnehagen avvikles, vil det være 

et overskudd av barnehageplasser i kommunen.  

 

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike kommune har i samarbeid med Norconsult utarbeidet en barnehage- og 

skolebehovsanalyse. Denne viser at Ringerike kommune har en dekningsgrad på rett over 

100% etter at kommunale Heradsbygda barnehage og ikke-kommunale Nedre Auren 
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gårdsbarnehage AS ble utvidet med 30 plasser hver. Det blir lagt inn en økning fra 2020 med 

120 kommunale barnehageplasser. Prognosen for antall barn i førskolealder viser en liten 

nedgang i 2017 og 2018. Prognosen forventer en stabil utvikling for antall førskolebarn de 

neste 6-7 årene, til tross for at det er høy boligbygging i kommunen. I mai 2018 vil det komme 

en oppdatert versjon av barnehage- og skolebehovsanalysen fra Norconsult. 

 

Ringerike kommune bruker kommunale rettningslinjer ved tildeling av kommunalt tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager. Retningslinjene ble utarbeidet som følge endringener i 

barnehageloven – rammefinasiering av barnehagesektoren, se juridiske forhold.  

 

Juridiske forhold  

Frem til 2011 hadde kommuner plikt til å gi tilskudd til ordinær drift i alle godkjente ikke-

kommunale barnehager. Fra og med januar 2011 ble det gjort endringer i barnehageloven som 

følge av omleggingen til rammefinasieringen av barnehagesektoren. Dette gjelder 

barnehagelovens §§ 8 og 14 med tilhørende forskrift om likeverdig øknomisk behandling ved 

tildeling av offentlige midler. For barnehageplasser som er blitt etablert etter 01.01.2011 er det 

kommunens skjønn å finansiere nye, ikke-kommunale barnehageplasser. Det har som tidligere i 

saken nevnt blitt utarbeidet kommunale rettningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale 

barnhager. I vurdering av behov for nye plasser må kommunen se til barnehagelovens §8 som 

forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og 

behov. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyremøte, 30.06.2016  

Vedtak i sak 110/16: 

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragsle/salg av barnehager, slik de fremkommer vedtas.  

 

Kommunestyremøte, 29.09.2016 

Vedtatt i sak 129/16: 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 8.02.2017  

Vedtakk i sak 4/17  

Ringerike kommune gir ikke tilskudd for nyetablering og utvidelse av flere barnehageplasser 

utover det som er planlagt da det ikke er behov for dette.  
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Økonomiske forhold 

Ringerike kommune må etter forskrift om tilskudd til private barnehager §§ 3 og 6 gi 

driftstilskudd og kapitaltilskudd per heltidsplass til ikke-kommunale barnehager. 

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i 

tilsvarende kommunale ordinære barnehager. Foreløpig kommunal sats for driftstilskudd i 2018 

for barn over 3 år er kr 92 791 per heltidsplass. Kaptialtilskudd skal beregnes etter satser 

fastsatt av Kunnskapsdepertamentet. Nasjonal sats for kaptialtilskudd i 2018 er kr 22 500 per 

heltidsplass.   

 

Beregnet ut i fra 2018-satser vil:  

 

 Eventyret barnehage, 5 avdelinger – 90 plasser, ved Trygge barnehager AS koste 

10 376 190 kr i drifts- og kapitaltilskudd.  

 

 Montesorri barnehage, 2 avdelinger – 30 plasser, ved Ringerike Montesorri AS koste 

3 458 730 kr i drifts- og kapitaltilskudd.   

 

Alternative løsninger 

Trygge barnehager AS og Ringerike Montessori kan etablere og åpne barnehager, men vil da 

ikke motta offentlig tilskudd da det ikke gis tilskudd til nyetableringer utover det som er 

planlagt.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til engasjement fra ikke kommunale barnehageaktører. Da det ikke er 

behov for flere barnehageplasser i Ringerike kommune før 2020 gis det ikke tilskudd til 

nyetablering av Montessori barnehage på Ask eller Trygge barnehager AS. Denne vurderingen 

er tatt med bakgrunn i behovsanalyse samt kommunale retningslinjene og prosedyrene for 

tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 
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Vedlegg 

 

 Søknad om tilskudd og anbefaling til Husbanken for etablering og drift av ny barnehage 

på Tandberglia/Tandberghøgda – Trygge barnehager  

 Første ideskisse for Eventyret barnehage – Trygge barnehager  

 Søknad om etablering av barnehage – Ringerike Montessori AS 

 Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager  

 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Administrasjon 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Ringerike Montessori AS       

Aklangveien 2 

 

3519 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9061-12 4642/18 A10 &88  08.02.2018 

 
Svar - Etablering av Ringerike Montessori barnehage 

 

Deres søknad om etablering av barnehage ble behandlet i Hovedutvalget for Oppvekst og 

Kultur 07.02.18.  

 

Hovedutvalget fattet følgende vedtak:  

 

Det gis ikke tilskudd til nyetablering av flere barnehageplasser utover det som er planlagt 

da det ikke er behov for dette. Ringerike kommune følger vedtatte retningslinjer og 

prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger 

til grunn barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 i sitt planleggingsarbeid. 

 

Behandling av saken kan sees via nett-tv på nettsidene til Ringerike kommune. Vedlagt følger 

protokoll fra møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
Kommunalsjef   
  Lars Erik Braaten 

  Rådgiver 

   

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Protokoll – Etablering av barnehage 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/115-2  Arkiv: A10 &88  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Etablering av nye barnehager i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Det gis ikke tilskudd til nyetablering av flere barnehageplasser utover det som er planlagt da 

det ikke er behov for dette. Ringerike kommune følger vedtatte rettningslinjer og prosedyrer 

for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og legger til grunn 

barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 i sitt planleggingsarbeid.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018: 

 

Linn Merete Selte Løken (Sp) fremmet følgende forslag med støtte fra Sv: 

«Det gis tilskudd til nyetablering av 30 barnehageplasser ved Ringerike Montessori AS, med 

oppstart 2019. Det åpnes opp for mulighet for utvidelse til 60 plasser. Utvidelsen skal skje i 

tråd med revidert behovsanalyse i kommunens planleggingsarbeid for barnehage og skole.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Løkens (Sp) forslag, ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sv). 

 
 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Ringerike Montessori AS       

Aklangveien 2 

 

3519 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9061-16 8759/18 A10 &88  09.03.2018 

 
Svar - Klage på enkeltvedtak - etablering av barnehage 

 

Ringerike kommune har mottatt klage på enkeltvedtak – etablering av barnehage, datert 

27.03.18. Klagen vil bli behandlet i møte til Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.04.18.  

Det følger av barnehageloven §9b at det er Fylkesmannen som er klageinstans for vedtak fattet 

av kommunen etter § 14, 2 ledd.  

Vedtakskompetansen til å treffe slike vedtak er delegert Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

jfr. Ringerike kommunes delegasjonsreglement. Dersom vedtak opprettholdes sendes klagen 

over til Fylkesmannen for klagebehandling.  

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
Kommunalsjef Barn og unge   
  Lars Erik Braaten 

  Rådgiver 

   

  

 

 
 

  

    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/999-1   Arkiv: A10 &32  

 

 

Brukerundesøkelse barnehager - 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Brukerundersøkelse for barnehagene 2018 tas til orientering  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune har hvert andre år brukerundersøkelse blant foreldre som har barn i 

barnehage i Ringerike kommune. Formålet med undersøkelsen er at foreldre/foresatte skal 

kunne gi tilbakemelding om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i 

barnehagen. Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet 

med barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen 

mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.  

 

I 2018 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle 11 kommunale barnehager 

gjennomførte undersøkelsen. 17 private barnehager valgte også å bruke denne undersøkelsen. 

Det ble en samlet svarprosent på 56%, 58% for de kommunale og 55% for de private.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med brukerundersøkelsen er mer systematisk brukermedvirkning, brukerdialog og 

tiltak til kvalitetsutvikling. Ringerike kommune setter mål på ønsket brukertilfredshet, for 

kommunen samlet og den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen 

med andre indikatorer på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. 

Resultater på opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom 

rådmannsnivået og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og 

medarbeidere. 

 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er 725 som har svart.  

Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. Det 

ble en samlet svarprosent på 56%, 58% for de kommunale og 55% for de private. Dette er en 

økning på 8% fra 2016. Landet for øvrig har svært varierende svarprosent. 

Barnehagemyndigheten har sett at svarprosenten varierer fra 30% - 80%.  

 

Av hensynet til personvernet til foreldre og foresatte som svarer, viser vi ikke resultater hvis 

færre enn 5 respondenter har svart på undersøkelsen. Det betyr at heller ikke barnehagen selv 

kan se resultater med færre enn fem svar. For de minste barnehagene kan det derfor gi liten 



- 

verdi å gjennomføre denne typen brukerundersøkelse. 2 av barnehagene (familiebarnehager 

med maks 5 og 10 plasser) som gjennomførte undersøkelsen hadde færre enn 5 respondenter 

og fikk ikke ut sine svar.  

 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene i samråd med foreldrene.  

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan sammenlignes med 

undersøkelsen fra 2016.   

 

 

 
 

 

Undersøkelsen viser blant annet at  

 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel.  

 foreldre er minst fornøyd med brukermedvirkning, fysisk miljø og informasjon. samtlige 

av overnevnte områder har hatt en fremgang fra forrige undersøkelse.   

 barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets undersøkelse. 

 

KS anbefaler at resultater over 0,3 kommenteres, i årets undersøkelse er forskjellene 

tilsvarende 0,3 eller mindre. Sammenlikningen med landet som helhet gir nyttig informasjon om 

hva som er vanlig ellers i landet. 

 

Det er viktig å vurdere utviklingen over tid i egen kommune for å se om det har skjedd 

endringer. Har det skjedd forbedringer på områder hvor kommunen har gjennomført tiltak? 

Man vil også kunne få svar på om kommunen har klart å opprettholde gode resultater. For å ha 

tid til å analysere, gjennomføre tiltak, implementere og vurdere disse ønsker 

barnehagemyndigheten å fortsette å gjennomføre brukerundersøkelsen hvert andre år.  
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Ringerike kommune har benyttet KS Bedre kommune sin brukerundersøkelse i 2016 og 2018. 

Dette har gitt barnehagemyndigheten noen erfaringer. Det har vært oppdaget feilkilder som har 

gjort det utfordrende å administrere undersøkelsen. Det har vært feil i e-postadresser, stor del 

av utsendelsene har havnet i spamfilter/søppelpost, undersøkelsen har vært oversatt på få språk 

og det er oppdaget feil i hjelpetekster. Samme type feilkilder var også i 2016.  

 

En del av de private barnehagene i Ringerike kommune benytter i tillegg til KS sin 

brukerundersøkelse, også Utdanningsdirektoratets (Udir) undersøkelse. Erfaringer fra våre 

private barnehager og andre kommuner er at Udir sin brukerundersøkelse er enklere å 

administrere og den finnes på flere språk. Undersøkelsen er også koblet opp mot 

Barnehagefakta. Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske 

barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet 

før de skal søke barnehageplass. Barnehagemyndigheten ønsker i 2020 å benytte seg av Udir 

sin brukerundersøkelse for at foreldre i Ringerike skal ha en brukerundersøkelse i barnehage å 

forholde seg til og for å oppnå et pålitelig resultat. Dette er en gratis undersøkelse.  

 

Barnehagene må selv aktivt bruke og følge opp resultatene fra forrige undersøkelse for å 

engasjere foreldrene til å gjennomføre nye brukerundersøkelser. Det er et mål for 

barnehagemyndigheten å høyne svarprosenten for å få pålitelige resultater.  

 

Rådmannens vurdering  

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre for oppnå et pålitelig resultat som kan gi utgangspunkt 

for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling av barnehagene. Rådmann er godt fornøyd med 

resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1092-1   Arkiv: A13  

 

 

Orientering om skjerpet pedagognorm fra 01.08.2018  
 

Forslag til vedtak: 

Saken om skjerpet pedagognorm tas til orientering 

 

  

Sammendrag 

11.01 2018 kunngjorde Kunnskapsdepartementet at den foreslåtte skjerpingen av kravene til 

pedagogisk bemanning i barnehagene trer i kraft fra 01.08.18. Dette er i tråd med forslaget 

som har vært ute på høring i 2017.  

Fra 01.08 2018 skal det være minst én barnehagelærer per 7 barn under tre år, og minst én 

barnehagelærer per 14 barn over tre år 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om pedagogisk bemanning (Lov om barnehager) er revidert og har fått en skjerpet 

pedagognorm i barnehagene fra 01.08.18.  

Hovedtrekkene i den nye forskriften:  

 Minimum én pedagog per 7 barn under tre år. 

 Minimum én pedagog per 14 barn over tre år. 

 Vær ekstra oppmerksom på at alle barnehagelærere teller med i beregningene, ikke bare 

«pedagogiske ledere» som er ordlyden i regelverket. 

 Pedagogbemanningen knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under 

tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk. 

 Det er opp til eier og fordele pedagogressursene og normen beregnes på 

barnehagenivå, ikke på avdelingsnivå. 

 Et eget statlig øremerket tilskudd skal sikre at private barnehager får kompensert 

merutgiftene som følge av kravet. 

Administrasjonen har laget en fremdriftsplan for innføringen av den skjerpete pedagognormen i 

Ringerike kommune. 
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Alle barnehagene i kommunen ble varslet om endringen samme dag som den ble vedtatt. 

Kommunen hadde som barnehageeier informasjonsmøte med de kommunale barnehagene om 

endringen og som barnehagemyndighet med de private barnehagene i februar. Det ble i februar 

avholdt uformelle samtaler med de største arbeidsgiverorganisasjonene og det har vært tema på 

medbestemmelsesmøter på kommunenivå med tillitsvalgte. Omstillings- og 

nedbemanningsprosess av eventuelle overtallige assistenter/fagarbeidere er varslet. Med mange 

nok kvalifiserte søkere skal Ringerike kommune innfri den nye pedagognormen. 

Dispensasjoner fra normen kan innvilges dersom det ikke skulle være nok søkere. For at en 

dispensasjon skal kunne innvilges, må stillingen ha vært utlyst. Dispensasjonen kan maks ha en 

varighet på ett år.  

Etter årets barnehageopptak ser administrasjonen at det vil være behov for omtrentlig 12 nye 

pedagogiske ledere/barnehagelærere i private og kommunale barnehager i Ringerike. I de 

kommunale barnehagene vil det være behov for 5 nye pedagogiske ledere/barnehagelærere med 

de barnegrupper det er planlagt for høsten 2018.    

Den økonomiske konsekvensen av den skjerpete normen er i 2018 på 1,5 millioner kroner og i 

2019 på 3 millioner kroner. Det er først i 2019 det vil bli en helårsvirkning av normen.  

Barnehageopptaket har gitt administrasjonen  indikatorer på antall pedagoger som mangler. 

Det er ikke ønskelig å gå i en omstilling/nedbemanningsprosess før barnehageopptaket er 

offisielt er ferdig 01.06.17. Administrasjonen har vært i kontakt med omliggende kommuner i 

Buskerud som gjør dette på samme måte.  

 

Høringen om endring av pedagognormen gjaldt også innføring av en bemanningsnorm. 

Forslaget om bemanningsnorm, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagen, er ikke 

vedtatt. Dette er en lovendring og skal behandles på Stortinget før den eventuelt trer i kraft. 

Regjeringen har tidligere lagt opp til at også ny bemanningsnorm skal tre i kraft fra 01.08.18. 

 Fylkesmannen i Buskerud opplyser til administrasjonen at dette skal behandles på Stortinget i 

løpet av mai 2018.  

På bakgrunn av tall rapportert 15.12.17 vil det til sammen være behov for 11 

assistenter/fagarbeidere i kommunale og private barnehager. Enkelte av de private barnehagene 

i Ringerike innfrir allerede bemanningsnormen, og vil få en overtallighet ved at pedagognormen 

er vedtatt. Administrasjonen har informert de private barnehagene om at kommunen kan bistå 

med veiledning i eventuelle omstillings/nedbemanningsprosesser.  

Blir bemanningsnormen vedtatt vil Ringerike kommune ha behov for de 

assistentene/fagarbeiderne som eventuelt blir overtallige da kommunen med  ny skjerpet 

pedagognorm  ikke kan innfri den foreslåtte bemanningsnormen. Det kan også være at 

kommunen vil ha behov for flere assistenter/fagarbeidere. Det vil bli foretatt en ny beregning av 

behovet for ansatte når vedtaket om eventuell norm foreligger og nye barnegrupper fra høsten 

2018 er klar.  

Rådmannen forholder seg til fremdriftsplanen og gjør justeringer ved behov.  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Behandling av høringen i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017: 

 

Vedtak i sak 31/17 



- 

«Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.  

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og under 

og en voksen pr 6 barn frem til 6 år.  

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog per 6 

barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i dette og 

mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% fagarbeidere.»  

 

Økonomiske forhold 

Den økonomiske konsekvensen av den skjerpete pedagognormen er i 2018 på 1,5 millioner 

kroner og i 2019 på 3 millioner kroner. Det er først i 2019 det vil bli en helårsvirkning av 

normen. Dette tilsvarer 5 pedagogiske ledere/barnehagelærerstillinger.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget om bemanningsnorm, en ny minstenorm for grunnbemanningen, er en lovendring og 

skal behandles i Stortinget før den eventuelt trer i kraft 01.08.18. Fylkesmannen i Buskerud 

opplyser at lovendringen skal behandles av Stortinget i løpet av mai 2018. Det blir ingen 

omstilling- eller nedbemanningsprosess før etter at dette eventuelt er vedtatt.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen følger opp beslutning om skjerpet  pedagognorm.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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VÅR-konferansen 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned og er en konferanse for alle ansatte i 

Ringerike kommune og andre inviterte.  

 

 I år er «Ringerike – rom for alle» tema. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker.  Konferansen har fokus på utvikling og kvalitetsforbedringer. De gode eksemplene 

fra kommunens egne tjenester presenteres, i tillegg til et spennende og engasjerende foredrag 

ved Michael Fuller-Gee.  

 

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. For tiden er han en av 

de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging. Tidligere har han arbeidet 

som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør og førsteamanuensis på Universitetet i Agder og på 

Norges miljø- og biovitenskapelig universite (NMBU) på Ås. Michael har vært involvert i 

byutviklingsprogram i EU og blir brukt som ekstern hjelp i ulike byutviklingsprosjekter 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral.  

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på Vår-konferansen 2018 - Rom for alle. 

Påmeldingsfrist er 08.04.18.  

 

Rådmannens vurdering  



- 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

kommunes egne enheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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