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Arkivsaksnr.: 18/2840-1   Arkiv: A00 &31  

 

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

  

 

Sammendrag 

I den oppdaterte befolknings-  og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033 

forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i forrige 

prognose som ble lagt fram i 2016. 

I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke 

med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges 

ut for å dekke behovet. 

 

Innledning/Bakgrunn 

Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen gav 

barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler. 

Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert 

befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018. 

Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt 

 Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes 

gjeldende opptaksområder. 

 Elevtallet våren skoleåret 2016/17. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år. 

 Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen 

 Boligbygging; revidert boligbyggeprogram 

Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  30/18 

 Side 3 av 15   

 

I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og 

Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder.  Egen sak med 

endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 2018. 

Prognose førskolebarn 1 -5 år 

I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at 

befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte 

innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt 

årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.  

 

Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd. 

Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt. 

Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og førskolebarna 

i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden. Gruppen 0-5 år vil 

være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk potensial for stor 

vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.  

 

Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer 

seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud 

skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst 

blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn. 

Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden. 

Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte 

førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et 

langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.  

 

For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av 

førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser. 

Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022. 

 

Grunnskolene 

Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette omfatter 

både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret 2032/33, vil 

det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever enn i prognosen 

fra 2016. 

  

Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de 

kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole skal 

stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt opp 

til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole.  Det vil bli utarbeidet og lagt fram egen sak 

for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.  

 

Framtidsutsiktene ved den enkelte skole 

Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose 

og skolens eventuelle utbyggingsbehov. 

 

Veien skole 
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Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene med 

en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en utbygging, 

eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere enn antatt i 

forrige prognose. 

 

Helgerud skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196 

elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov ved 

Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en grensejustering 

mot naboskolen Helgerud være aktuell. 

 

Tyristrand skole 

Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385 

elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av 

perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å 

være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av prognoseperioden.  

 

Nes skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.  

Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av 

perioden enn 2016 – rapporten.  Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og 

renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018. 

 

Hallingby skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262 

elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten.  Skolen er i god stand og det er ikke 

utbyggingsbehov ved Hallingby skole. 

 

Sokna skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154 

elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden. 

Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har god 

kapasitet til elevene som sogner til skolen.  

 

Vang skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår. Så 

synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for Vang 

ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut fra 

denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen. 
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Hønefoss 

Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens 

opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen). 

 

Ut fra dagens 

opptaksområder 

2019/20 2023/24 2026/27 2029/30 2032/33 

Ullerål 379 384 380 392 410 

Hønefoss 272 261 289 316 362 

Benterud  330 375 400 430 454 

Sum 981 1020 1069 1138 1226 

 

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200 

elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i 

Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og 

Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes.  Det må planlegges med en ny 

barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden. 

 

Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så 

kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.  

 

Ullerål 

Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever.  Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole 

vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under 

utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.  

 

Hønefoss skole  

Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde 

ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra forrige 

prognose.  

Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten 2018. 

 

Benterud skole 

Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.  

Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når skolen 

åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever mot 

slutten av perioden.  

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337 

elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da 

være en skole med 4 klasser på hvert trinn. 

Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på 

ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når 

Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov 

ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033. 

 

Hov ungdomsskole 

Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.  

Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.  
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Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden 

synker elevtallet noe. 

Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det 

planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om 

strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten. 

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200 

elever.  Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere 

seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole. 

 

Oppsummert 
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og 

planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny 

barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka ungdomsskole 

får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst gjennom en 

justering av opptaksområdene. 

 

Private grunnskoler i kommunen 
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike 

Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra 

flere kommuner og tilsammen 118 elever. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende: 

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

planleggingsarbeid.  

 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd 

Arena  

 
Behov for informasjon og høringer 

I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der 

skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak 

om dette legges fram.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for 

barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og 

elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

 

Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av nye 

barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.  

Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men 

fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og 

Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut. 

 

Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i 

årene som kommer. 
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 Vedlegg 

Befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033. 

 

 Ringerike kommune, 24.08.18 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/3000-1   Arkiv: A10  

 

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny 

bemanningsnorm for barnehagene.  

 

Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle 

iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med 

virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra 

01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike 

kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.  

 

Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7 

barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye 

bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks 

barn over tre år.  

 

Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen 

støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy 

andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.  

 

Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser  

I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt 

barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.  

 

På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket 

våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger 

i de kommunale barnehagene fra 01.08.18. Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk, 
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hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt 

årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune den reviderte pedagognormen.  

 

Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget. 

Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene 

som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca. 

2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra 

innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til 

pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12. 

året før (dvs. siste offisielle telling). 

 

Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble 

vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra 

01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene 

kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2 

assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også 

tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende 

norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd 

med bestemmelsene 01.08 neste år.   

 

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen 

som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er 

fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.  

Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en 

overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de 

private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil 

gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig 

økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet 

kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved 

pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og 

200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca. 

en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca. 

4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må 

nedprioriteres. 

 

Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes 

den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter 

ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel 

barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen 

må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en 

statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke 

prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i 

egen kommune.   

Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike 

kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde 

tjenestetilbudet på andre områder.  
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Vedlegg 

1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/3102-1   Arkiv: 660 A10  

 

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner 

innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.  

 

  

 

Sammendrag 

Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra 

Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne 

tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter. 

Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og 

Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne 

kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat 

på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte 

leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært 

med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.  

  

Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til 

barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat 

som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til 

Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat. 

Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby 

varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren 

2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til 

tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre 
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er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at 

arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  

 

 

Økonomiske forhold 

Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp 

av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.  

 

Rådmannens vurdering 

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del 

av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling 

og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så 

mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og 

måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud 

til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen 

foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/3239-1   Arkiv: A10  

 

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

33/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   
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Målet med prosjektet var: 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes 

i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 
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Vedlegg 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2840-1   Arkiv:   

Oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser 
 

Forslag til vedtak: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

  

 

Sammendrag 

I den oppdaterte befolknings-  og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033 

forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i 

forrige prognose som ble lagt fram i 2016. 

I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke 

med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges 

ut for å dekke behovet. 

 

Innledning/Bakgrunn 

Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen 

gav barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler. 

Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert 

befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018. 

Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt 

 Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes 

gjeldende opptaksområder. 

 Elevtallet våren skoleåret 2016/17. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år. 

 Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen 

 Boligbygging; revidert boligbyggeprogram 

Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser. 

I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og 

Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder.  Egen sak 



- 

med endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 

2018. 

Prognose førskolebarn 1 -5 år 

I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at 

befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte 

innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt 

årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.  

 

Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd. 

Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt. 

Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og 

førskolebarna i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden. 

Gruppen 0-5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk 

potensial for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre 

anslag.  

 

Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer 

seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud 

skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst 

blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn. 

Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden. 

Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte 

førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et 

langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.  

 

For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av 

førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser. 

Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022. 

 

Grunnskolene 

Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette 

omfatter både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret 

2032/33, vil det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever 

enn i prognosen fra 2016. 

  

Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de 

kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole 

skal stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt 

opp til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole.  Det vil bli utarbeidet og lagt fram 

egen sak for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.  

 

Framtidsutsiktene ved den enkelte skole 

Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose 

og skolens eventuelle utbyggingsbehov. 
 

Veien skole 

Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene 

med en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en 
utbygging, eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere 

enn antatt i forrige prognose. 



- 

 

Helgerud skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196 

elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov 
ved Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en 

grensejustering mot naboskolen Helgerud være aktuell. 

 

Tyristrand skole 

Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385 

elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av 
perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å 

være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av 

prognoseperioden.  

 

Nes skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.  

Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av 
perioden enn 2016 – rapporten.  Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og 

renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018. 

 

Hallingby skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262 

elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten.  Skolen er i god stand og det er ikke 

utbyggingsbehov ved Hallingby skole. 
 

Sokna skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154 
elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden. 

Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har 

god kapasitet til elevene som sogner til skolen.  

 

Vang skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår. 

Så synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for 
Vang ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut 

fra denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen. 

 

Hønefoss 

Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens 

opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen). 

 

Ut fra dagens 

opptaksområder 

2019/20 2023/24 2026/27 2029/30 2032/33 

Ullerål 379 384 380 392 410 

Hønefoss 272 261 289 316 362 

Benterud  330 375 400 430 454 

Sum 981 1020 1069 1138 1226 

 

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200 
elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i 

Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og 

Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes.  Det må planlegges med en ny 

barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden. 
 



- 

Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så 

kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.  

 

Ullerål 
Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever.  Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole 

vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under 

utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.  

 

Hønefoss skole  

Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde 
ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra 

forrige prognose.  

Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten 

2018. 
 

Benterud skole 

Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.  
Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når 

skolen åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever 

mot slutten av perioden.  
 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337 

elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da 
være en skole med 4 klasser på hvert trinn. 

Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på 

ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når 
Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov 

ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033. 

 

Hov ungdomsskole 
Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.  

Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.  

Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden 
synker elevtallet noe. 

Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det 

planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om 
strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten. 

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200 
elever.  Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere 

seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole. 

 

Oppsummert 
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og 
planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny 

barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka 

ungdomsskole får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst 
gjennom en justering av opptaksområdene. 

 

Private grunnskoler i kommunen 
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike 

Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra 

flere kommuner og tilsammen 118 elever. 



- 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende: 

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

planleggingsarbeid.  

 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd 

Arena  

 
Behov for informasjon og høringer 

I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der 

skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak 
om dette legges fram.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for 
barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og 

elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

 
Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av 

nye barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.  

Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men 

fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og 
Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut. 

 

Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i 
årene som kommer. 

 

 

 Vedlegg 

Befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033. 

 

 Ringerike kommune, 24.08.18 

 
 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Prognoseforutsetninger
Norconsult har på oppdrag av Ringerike kommune utarbeidet ny befolkningsprognose – med et særlig
fokus på de nye vedtatte skolekretsene, førskolebarn og elevtallsutvikling. Samtidig kan prognosen
brukes av andre tjenesteområder enn skole og barnehage f.eks innen plei e - og omsorgssektoren ,
planlegging, mv.

Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte innbyggertallet pr. 01. januar 2018 (kilde: SSB) og
offisielle elevtall på skolene inneværende skoleår 2017/18 (kilde: GIS). Det er utarbeidet separate
prognoser for hver t enkelt skoleområde / skolekrets.

Prognosene baserer seg på en videreføring av flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet som for de
siste fem årene. Flyttestrømmene er korrigert for forventa boligbygging. Elevtallsprognoser for
enkeltskoler tar høyde for en svakt økende andel av elever som velger andre skoletilbud enn de
kommunale i årene framover . Dette er basert på tilbakemeldinger om kapasitet og tanker om økning i
elevtallet på de ikke - kommunale skolene .

Boligbygginga er synliggjort gjennom et oppdatert boligbyggeprogram fra prognosen i 2016. Dette er
justert og korrigert med nye opplysninger og er utarbeidet i samarbeid med planavdelingen i Ringerike
kommune.

Prognosen legger opp til at det skal bygg es over 3500 nye boliger i perioden 2018 – 2034 eller over
17 år. I gjennomsnitt utgjør dette at det skal bygges over 200 boliger pr. år i Ringerike. Stadige
endringer i boligmarkedet og byggeaktivitet gjør at det alltid er vanskelig å forutse hvordan
boli gutviklingen vil bli framover. I boligbyggeprogrammet over er det lagt til grunn at Ringerike
kommune får en økende boligvekst innover i prognoseperioden. Bakgrunnen for dette er at
kommunen ligger i et attraktivt område med potensiale for boligvekst. Ring eriksbanen er ett eksempel
på et transportsystem som kan øke attraktiviteten til Ringerike kommune i prognoseperioden.

Alle beregninger og analyser er gjort i Norconsults egenutviklede beregningsmodell for
befolkningsprognoser.

Nye skolekretser:

I den ne prognosen er det gjort endringer i skolenes inntaks - og skoleområder – sammenlignet med
2016 - prognosen slik ;

• Eikeli skole og Kirkeskolen skole er overført til Benterud skole fom. skoleåret 2018/19
• Hønefoss skole overføres til Benterud og Ullerål fom. skoleåret 2021/22
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Historisk befolknings - og elevtallsutvikling
Figuren e til venstre viser
utviklinga i befolkningen de siste
28 årene, og de faktorene som
påvirker befolkningen fra år til år;
nettoinnflytting og
fødselsoverskudd .

Det har vært høy
befol kningsvekst i kommunen,
spesielt de siste 10 årene.
Veksten tok for alvor fart mot
slutten av 1990 - tallet.

Pr. 01.01.18 bodde det nær
30 300 innbyggere mot 27 300 i
1990 eller 3000 flere personer i
løpet av denne perioden.

Dette tilsvarer en vekst på ca.
110 personer pr. år i denne
historiske perioden.

Siden 2016 har vekstkurven gått
noe brattere for kommunen – og
om denne trenden skal fortsette,
vil bl.a. være avhengig av antall
boliger som bygges i kommunen
hvert år.

Den største «driveren» for
veksten er netto innflytting.
Kommunen har et negativt årlig
fødselsoverskudd i nesten alle
årene i perioden dvs. at det dør
flere enn det blir født.

Kommuner med svært høy
befolkningsvekst har også et årlig
stort positivt fødse lsoverskudd.
Dette mangler Ringerike. Med
økende antall eldre, vil antallet
som dør også øke på sikt.

Negativt fødselsoverskudd
«kjøler» veksten, men det
negative fødselsoverskuddet

utgjør bare - 11 personer i snitt de siste tre årene.
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Kilde SSB Tall p r. 01.01.

I løpet av de siste tre årene, er det registrert den høyeste boligbyggeaktiviteten siden år 2000.

Dersom denne trenden fortsetter vil netto innflytting trolig også bli på et høyt nivå.

Merk at boligbyggeprogrammet i Norconsults prognose ligger under 200 boliger de neste tre årene.
Etter dette forventes det en årlig boligbygging som innebærer over 200 ferdigstilte boliger i snitt pr. år
innover i prognoseperioden.

Utviklingen i antall førskolebarn og elever i barne - og ungdomsskole viser over ti d en stabil utvikling
siden 1990 – tallet.
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P rognose for framtidig utvikling av
befolkningen

Befolkningsprognose – hele kommunen

I figuren nedenfor er det vist fem alternative prognose - og framskrivingsalternativ for Ringerike
kommune.

Den nye prognosen viser at Ringerike kommune kan forvente jevn og stigende befolkningsvekst
innover i prognoseperioden. 2018 - prognosen (lilla - strek) er noe nedjustert på lang sikt – sammenlignet
med Norconsults prognoseforutsetninger fra 2016.

Kilde: SS B/Norconsult pr. 01.01.

Ny prognosebane legger seg mellom SSBs hovedalternativ og SSBs framskrivingsalternativ for høy
vekst. Norconsult - 2018 gir 34 700 innbyggere pr. 1.1. 2033, mot SSBs høye alternativ som gir 36 000
innbyggere.

Norconsult sin prognose fra 2016 g av 35 500 innbyggere i 2033.

Dersom Ringerike kommune skal nærme seg SSBs høye alternativ for befolkningsvekst, må netto
innflytting øke og kommunen må ha et betydelig høyere netto stort fødselsoverskudd hvert år enn de
har vært de siste tre årene.
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I figuren over er det vist befolkningsprognose for alle skolekretser i Ringerike – basert på nye
opptaksområder.

Benterud er den skolekretsen i Hønefoss som blir størst og som også forventes å øke innover
prognosep erioden. Skolekretsen får nå et innbyggerpotensial mot 7 000 personer i 2033 – noe som
tilsvarer e t innbyggertall i en middels stor kommune før kommunereformen.

Ullerål skolekrets blir nest største med tanke på innbyggertall og ligger på lang sikt i unde rkant av
5 000 personer.

Videre ser Vang skolekrets ut til å få et innbyggertall på ca. 4 300 innover hele prognoseperioden.

Når en vurderer p rognosen - 2018 opp mot «gamle» skolekretser, er det særlig tre skolekretser som
utmerker seg - Benterud, Hønefoss og Veien.

I de andre skolekretsene forventes det stabil og /eller moderat vekst i innbyggertallet.
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Det forventes vekst i alle funksjonelle aldersgrupper i Ringerike.

Størst økning blir det i aldersgruppene 67 år og eldre – noe som indikerer økte tjene stebehov i denne
sektoren.

I perioden 2018 til 2033 vil antall førskolebarn (1 - 5 år) øke med 400 barn – små barn er da ikke
omregnet til store barn / enheter. Dette gir økte barnehagebehov.

Elever på barnetrinnet (6 - 12 år) vokser fra 2 354 inneværende sk oleår til 2 725 elever i skoleåret
2032/33 – eller med 371 elever.

På ungdomstrinnet forventes det en elevtallsvekst i samme periode på 100 elever.

Elevtallsøkningen i grunnskolen vil være håndterbar for kommunen med de kapasitetsmessige
grepene som er ve dtatt. Videre vil trolig fornying og modernisering av skole - og barnehagekapasiteten
være et tema i framtidige økonomiplaner.
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Prognose førskolebarn (1 - 5 år)

Framtidig utvikling i barnetall (0 - 5 år)

Fødselstallene har historisk lagt mellom 240 – 290 barn pr. år. Prognosen forventer en økning i
antallet 0 - åringer til rett under 300 barn tidlig i prognoseperioden til nærmere 3 50 barn pr. år på lang
sikt.

Dette gir en moderat vekst i utviklingen av barn etallet og førskolebarna i kommunen de nærmeste
årene og en litt større vekst utover i perioden . Samlet øker gruppen 0 - 5 år med 480 barn og gruppen
1 - 5 år øker med 400 barn.

Gruppen 0 - 5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et dem ografisk potensial
for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.

I figuren under ser vi utviklingen i 0 - 5 åringene etter hver enkelt skolekrets. Ikke uventet, vil Benterud
(nye inntaksområder) ha flest barneha gebarn boende i kretsen i hele prognoseperioden. Nest største
krets blir Ullerål, mens Vang blir tredje største krets med tanke på førskolebarn. Også førskolebarna i
Veien skolekrets får stor vekst innover prognoseperioden. Veien er den kretsen med størst prosentvis
vekst i førskolebarn og kan på lang sikt bli den nest største skolekretsen med bosatte førskolebarn.

Også i eksisterende Hønefoss krets kan det være et langsiktig potensial for stor vekst i antall
førskolebarn.

For resten av skoleområdene forv entes det stabil utvikling og moderat vekst av førskolebarn.
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Lyseblått i figuren over markerer historiske år. Antall 0 - 5 åringer kan passere 2000 barn i 2028.
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Prognose elevtall – nye skolekretser og
inntaksområder

Figurene under viser Norconsults pr ognose fordelt på nye skolekretser etter barnetrinn og
ungdomstrinn. Prognosen for skoleåret 2018/19 baserer seg i stor grad på registrerte elevtall i
kommunen ved utgangen av skoleåret 2017/18.

Hele kommunen

Ringerike kan forvente en mindre elevtallsve kst innover store deler av prognoseperioden. Figuren
over viser utviklingen av alle bosatte elever i kommunen – inkludert elever som går i private
grunnskoletilbud.

Det er bosatt 3 375 elever inneværende skoleår 2017/18. I skoleåret 2032/33 har denne elev massen
et potensial til å øke til nesten 3 900 elever eller en vekst på 5 25 elever over 15 år. Dette gir en
gjennomsnittlig elevvekst på 35 elever pr. år.

Elevveksten i de kommunale grunnskolene vises i figuren under. Denne følger naturlig nok samme
trend som prognosen for bosatte elever.
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Elevtallsgrunnlaget i de kommunale grunnskolene utgjør inneværende skoleår 2017/18 rett over 3 300
elever – og kan øke til over 3 700 elever i skoleåret 2032/33. Dette er en vekst på over 400 elever i de
kommunale grunnskolene.
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Hønefoss skole

Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utb ygd i 2020. Nye inntaksområder for de
to sentrumsskolene Benterud og Ullerål, er ikke fastsatt ennå.

Hønefoss skole vil derfor ha tre skoleår igjen – før skolen i sin helhet overføres til andre s kolekretser.

I tabellen over ser vi at skolen får et elevtall på rundt 270 - 280 elever i de neste tre årene før overføring
av elever til Ullerål og Benterud.

Dersom Hønefoss skole ble videreført med gamle inntaksområder, ville elevtallet fått en utvikli ng som
figuren under. Det er elevtallet fom. skoleåret 202 0 /2 1 som overføres til Ullerål og Benterud .
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Benterud skole (ny skolestruktur)

Figuren over viser utviklingen dersom det ikke overføres elever fra Hønefoss skole i skoleåret
202 0 /2 1 . Elevtallet har da et potensial til å komme opp mot 450 elever på lang sikt. Veksten ved
Benterud skole er den største i Ringerike kommune .

Figuren over viser konsekvensene av en sammenslått Benterud skole hvor elevene fra Eikeli og
Kirkeskolen s koler er overført fom. neste skoleår 2018/19 og hvor omtrent halvparten av elevene fra
Hønefoss skole er overført fom. skoleåret 202 0 /2 1 .

Benterud vil med disse endringene i inntaksområde t få et elevtallsgrunnlag som gir mellom 500 – 600
elever innover store de ler av prognoseperioden og med et langsiktig potensial som tilsier et
elevtallsgrunnlag noe over 600 elever.
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Ullerål skole (ny skolestruktur)

Dersom skolen videreføres med sitt nåværende inntaksområde, vil skolen ha et elevtallsgrunnlag på
360 - 400 elever innover prognoseperioden. Dette er vist i figuren under.

Dersom omtrent halvparten av elevene fra Hønefoss skole overføres til Ullerål skole i skoleåret
202 0 /2 1 , vil skolen få et elevtallsgrunnlag godt over 500 elever. I de første prognoseårene vil Ullerål
skole være den største grunnskolen i kommunen.

Skolen får et elevtalls g runnlag mellom 520 - 550 elever i store deler av prognoseperioden. Dersom
kommunen øker innflytting og opprettholder høy boligbygging, vil skolen kunne ha et potensial opp
mot 600 elever på lang sikt.
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Vang skole

Vegård skole ble overført til Vang skole i skoleåret 2015/16. Derfor økningen i elevtallet dette året.

Vang skole får et stabilt elevtall i de neste fire skoleårene. Etter dette forventer prognosen en stor
elevtallsnedgang ved skolen – med et samlet elevt all på rundt 300 elever på lang sikt.

Dette gir en nedgang på 70 - 80 elever – når en sammenligner «topp» og «bunn».
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Helgerud skole

Helgerud skole får et stabilt elevtall på kort og mellomlang sikt. Slik de demografiske forutsetningene
er for skolekretsen i dag, vil dette kunne gi en mindre elevtallsnedgang mot midten av
prognoseperioden. Skolen vil på lang sikt ha et elevtallsgrunnlag på rundt 200 elever og kan få mange
trinn «på vippen» mot slutten av prognoseperioden.
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Veien skole

Veien skole får et stabilt og tilnærma likt elevtall innover store deler av prognoseperioden som for de
historiske årene. Mot slutten av perioden ligge r det godt til rette for stor elevtallsvekst, dersom
utbyggingsplanene i kretsen blir realiserte.

Skolen vil ha et elevtall rundt 200 - 220 elever i det meste av perioden.

Høy boligbygging på lang sikt kan gi et elevtall over 300 elever. Dette er langt fra m og det er derfor
knyttet usikkerhet til både utbyggingen og elevtallene .
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Tyristrand skole

Tyristrand skole får et synkende elevtall innover midten av prognoseperioden – og elevtallet vil ligge
mellom 300 – 350 elever gjennom hele perioden. Mot slutten av perioden, vil økt boligbygging i
skolekretsen gi potensial for en elevtallsvekst over 350 e lever på lang sikt. Dette er avhengig av at
kommunen tilrettelegger for boligpotensialet i byggeprogrammet.



Oppdragsnr . : 5161767 Dokumentnr.: 3 Versjon: 1
Befolknings - og elevtallsprognoser | 2018 - 2033

n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e01_prognoserevisjon 2018 \ rapport \ endelig versjon \ rapport.docx 2018 - 06 - 18 | Side 21 av 33

Nes skole

Nes skolekrets får et lite elevtallsgrunnlag gjennom hele prognoseperioden. Skolekretsen vil ligge
under 20 elever pr. år i store de ler av perioden. Det er heftet usikkerhet med de langsiktige tallene, da
det er utfordrende å lage prognoser for små skolekretser langt frem i tid.
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Sokna skole

Sokna skolekrets har et elevtallsgrunnlag mellom 140 - 160 elever innover hele prognosen. No e økt
boligbygging kan gi elevtallsvekst flere elever på lang sikt. Dette gir stabilt elevtall ved skolen.
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Hallingby skole

Hallingby skole er inne i en elevtallstopp inneværende skoleår 2017/18. Etter dette forventes en årlig
liten elevtallsnedgang innover i prognoseperioden. Elevtallsgrunnlaget vil ligge mellom 260 - 320 i
perioden.
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Haugsbygd ungdomsskole

Haugsbygd ungdom sskole rekrutterer fra barneskolene Vang og Kirkeskoledelen (ca 30%) av
Benterud .

Skolen får et elevtallsgrunnlag mellom 200 – 220 elever innover hele prognoseperioden, med enkelte
bunn - og toppår – tilsvarende utviklingen i de historiske årene.

Skolen varierer mellom 2 - 3 klasser på trinnene, men vil jevnt over ha et elevtallsgrunnlag som tilsier 3
klasser på trinnene.



Oppdragsnr . : 5161767 Dokumentnr.: 3 Versjon: 1
Befolknings - og elevtallsprognoser | 2018 - 2033

n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e01_prognoserevisjon 2018 \ rapport \ endelig versjon \ rapport.docx 2018 - 06 - 18 | Side 25 av 33

Hov ungdomsskole

Skolen får elever fra skolekretsene Hønefoss og Ullerål. Det forutsettes i prognosen at elever som bor
i nåværend e Hønefoss skolekrets går til Hov ungdomsskole også etter at Hønefoss skolekrets
fordeles mellom barneskolene Ullerål og Benterud i 2021/22.

Ved Hov ungdomsskole forventes det stor progressiv elevtallsvekst innover prognoseperioden.
Veksten tilsier et ele vtallsgrunnlag opp mot 320 elever i toppårene og kan bli en 4 parallell skole.
Sammenlignet med «bunnåret» i skoleåret 2015/16 og «toppåret» i 2025/26 gir dette en vekst på 100
elever.
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Veienmarka ungdomsskole

Skolen rekrutterer elever fra barneskolen e Helgerud, Veien og Eikelidelen (ca 70%) av Benterud .

Skolen vil i følge prognosen få elevtallsvekst innover hele perioden. I løpet av de neste fem
skoleårene blir det et stabilt høyt elevtall med rundt 300 elever. Fom. skoleåret 2023/24 gir prognosen
yt terligere vekst ved skolen og den har et langsiktig potensial til 320 - 330 elever.

Dette gir 4 klasser på trinnene siden det ser ut til å bli relativt stabilt elevtall på kullene.

Elever i ikke - kommunale skoler

Det finnes i dag 3 ikke - kommunale grunnskol etilbud i Ringerike kommune:

• Ringerike Steinerskole har eksistert i 25 år og er en fådelt skole med 53 elever i skoleåret
2017/18, hvorav 28 elever på barnetrinnet og 25 elever på ungdomstrinnet . Skolen er godkjent
for ca 100 elever.

• Steinsfjorden Montess oriskole har eksistert i 2 år og har 26 elever i skoleåret 2017/18. Skolen
er godkjent for i overkant av 80 elever. Skolen har bare elever på barnetrinnet, men har søkt
om utvidelse til ungdomsskole.

• Ringerike Montessoriskole ble startet opp i skoleåret 2017/18 med 39 elever på barnetrinnet.
Skolen er godkjent for ca 80 elever.

Disse skolene har ikke bar e elever fra Ringerike kommune. I prognosene for de kommunale
grunnskolene er det lagt til g runn en svakt økende avgangsandel til ikke - kommunale skoletilbud i
årene framover sammenlignet med inneværende skoleår.
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Prognose for 67 år og eldre

Norconsults prognose for de eldre innbyggergruppene viser at aldersgruppen 67 - 69 år forventes å
holde seg på et stabilt nivå innover perioden.

På kort og mellomlang sikt vil det også være stabile tall for aldersgruppen 80 år og eldre , men halvveis
i prognosen må kommunen forvente progressivt økende flere i denne aldersgruppen.

For aldersgruppen 70 - 79 år vis er prognosen høy vekst tidlig i perioden . På lang sikt gir prognosen en
utflating på rundt 3 500 personer i denne gruppen.
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I figuren under er utviklingen i de samme aldersgruppene vist som indeksert utvikling fra 201 8 og fram
til 2032.

Fra rundt 2023 og utover vil gruppen 80 år og eldre øke årlig sammenlignet med 201 8. I 2032 vil det
være 62 prosent flere personer 80 år eldre enn i dag. Dette vil kreve økt kapasitet i pleie - og
omsorgstjenestene. Hvordan denne kapasiteten skal sikres, vil være avhengi g av kommunens
strategier i pleie - og omsorgstjenestene.
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Vedlegg - tabeller
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3000-1   Arkiv: A10  

 

 

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  
 

Forslag til vedtak: 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

 

Sammendrag 

Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny 

bemanningsnorm for barnehagene.  

 

Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle 

iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med 

virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra 

01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike 

kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.  

 

Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7 

barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye 

bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks 

barn over tre år.  

 

Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen 

støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy 

andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.  

 

Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser  

I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt 

barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.  

 

På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket 

våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger 

i de kommunale barnehagene fra 01.08.18. Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk, 



- 

hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt 

årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune den reviderte pedagognormen.  

 

Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget. 

Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene 

som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca. 

2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra 

innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til 

pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12. 

året før (dvs. siste offisielle telling). 

 

Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble 

vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra 

01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene 

kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2 

assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også 

tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende 

norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd 

med bestemmelsene 01.08 neste år.   

 

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen 

som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er 

fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.  

Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en 

overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de 

private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil 

gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig 

økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet 

kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved 

pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og 

200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca. 

en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca. 

4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må 

nedprioriteres. 

 

Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes 

den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter 

ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel 

barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen 

må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en 

statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke 

prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i 

egen kommune.   

Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike 

kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde 

tjenestetilbudet på andre områder.  



- 

 

Vedlegg 

1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven 

og friskoleloven - høring  
 

Forslag til vedtak: 

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

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

bemanningsnorm.  

 

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

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

 

Sammendrag 

 

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

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

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

 

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

lavere og likere. 

Det skal være minst: 

 En voksen per seks barn over tre år 

 En voksen per tre barn under tre år  

 

I høringen fremhever regjeringen viktigheten av kompetansekravet i barnehagene som 

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

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

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

etter ny rammeplanen kreves det barnehagelærerkompetanse. Dagens regelverk stiller ikke 

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

pedagognorm.  

 

 

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

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

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

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

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

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

være minst:  

 En pedagogisk leder per 7 barn under tre år 

 En pedagogisk leder per 14 barn over tre år  

 

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

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

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

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

3 år per barnehagelærer.  

 

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

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

prosent.  

 

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

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

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

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

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

 

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom 

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

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

rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra 

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

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

samtidig som første skoleår.  
 

Økonomiske forhold 

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

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

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

 

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

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

utdannet som barnehagehagelærere i de kommunale barnehagene. Med en gjennomsnittslønn 

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

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

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

Totalkostnaden vil ligge på rundt 7 millioner kroner i helårseffekt.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

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

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

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

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

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

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

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

få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i egen kommune.  

 

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

skole. Planen vil evalueres høst 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/75-4  Arkiv: A10 &13  

 

Sak: 31/17 

 

Saksprotokoll - Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017: 

 

Trine Sandum (Ap) p.v.a. Ap og H fremmet følgende forslag: 

«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.» 

 

 

Avstemming: 

Alternativt avstemming mellom Sandum (Ap) p.v.a. AP og H forslag og Rådmannens 

innstilling, ble Sandums forslag enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3102-1   Arkiv: 660 A10  

 

 

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til kommunale 

barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner 

innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.  

 

  

 

Sammendrag 

Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra 

Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne 

tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter. 

Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og 

Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne 

kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat 

på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte 

leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært 

med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.  

  

Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til 

barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat 

som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til 

Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat. 

Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby 

varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren 

2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til 

tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre 

er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at 

arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  



- 

 

 

Økonomiske forhold 

Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp 

av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.  

 

Rådmannens vurdering 

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del 

av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling 

og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så 

mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og 

måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud 

til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen 

foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Forslag til vedtak: 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 



- 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes 

i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Vedlegg 



- 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPGRADERING HØNEFOSS BARNEHAGE

Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

1.1 Avvik MÅ Tiltak

Møbler

Spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset 

rom og arbeidshøyde. Plass til tre 

grupper (25/50 sitteplasser)

Tilpassede stoler og bord til både barn og voksne slik at man kan 

gjennomføre to måltider i Hønefoss barnehage pr. dag. (HMS – 

muskel og skjelettplager).

Dagens bord og stoler er lave og helt feil i forhold til voksnes 

arbeidsstillinger. Mange ansatte i barnehagen har ryggplager og 

smerter i ben og dette er ikke forenelig med dagens størrelse på bord 

og stoler.

I tillegg er bordflatene på spiserom slitt og har store overflateskader, 

noe som gjør at det er vanskelig å gjøre rent og må fjernes. Mottatt 

avvik på dette i systemtilsyn inneklima vinter 2018.

Nye bord med hel og vedlikeholdsfri

overflate – og i en høyde tilpasset

Tripp-trapp stoler og stoler hvor voksne

får en god arbeidsstilling.

Utforming av rommet byr på utfordringer

da det ikke er firkantet. Bordene bør 

være smalere enn det som vanligvis er

normalt.

kr 500 000

Pri 1.1

Gjerde som skjermer barna mot park og 

vei på utsatte steder.

Barnehagens uteområde er stort og på noen plasser uoversiktelig. Det kan 

være krevende for de ansatte til enhver tid å ha oversikt over alle plasser. 

Enkelte steder er gjerdene lette å passere for barn og evt. motsatt. På grunn 

av sikkerhet må gjerdene utbedres på enkelte områder.

Det må settes opp gjerder som tilfredsstiller trygg høyde 

uansett grunn. Enkelte steder er bakken slik at gjerdene blir 

lette å forsere for barn. 
kr 170 000

Pri 1.1
Eksisterende uteleker (klatrestativer og 

sandkasser)

Dårlig tilstand og oppfliset. I henhold til lekeplasskontroll. Demonterer og anskaffer nye
kr 200 000

Kan ses i sammenheng 

med pri 3.1?

Pri 1.1
Klemsikring til ytterdører Gjelder i tilknytning til garderobene. 3 ytterdører. Det har forekommet at 

barn har klemt seg i dørene. kr 15 000

Pri 1.2

(Blanke dører (gjennomsiktige?)) eller 

en ekstra hylle i høyskapene som 

umuliggjør at barn kan oppholde seg i 

skapet.

Barn gjemmer seg i skapene i dag ved lek eller når det er noe de ikke vil. Hvis 

et barn gjemmer seg-/eller befinner seg i et skap når barnehagen skal 

evakueres vil det ta lang tid før vi finner barnet. 

Dele av skapet med en hylle som vanskeliggjør det å 

gjemme seg.

Evt. fornye denne løsningen, bytte ut alle skap med 

annen løsning som er sikrere og som evt. kan avlaste 

øvrig garderobe. Se pkt. 5.3
kr 250 000

Pri 2.1

Kjøkken

Mulighet for å lage mat til store 

grupper, dampkomfyr og 

industrioppvaskmaskin, kjøl og 

oppbevaring. 

Praktisk tilrettelegging og innredning 

for bruk og behov i denne Dekketøy 

(tallerkener og glass/kopper). Gir mye 

støy og klirring i tillegg til at bakker blir 

tunge.

Tilrettelegge for å effektivisere tiden på kjøkken. Bruker i dag 

unødvendig mye tid pga. upraktisk arbeidssituasjon. HMS og bruk av 

grunnbemanning.

Industrimaskin med kort vask (tidsbruk), stativ som kjøres ut og inn 

med fulle bakker (ikke lempe service over på tralle). En dampkomfyr 

vil kunne varme opp mat til mange på en effektiv måte. Det 

gjennomføres våren 2018 et prøveprosjekt med Ring.kjøkken i 

forhold til levering av mat. Bytte ut alt av glass med dekketøy av 

lettere materiale.

Legge til rette for industrimaskin, skyllebenk og 

tørkestativ. Trenger bare en maskin og kan selge to 

Miele maskiner.

Dampkomfyr er framtidsrettet og gir mulighet til et 

samarbeid med Ringerikskjøkken.

Det er allerede kjøpt inn dekketøy til en gruppe som 

er lett og ikke gir mye klirring. Kjøpe inn likt dette til 

hele barnehagen.

kr 500 000

Pri 2.2

Solskjerming og skjerming innvendig 

mot fellesrom.

På grunn av utfordringer med varm luft inne og sterk sol som gjør 

bruken av rommene uholdbare. Temperatur loggføres over tid ifølge 

avvik etter tilsyn. Fører til:

-Oppheting hos barn og voksne

-Lysforhold som skaper vanskeligheter med å se (knipe øynene og bli 

mentalt sliten som følge av det. 

Innvendig er glassvegger alle steder en stressfaktor for barn med 

mye forstyrrelser. Urolige og misfornøyde / slitne barn.

Utvendig skjerming:

Vinduer på Oransje (både store og de små på 

veggen).

Innvendig skjerming:

En form for folie som kan brukes fra gulv og opp i en 

viss høyde. Gjøre det likt på alle rom. Vil gi et ryddig, 

visuelt uttrykk og kan også markere på en måte 

fargen til de ulike gruppene. kr 400 000



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 2.3

Stellerom og toaletter

Må ha et stellerom til på fløy 1. Heve-

/senke stellebord eller stellebord med 

plass til trapp under.

Pga HMS for ansatte. Unngå vridninger og tunge løft opp / ned. Ev 

tilrettelegges for plass til bruk av trapp. Det er i dag ingen heve- og 

senke bord i barnehagen. Noen barn kan være redde for å gå i 

trapp/stige og vi har voksne som ikke kan løfte tunge barn opp i 

denne høyden. 

Høyde på eksisterende stellebord =  ?

Det er i dag over 25 barn som deler et lite stellerom. Er trangt og en 

vanskelig arbeidssituasjon og gir ikke rom for en skjermet og 

respektfull opplevelse for barnet.

Bygge om HC toalett til et ekstra stellerom slik at en 

av gruppene kan bruke dette. Vil gi bedre plass og bli 

roligere for barn. Sette inn heve- og senke bord der 

slik at dette kan brukes for voksne som ikke kan løfte 

og barn som ikke tør å gå i trapp/stige.

kr 50 000

Pri 2.4

Uteboder og oppbevaring av sykler, 

(leker og vogner).

Flere sykler.

Må utvides da denne har for liten kapasitet + skjerming for nabo. HMS tiltak 

da det blir mange tunge løft og dårlige arbeidsstillinger (vridninger, løft når 

en står i feil posisjon). Sykler og leker blir og fort ødelagt da de blir stående 

oppå hverandre og hekter seg fast til hverandre. Våren 2017 ble alle sykler 

gått over av sikkerhetsmessige grunner og man kan reparere ca. 8-10 sykler 

og kaster 10 sykler. Barnehagen har en sykkelpark på 

Kan bygges ut i bakkant og gi en mye bredere bod. 

Sette inn en dør i enden slik at man kan gå inn den 

ene veien og parkere sykkel for så å kunne kjøre 

syklene rett ut den andre døren.
kr 75 000

Pri 2.5

Støy

Støydempende plater i taket

Støydempende bilder o.l. til veggene

Grupperom og aktivitetsrom hvor man er plaget av støy og en følelse 

av tettpakket lyd. Det er høyt under taket og barnehagen har mange 

barn. HMS tiltak, tungt for de ansatte å jobbe i mye lyd/gjenklang. 

Gymrom og Oransje er viktigst.

Bilder eller plater som er støydempende. Evt. «halve 

gardiner». Sjekke effekt og vedlikehold kontra pris.

kr 300 000

Pri 2.6

Varemottak Fungere ikke i dag. Et varemottak på baksiden som brukes som 

lekerom. De ansatte triller varer fra utsiden av porten og inn i 

barnehagen. Melk og brød kommer to ganger i uken. Papir og 

renholds materiell. Trilling / dytting av traller i snø og slaps vinterstid, 

hvis det er måkt. Varer har også blitt tatt av trallen leverandøren 

sender med og løftet over til liten tralle inni for å få varene til 

kjøkkenet.. Deretter blir det løftet av / på og skjøvet / dyttet til 

kjøkken for avlessing, for så å gjenta turen noen ganger. Utfordrende 

med transport  fra porten når det er  snø og is.

Benytte trapperom hvor heis går opp og ned. Dør og 

terskel er tilpasset. Utfordring er låste 

dører…(ringeklokke eller ha døren åpen)

Varemottaksrom brukes i dag som lekerom da 

barnehagen har lite rom for «skjermet» lek.

Deler bakområdet som 

er planlagt for 

varelevering. 

Bakområdet vil kun 

være for varelevering og 

personell. Ikke for barn.

Pri 3.1

Lekemiljø – ute.

Nye huske- og klatrestativ, hinderløype, 

sandkasser, sykler

Fuglerede-huske?

Stimulerer til lek og aktivitet. Ulike utfordringer for barn i alle aldre. 

For lite leker i forhold til antall barn.

Barnehagen har mange barn og området brukes også av byens 

småbarnsforeldre til lekeområdet på ettermiddager og helger.  Vi 

trenger et attraktivt uteområde som kan avlaste drift i forhold til 

spising og aktiviteter og fremme utelek og fysisk aktivitet for barn 

som ellers er mye inne.

Evt. fjerne lillehaugen for å få plass til flere husker. 

kr 600 000

Fjerning av lillehaugen 

medfører vesentlig 

fordyring av prosjektet.

Pri 4.1

Lekemiljøer

Innrede lekekroker/lekemiljøer 

(lesekrok) på noen utvalgte plasser i 

barnehagen som kan bygges opp slik at 

dette fungerer. 

- Lite rom under trapp

- Rom på oransje

- Hobbyrom

- Gym

- Hobby

- Skillevegger

- Sofaer

Hensiktsmessig oppbevaring av leker som skaper oversikt og dekker 

barnas behov og medvirkning. Barns behov for å lek og utvikling må 

prioriteres og stimuleres. Leken stimulerer til nysgjerrighet, mestring, 

læring og utvikling som er livsviktig for barn.

Lekemiljøer:

Romdelere – for lekemiljø og støyreduserende

Dukke- og kjøkkenkrok

Lese- og spillekrok

Mobilt lekeapparat.

Barnehagen har få lekemiljøer som appellerer til barns trang til lek, 

fantasi og nysgjerrighet. 

Det er tatt i bruk varemottaksrom da det er behov for 

rom å leke i. 

kr 250 000

Page 2 of 4



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 4.2

Grillhytte Vil kunne avlaste i forhold til formiddagsmåltidet da det er beregnet 

at to grupper skal spise ute på turdager. Utfordrer oss i dag ved kaldt 

og vått vær. Dette vil kunne gi barna et rom ute hvor de kan få 

varmet seg og spise formiddags- eller ettermiddagsmat ute. 

Avhjelper når det er færre voksne og det ikke er lett å sende barn 

inn.

Det gir oss også en større fleksibilitet med organiseringen og gir oss 

flere muligheter for ulike aktiviteter / organiseringer med tanke på 

barnehagens rominndeling. Den vil gi oss flere muligheter året 

gjennom. kr 200 000

Pri 5.1

Garderobene

Ny garderobeinnredning.

Usikker på om dette lar seg gjøre. 

Alternativt er det å kjøpe inn kurver 

som passer i garderobe-hyllene og lage 

en rekke til over eksisterende hyller slik 

at det blir i to høyder.

Pga HMS for ansatte og plasseffektivisering. Det vil gi bedre 

utnyttelse av plass ved bruk av høyere garderobeplasser med ev hylle 

/ skap. Fjerning av dagens garderobeskap frigjør plass til 

påkledningsbenker etc som gjør arbeidssituasjonen til ansatte mer i 

tråd med det å forebygge muskel og skjelettplager (HMS)i 

garderobesituasjonen. I tillegg kan vi tilrettelegge for flere smårom i 

rommet, ved hjelp av skilleveger. Det har vi behov for pga arbeid i 

små grupper. Tenker også det vil oppleves mer renholds vennlig. 

Er medregnet i 1.2

Pri 5.2

Påkledningsbenker Garderobene er trange og har utfordret i forhold til standard 

påkledningsbenker. Da blir det så dårlig plass i garderoben at det ikke 

er plass å forflytte seg. Det må være smale benker hvor en voksen 

kan sitte i riktig stilling og hjelpe barn med påkledning. Ansatte 

utvikler ofte muskel og skjelettplager som følge av uheldige 

arbeidsstillinger over tid. Møblene som er i daglig bruk må være 

helsefremmende og ment til bruk av voksne.

Er medregnet i 1.2

Pri 5.3

Plassering av garderobeskap Se på muligheten å ikke ha alle skapene som en labyrint. Organisering 

av tøy må bli bedre. Mye tøy blir borte. Garderobene er trang og 

smal.

Trang / uoversiktlige garderober med uhensiktsmessige løsninger 

medfører rot og dårlig oversikt. Mye energi går til opprydding, 

sortering  og leting, fordi barn da ikke mestrer å håndtere dette godt 

selv.

Er medregnet i 1.2

Pri 6.1-6.2

Grupperommene For å skape en tydeligere oversikt overfor foreldrene og barn hvor de 

skal bevege seg i bygget for å komme til sine grupperom etc..

Skape en helhet og ryddighet.

Innredning til lek og oppbevaring etter behov
kr 175 000

Pri 6.3
Funksjonelle møbler i peisestuen Brukes til spising og aktiviteter for barn. Egnede bord og stoler som 

kan brukes av barna sammen med de voksne i peisestua etc. kr 100 000
nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Pri 7.1-7.2.

Møterom og teknisk utstyr Det er et behov for oppgradering på ikt for å avholde interne gode 

møter / med eksterne deltakere, su møter etc. Derfor er det behov 

for en takmontert projektor og lerret på møterommet i 2.etasje.

Det er behov for lerret i gymsalen, mot vindusveggen, for å kunne 

avholde gode foreldremøter / andre stormøter med mange til stede.. 

Der er en projektoren montert i taket i ga, men den kan ikke dreies 

eller vris på. Den peker mot en hvit delevegg hvor det er lite og smalt 

og vanskelig å se for alle. Prosjektoren i taket bør kunne dreies slik at 

både lerretet mot vinduene og veggen kan brukes, alt etter behov. 

Airprinter.

kr 100 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 8.1

Sliping og lakkering/olje av gulv/bytte 

ut parkett med gulvbelegg

Barn får fliser på føtter og knær mm.

Krever også at vi har en god vedlikeholdsplan som følges slik at 

gulvene ikke gir flis.

Tas over drift så lenge 

det ikke er utskifting

Pri 9.1

Skilter utvendig 

Visualisere informasjon («skilting») 

innendørs

Behov for skilting fra Kongens Gate og et skilt på bygget som forteller 

vi er en barnehage. Opplever stadig at folk blir overrasket over både 

beliggenheten og at vi er en barnehage. Omdømme og sikkerhet.
kr 500 000

Pri 10.1

Barnetoalettene. Krever mye oppfølging i forhold til renhold og veldig trangt 

arbeidsrom.

Vanskelig å få endret 

uten store ombygginger

Pri 11.1

Pauserom

Tørkerom

Merking av nødutganger?

Flere møbler å sitte godt i.

Bedre kapasitet eller endre til annen bruk?

kr 100 000

nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Sum kr 4 485 000

Usikkerhet 15 % kr 672 750

Totalsum. kr 5 157 750
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