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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  10.10.2018  

Tid:              14:40 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

14:40               – Felles avreise fra Rådhuset til Vang skole. 

16:00                –Retur til Rådhuset. 

16:20 – 17:00  – Pause, enkel bevertning. 

17:00 – 17:05  – Opprop/møteinnkalling. 

17:05 – 17:20  -  Orientering om Økonomiplan 2019-2020, ved kommunalsjefene. 

17:20 -    -Saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 02.10.2018 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/3934-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 10.10.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 18/3934-1 tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/3221-1   Arkiv: A20  

 

HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på 

Benterud skole  

2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse 

og systematikk rundt den enkelte elev 

 

  

 

Sammendrag 

«HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring ved Benterud skole, er et tilbud 

til elever på 1.-7.trinn med bl.a. psykisk utviklingshemming, diagnose innenfor 

autismespekteret, medfødte utviklingsforstyrrelser og andre behov. Avdelingen har og et SFO-

tilbud og vil således også være åpen i skolens ferier. 

For at avdelingen skal være i stand til å bygge kompetanse og systematikk rundt arbeidet med 

enkeltelever, er det lagt opp til en grunnbemanning. Denne justeres etter elevtallet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 136/15 at det for barn og unge med sammensatte behov skulle 

opprettes et tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen, dersom et 

tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Beskrivelse av saken 

I prosjekteringen og byggingen av Benterud skole er det lagt inn lokaler til en slik avdeling.  

Avdelingen har fått navnet «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring. 

Avdelingen har kapasitet til å gi et opplæringstilbud til inn til 20 elever fra 1.-7.trinn i Ringerike 

kommune. 
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Tilbudet er først og fremst rettet mot: 

 Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder. 

 Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen. 

 

Elevene vil ha individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være skissert. Målet for 

elevene på er læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever. 

Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende 

hovedområder: 

 

o Kommunikasjon 

o Selvstendighet og egenomsorg  

o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller  

o Grunnleggende ferdigheter  

o Nærmiljø og samfunn  

 

Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom 

eleven og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre 

noe “med” eleven. Digitale verktøy vil også bli benyttet i undervisningen. 

 

Elevene ved avdelingen vil og kunne søke plass ved Benterud SFO, avdeling «Hjerterommet». 

Åpningstider for skole og SFO vil være som resten av grunnskolen. 

 

Benterud SFO har ansvaret for ferietilbudet for elevene i hele Ringerike kommune, også 

elevene på «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring.  

Avdelingens faste ansatte vil og arbeide i SFO-ordningen og være til stede i skolens høstferie, 

vinterferie og sommerferie.  I de øvrige skolens ferie og fridager i jul, påske og 4 uker i juli vil 

SFO være stengt. 

 

Innsøking til «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring 

Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1. 

Skolen kan ta opp elever fra hele kommunen. For at en elev skal kunne begynne på avdeling 

"Hjerterommet» kreves det søknad fra foreldrene. PPT har en sentral rolle i å vurdere om det 

aktuelle barnet vil få best utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole. 

Elever kan bli tatt opp ved Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4. 

trinn. Første opptak er våren 2019, med oppstart i august 2019. 

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven § 5-1. Rett til spesialundervisning: 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod 

som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. 

Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhold at det sama tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg 

utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er 

realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale 

undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf 2-2.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Skole- og barnehagehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov er tidligere behandlet 

i kommunestyret (K-sak 136/15) 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og 

på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Økonomiske forhold 

 For at avdelingen «HJERTEROMMET» – skal være i stand til å bygge kompetanse og 

systematikk rundt arbeidet med enkeltelever, er det nødvendig at avdelingen har en 

grunnbemanning uavhengig av antall elever på avdelingen. Det er derfor foreslått avsatt  2 

millioner kr i forslaget til budsjett for 2019.  

Grunnbemanningen vil bestå av yrkesgruppene lærer/spesialpedagog, vernepleier og 

fagarbeider/assistent for å gi et helhetlig og godt opplæringstilbud til elevene.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er rådmannens vurdering at «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring, 

vil gi elever i Ringerike kommune på 1. – 7. trinn med behov for helhetlige og alternative 

undervisningsformer et godt opplæringstilbud. 

 

Vedlegg 

 

 HJERTEROMMET – Pedagogisk plattform 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Roy Korslien 
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Arkivsaksnr.: 18/3635-1   Arkiv: A30  

 

Rammeplan for kulturskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning», legges til grunn for drift og 

utvikling av Ringerike kulturskole.  

Ringerike kulturskoles vedtekter tilpasses rammeplanen, og gjøres gjeldende fra 01.01.2019. 

Arbeidet med å utarbeide lokale fagplaner som lokal tilpasning av rammeplanen igangsettes 

våren 2019. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen foreslår i denne saken å legge «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og 

fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av Ringerike kulturskole. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

På 50-tallet ble de første kommunale musikkskolene etablert i Norge, Ringerike kommune fikk 

sin kommunale musikkskole på plass i 1991. Etter hvert ble musikkskolene utviklet til 

kulturskoler, med undervisning i alle kulturfag. Skoleslaget ble lovfestet i 1997, § 13-6 i 

opplæringsloven. 

 

Ringerike kommunale musikkskole begynte sin økning i faglig bredde i 2001, med bilde og 

etter hvert teater som tilbud i tillegg til musikk. Skolen byttet navn til Ringerike kommunale 

musikk- og kulturskole.  

 

Lovfestingen av kulturskolene i 1997 ga ikke føringer på hvordan kulturskolene skulle driftes. 

Det finnes heller ikke forskrifter eller sentrale føringer på kulturskolenes innhold, kvalitet og 

drift. 
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Norsk Kulturskoleråd er interesseorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. 

Norsk Kulturskoleråd ga i 2003 ut rammeplanen « På vei til mangfold».  Denne var en god 

veileder i å starte opp kulturskoler, samt en god veiledning i overgangen fra musikkskoler til 

kulturskoler. Denne første rammeplanen var lite konkret, og har kanskje vært et 

inspirasjonsdokument snarere enn et styringsdokument. 

 

Ny rammeplan 

 

«Rammeplan for kulturskolen –Mangfold og fordypning» er et planverk som både beskriver 

kulturskolens samfunnsoppdrag, den stiller krav til skoleeier og drift, og gir føringer for faglig 

kvalitet og bredde. 

 

Rammeplan for kulturskolen er ikke lovfestet sentralt, og det er opp til hver kommune om man 

ønsker å legge planverket til grunn for videre drift og utvikling av kulturskolen. Rammeplanen 

er utarbeidet gjennom bred involvering fra lærere, skoleeiere og skoleledere. Den har kommet 

på plass i dialog med KS- kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og den er iferd 

med å implementeres i kommunenorge. 

 

Rammeplanen beskriver følgende forhold: 

 Kulturskolens samfunnsoppdrag 

 Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet 

 Fagplaner 

 Mal for kvalitetssikringssystem 

 

Ringerike kulturskole og rammeplanen 

 

Ringerike kulturskole er allerede godt i gang med å utvikle tilbudene i tråd med rammeplanen. 

Det er undervisning og samarbeid med grunnskolene, Læringssenteret og frivillige/lag og 

foreninger. Den faglige bredden er på vei opp. Kulturskolen er en aktiv tilbyder av 

undervisning på skolene gjennom prosjektene «Korps i Skolen» og «Splash». 

 

Et godt utarbeidet plandokument som rammeplanen vil være til stor nytte i videre drift og 

utvikling av kulturskolen. En implementering av rammeplanen innebærer også et konkret lokalt 

utviklingsarbeid, blant annet gjennom utarbeidelse av lokale fagplaner i tråd med overordnede 

føringer. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ved implementering av rammeplanen må vedtektene for Ringerike kulturskole tilpasses.  
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Økonomiske forhold 

 

Rammeplanen i seg selv legger ikke konkrete føringer på økonomi. Det er allerede en 

utfordring med kulturskolens behov for lokaler. I dag leier kulturskolen tilleggslokaler på 

kultursenteret for å kunne tilby gruppebasert undervisning. 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

Rådmannen ser tre alternative løsninger: 

1. Rammeplanen er konkret, faglig fundert og bygger godt om kulturskolens videre 

utvikling og drift. Rammeplanen legges til grunn for utvikling og drift av Ringerike 

kulturskole. 

2. Kulturskolen kan selv utarbeide en egen planprosess til grunn for drift og utvikling av 

kulturskolen. Dette vil kreve mer av tid og ressurser. 

3. Kulturskolen jobber uten konkrete plandokumenter. Dette vil gi en lite forutsigbar og 

utfordrende drift. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning, til å være godt i 

tråd med ønsket utvikling ved Ringerike kulturskole. Rammeplanen er basert på en grundig 

prosess, og belyser både administrative, faglige og kvalitetsmessige sider ved kulturskolen. 

Rammeplanen er en del av en felles nasjonal standard. 

 

Vedlegg: 

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen 

Selve rammeplanen er et stort dokument på omkring 120 sider.  

Derfor legges det ved saken link til Rammeplanen på nett. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3796-1   Arkiv: 231 A30  

 

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter 

tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i 

dette saksframlegget. 

2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 

3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens 

betalingsregulativ. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i kunst- og kulturfag til barn og unge. Det er et mål 

at flest mulig kan benytte seg av kulturskolens opplæringstilbud. Og det er et mål at flest mulig 

barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold. 

 

Et av virkemidlene våre for å senke terskelen for deltagelse i kulturskolen er å tilby gradert 

betaling for husstander med lav inntekt. 

 

Kommunestyret ba Rådmannen i verbalforslag 9. 2017 «utrede støtteordninger for barn i 

familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og 

idrettslige aktiviteter». 

 

Dette forslaget om gradert betaling i kulturskolen svarer på både verbalforslaget, når det 

gjelder kulturskoleaktiviteter, og er et ledd i kommunens kulturplan «alle barn i Ringerike 

kommune skal ha mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring». 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kulturskole har i dag full betaling, søskenmoderasjon og friplasser. 

Friplasser kan i dag søkes av familier med en samlet brutto hustandsinntekt lavere enn 3G. 1G 

(Grunnbeløpet i folketrygden) utgjør i 2018 kr. 96.883.  

Statistisk sentralbyrås oversikt over hustandsinntekter viser at det er relativt mange med lav 

husstandsinntekt, men høyere inntekt enn 3 G. Opp mot 50% av aleneforsørgere med barn i 

alderen 6-17 år har under 500.000 pr. år i hustandsinntekt. En økende andel av befolkningen 

har vedvarende lav inntekt. Og mellom 5 og 12 % lever under fattigdomsgrensen eller har 

svært vanskelig for å dekke ordinære utgifter.  

 

Økonomiske forhold 

Gradert betaling kan gjennomføres etter samme prinsipper som redusert betaling i 

barnehagene. 

 

Her finnes det allerede et lovverk, og overordnet beregning av innslagspunkt for rett til 

redusert betaling. I 2018 er innslagspunktet person- og kapitalinntekt lavere enn kroner 

533.500 for husstanden. 

Kulturskolens «Makspris» (ordinær betaling) utgjør 0,67 % av dette.  

 

Økonomisk konsekvens for kulturskolen er vanskelig å forutse. Men dersom 12 % søker 

reduksjon i betaling, og disse har en inntekt på medianen for f.eks. aleneforsørgere med to 

barn, vil tiltaket koste omkring 50.000 kroner årlig i reduserte inntekter. Dette er håndterbart 

innenfor enhetens budsjetter og vil ikke få budsettmessige konsekvenser. 

 

 

 

Gjennomføring 

Rådmannen foreslår at Ringerike kulturskole innfører gradert betaling gjeldende fra 

01.01.2019. 

 

Kulturskolens ordinære kontingent beregnes som 0,67 % av inntektsgrense for redusert 

betaling i barnehagene. Inntektsgrensen fastsettes av Kunnskapsdepartementet årlig.  

 

Evt. kulturskoletilbud med andre priser enn den ordinære kontingenten omregnes etter samme 

modell (kortkurs/talentutvikling etc.), og defineres som prosentsats av inntektsgrense.  

Formel for beregning: (Pris *100) / Inntektsgrense = Prosentsats.  

 

Husstander med lavere person- og kapitalinntekt enn departementets fastsatte inntektsgrense 

kan søke redusert betaling for 1 år av gangen.  

 

Inntekten dokumenteres ved skattemelding. 

 

Kontingenten fastsettes som 0,67% av person- og kapitalinntekt. 

 

Søskenmoderasjon beregnes ut fra familiens fastsatte kontingent, det vil si hhv. 30% og 50% 

av redusert kontingent. 

 

Ordningen med friplasser beholdes, inntektsgrensen på 3G beholdes. 
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Forholdet til overordnede planer 

Endringer i betalingssatsene krever vedtektsendring for Ringerike Kulturskole, og endring av 

satsene i kommunens betalingsregulativ. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen ser to alternative vedtak. 

 

1: Innføre faste graderte satser.  

Alternative modeller kan være graderte satser etter «Trappetrinnsmodell», med faste 

innslagspunkt.  

 

2: Beholde dagens ordning med fullpris og friplasser, ikke innføre gradert betaling.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer gradert betaling som et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til 

kulturskolen. Den foreslåtte ordningen vil kunne gi flere barn og unge mulighet til å delta på 

kulturaktiviteter gjennom kulturskolen. Regelverk for inntekter og beregningsgrunnlag finnes 

allerede gjennom Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringen kan utgjøre en stor 

forskjell for enkeltfamilier, og ser ut til å ha en relativt lav kostnad for kulturskolen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3837-3   Arkiv: 220 C00  

 

Tilskuddsordninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som 

skissert i dette saksframlegget.  

2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.  

3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune yter tilskudd over kulturbudsjettet til lag, foreninger, organisasjoner og 

kulturtiltak. Tilskuddordningene har ulik saksbehandling, noen tilskudd er faste driftsavtaler, 

noen er søkbare og noen ytes tradisjonelt hvert år uten at det foreligger en samarbeidsavtale. 

En gjennomgang av faste avtaler, faktiske avtaler og søkbare midler viser at det kan være 

behov for en opprydning. I dette saksframlegget foreslås det endringer og ny praksis. 

 

Innledning / bakgrunn 

Over kulturbudsjettet deles det ut omkring 10 millioner kroner i ulike tilskudd, noen søkbare 

og noen som faste budsjettposter eller faste overføringer. Noen av tilskuddene er knyttet til 

driftsavtaler, mens andre er rene tilskudd uten spesielle føringer. 

 

Denne saken foreslår:  

1. Å endre kriterier, frister og behandling av søkbare midler.  

2. Å synliggjøre faste driftstilskudd i budsjett, og gjennom driftsavtaler. 
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Dagens situasjon, tilskudd kulturbudsjettet 

De søkbare midlene utgjorde i 2018: 

Kulturmidler, lag og foreninger: 216 000 kr 

Arrangementstilskudd:  150 000 kr 

Løypetilskudd, skiløyper:   300 000 kr 

Driftstilskudd, større kulturtiltak:  237 000 kr 

Totalt                    903 000 kr 

 

De faste driftstilskuddene fordeler seg slik: 

Skiforeningen:    350 000 kr 

Buskerudmuseet:    500 000 kr 

Ringerike Kultursenter:           1 470 000 kr 

Ringerike og Hole Røde kors:  350 000 kr 

Stiftelsen Positiv oppvekst:   550 000 kr 

Sokna Fritidsklubb:      60 000 kr 

Tyristrand Fritidsklubb:     60 000 kr 

Ringerike Idrettsråd:      12 000 kr 

Ringerike Musikkråd:     12 000 kr 

Totalt              3 364 000 kr 

 

Engangstilskudd 2018 

Nes Lysløype:            1 000 000 kr 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter:  1 500 000 kr   (Formannskapets disp.konto) 

Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr (Formannskapets disp.konto) 

 

Andre Tilskudd 

Tros- og livssynssamfunn:           2 237 000 kr 

 

De faste driftstilskuddene fordeler seg mellom egne budsjettposter, eller er en del av 

samleposter som «Driftstilskudd større kulturtiltak» som også inneholder søkbare midler. 

 

Tilskuddssatser 

De faste driftstilskuddene har ikke vært endret på mange år, noe som innebærer en realnedgang 

i driftsstøtte. Det samme gjelder de søkbare midlene, kulturmidler og arrangementstilskudd. 

Kulturmidlene fordeler penger til lag og foreninger, primært for barn og unge, 

arrangementstilskuddene er med på å realisere konserter og forestillinger igjennom året.  

 

Den søkbare andelen av tilskuddsområdet «Driftstilskudd større kulturtiltak», varierer ut fra 

hvilke politiske enkeltvedtak (engangstilskudd) som blir belastet kulturområdet. I 2018 var den 

reelt søkbare summen her på 237 000 kroner. Midlene ble fordelt av formannskapet.  En stor 

andel av årets fordeling fra dette tilskuddsområdet gikk til nasjonale veldedige organisasjoner, 

og relativt lite til lokale kulturtiltak.  

I budsjettforslag for 2019 ser det ut til at summen her er 377 000 kroner. 

 

Forslag til endret praksis 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er kommunes faglige politiske organ i kultursaker. I dag 

vurderes noen av søknadene på utlyste kulturmidler av HOK, noen av Formannskapet og noen 

er delegert til rådmannen. 
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Rådmannen foreslår at den politiske behandlingen av alle utlyste kulturmidler delegeres fra 

Formannskapet til Hovedutvalget for oppvekst og kultur.  

Rådmannen foreslår fortsatt å behandle arrangementsstøtte administrativt da disse kommer inn 

løpende gjennom året, med kort søknadsfrist. 

Rådmannen foreslår og å samle fast driftsstøtte som vedtas av kommunestyret i eget 

ansvarsområde, og inngå 4-årige driftsavtaler med de som ikke har dette. Driftsavtalene 

vurderes hvert fjerde år, og sikrer en viss forutsigbarhet for tiltakshaverne. 

 

 

Intern fordeling av midler 

Rådmannen foreslår følgende organisering av tilskudd over kulturbudsjettet i 2019 (Tallene 

justeres i tråd med endelig budsjettvedtak i november 2018): 

 

Type tilskudd Tiltak Vurdering Sum 

2018 

Sum 2019 

Faste driftstilskudd Samles eget 

ansvarsområde, 4-årige 

driftsavtaler 

HOK, hvert 4 

år. 

3 364 000 3 450 000 

(+ evt 1 500 

000 økning 

Kultursenter) 

Kulturmidler  

 

 

Samles til en 

tilskuddsordning 

«Kulturmidler». 

Fast vekting mellom 

lag/forening barn og 

unge // andre 

kulturformål 

HOK 

 

461 000 500 000 

Driftstilskudd større 

kulturtiltak  

Arrangementstilskudd Fortsatt administrativ 

behandling 

Administrativ 150 000 200 000 

Løypetilskudd Fortsatt administrativ 

behandling. 

Ordningen fikk økt sum 

til fordeling i 2017. 

Administrativ 300 000 300 000 

Rest 2019 Fordeles mellom Fast 

driftsstøtte, barn og 

unge og 

arrangementstilskudd. 

  177 000 0 

Enkeltsøknader 

gjennom året 

Behandles løpende 

gjennom året, dekkes  

av Formannskapets 

disposisjonsfond 

Formannskapet     

 

 

 

 

 

Generelle betingelser for søkbare tilskudd, Kulturmidler og Arrangementstilskudd. 
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Formål: Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike 

kommunes innbyggere. 

 

1. Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i 

Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret. 

2. Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.  

3. Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, 

unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers 

fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.  

4. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 

5. Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre 

kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30. 

6. Kulturmidlene har søknadsfrist 1.desember hvert år, og behandles politisk i 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i februar hvert år. 

7. Arrangementsstøtten fordeler mindre tilskuddsbeløp og behandles administrativt 

fortløpende gjennom året. 

 

Gjennomføring 

Nye søknadskriterier gjøres gjeldende fra 1.november 2018. 

Retningslinjer for tilskudd publiseres på kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjøres 

kjent gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes blad. 

Mal for faste driftstilskudd utarbeides og inngås med tiltakshaverne. 

 

 

 

Alternative forslag til vedtak. 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist 

justeres til 1.desember 

 

2. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist 

justeres til 1.desember. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste 

tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det klargjøres hvor den faglig politiske vurderingen av kulturtilskudd 

utføres, hvilke tiltakshavere som er støtteberettiget, formål med tilskuddene, samt at gjensidige 

krav og forpliktelser avtalefestes mot faste tilskuddsmottagere, - som skissert i dette 

framlegget og forslag til vedtak.  

Målet med endringen i tilskuddspraksis er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for 

innbyggerne i Ringerike kommune. 

Rådmannens vurdering er at det blir en enklere og mer helthetlig ordning med søkbare 

kulturtilskudd om disse midlene fordeles av samme politiske organ. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3840-1   Arkiv: N02 &41  

 

Busstilbud til Ringkollen vinterstid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen 

2018-2019. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet 05.04.19 følgende vedtak i sak 24/18 

 

1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås  

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren er 

det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 og 

40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm.  

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å 

samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for 

Ringkollen.  

Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra 

Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på 

vinteren. 

 

Saksutredning 

Denne saken er en oppfølging av den siste uthevede delen av vedtak i K-sak 24/18. 

Rådmannen vil senere legge fram egen sak om oppfølgingen av punkt 2 i vedtaket. 

 

Etter kontakt med busselskapet Brakar er følgende avklart: 

Det kan etableres et busstilbud fra Hønefoss sentrum til Ringkollen 2 kvelder i uken samt 

lørdag og søndag vinteren 2018-2019 fra 1.november. Brakar kan stille med buss og sjåfør. 

Forutsetningen er at Ringerike kommune dekker utgiftene og gir tilbakemelding senest 1.11.18 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Et busstilbud kan etableres fra 1/11 2018 fram til påske er mulig,  

Pristilbud tur/retur eksklusive moms fra Brakar AS er: 

Hverdager kr 4 500 pr. tur (2 turer -  en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 8 000. 
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Lørdager og søndager kr 4 700 pr. tur (2 turer -  en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 9 400. 

Øvrige «røde dager» kr 5 500 pr. tur 

 

En driftsuke med busstilbud til Ringkollen 2 ukedager + lørdag og søndag vil koste: 

kr. 34 800. For 20 uker utgjør dette 696 000 kr. Med merverdiavgift blir totalkostnaden 

780 000 kr. 

 

Om tilbudet skal bli brukt, er det avgjørende at billettprisen ikke overstiger minstesats for 

bussbilletter i sone 1. Dette er kr 35 for voksne og kr 20 for barn. 

Billettinntektene for en ukedag, viss bussen er halvfull, estimeres til å bli mellom kr 1 500 og kr 

2 000,-. Den kommunale utgiften ville da blitt minimum kr 6 000 pr driftsdag. 

Full buss hver gang ville gitt en kommunal kostnad på minimum kr 4000 pr. dag. 

 

Hvis Ringerike kommune står som garantist for at Brakar får dekt sine kostnader. Det 

innebærer at Ringerike kommune faktureres Brakars kostnader med fratrekk av billettinntekter.  

noe som optimistisk betyr en kommunal kostnad på minst kr 28 000 ukentlig. I en antatt 

driftsperiode på 20 uker, vil den kommunale kostnaden bli minst kr 500 000. 

 

Rådmannens vurdering 

I et folkehelseperspektiv ser rådmannen det som viktig at kommunens innbyggere bruker de 

flotte og tilrettelagte friluftsområdene som er kommunen. Ringkollen er et flott område året 

rundt, men utmerker seg med særlig god tilrettelegging for turer, langrenn og alpint vinterstid. 

At det ikke er noen bussrute til Ringkollen kan oppleves som uheldig. Fast buss opp dit ville 

øke tilgjengelighet for barn og unge og andre uten bil. Kostnaden for dette, 780 000 kr inklusiv 

moms, med fratrekk fra billettinntekter, vurderes til å være for høy.  

Rådmannen fraråder derfor vedtak om økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen 

vinterstid. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/3851-1   Arkiv: A20  

 

Utemiljøet ved paviljongskolen - Ullerål skole - Ringerikshallen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjonen om utemiljøet ved paviljongskolen til Ullerål skole tas til orientering 

 
  

Innledning / bakgrunn 

I møteprotokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.18 står følgende merknad: 

HOK ønsker orientering om status, samt befaring på Ullerål skole i løpet av høsten 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Ullerål skole er fram til skolen er ferdig utbygd i 2020 lokalisert i paviljonger på tomt ved 

Ringerikshallen.  

Rektor ved skolen har laget en orientering om utemiljøet ved skolen der den nå er lokalisert. 

Denne orienteringen har følgende inndeling: 

 Hva skolen har av fysiske installasjoner og muligheter i området 

 Tiltak skolen har som ikke krever installasjoner 

 Kommende tiltak 

 Utfordringer i uteområdet 

 Ønsker av tiltak mens skolen er lokalisert ved Ringerikshallen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at den midlertidige flyttingen av Ullerål skole til paviljongtilværelse i området ved 

Ringerikeshallen, har gått tilfredsstillende. Både elever, foreldre og ansatte forholder seg nå til en 

midlertidig skoleløsning. Uteområdet er bearbeidet og tilpasset så godt som mulig til barn og unges 

behov, lekeapparater er innkjøpt og idrettshallen benyttes også til aktiviterer. Uteområdet mot 

Hovsmarka benyttes mye, og det er økt voksentetthet ute i forhold til tidligere. En Trivelslederordning 

med organiserte aktiviteter i det lange friminuttet er også under planlegging.   

 

Vedlegg 

 Orientering om utemiljøet ved paviljongskolen til Ullerål skole. 

 

 Ringerike kommune, 27.09.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 

Fra:  Unni Suther 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/693-26 35010/18 K23 28.09.2018 

Luftmålinger i Hønefoss - underveisrapport  

 

Det vises til kommunestyresak 107/17. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen har anmodet 

om at det fremmes en orienteringssak til Hovedutvalgene om hvilke avtaler som er inngått, 

hvem vi samarbeider med og hvor lenge vi skal måle. 

 

Organisering 

Det er etablert en intern og en ekstern arbeidsgruppe. I den interne arbeidsgruppen deltar 

Planavdelingen, Forurensningsmyndigheten, Eiendomsforvaltningen og Kommuneoverlegen. I 

den eksterne arbeidsgruppen deltar i tillegg representanter fra Buskerud fylkeskommunes 

samferdselsavdeling og fra Statens vegvesen.  

  

Arbeidsgruppen har stått for anbudsrunden og avtaleinngåelsen. Den eksterne arbeidsgruppen 

er nedsatt og vi har avtalt av arbeidet starter når vi får mer informasjon om luftkvaliteten i 

vinterhalvåret.  

 

Avtaleinngåelse 

Ringerike kommune har inngått avtale med Norsk institutt for luftforskning (NILU) om 

gjennomføring av ett års målinger av luftkvaliteten i Hønefoss. Luftkvalitetsmålingene omfatter 

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10)).  

 

Det er opprettet formell kontakt mellom Kommuneoverlegen og NILU.    

 

Måleperiode 

Målingene startet 1. juni 2018 og varer ut mai 2019.  

 

Målesteder 

Målingene omfatter meteorologi og luftkvalitet fra målestasjon på Hønefoss skole og passive 

prøvetakinger (NO2) langs hovedveiene i Hønefoss. Meteorologiske målinger er lagt til 

prosjektet for å få et bedre beregningsgrunnlag for hvordan forurensningen fordeler seg i byen 

og for å fremstille kvalitetsmessig bedre fagrapporten. 



 

 

Vi har prioritert prøvetaking langs eksisterende og fremtidige skoleveier, ved skoler og 

barnehager. Det er lagt til 2 ekstra prøvetakingssteder for å få resultater fra alle innfartsveiene 

til byen. 

 

Fagrapport 

I avtalen inngår at NILU skal fremlegge en fagrapport 3 måneder etter avsluttet måleperiode. 

 

Resultater 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern og forurensningsmyndigheten følger regelmessig med på 

måleresultatene.    

Målingene viser generelt lite forurensninger i sommerhalvåret, det har også vært tilfellet frem 

til nå. Spesielle forhold i august – oktober 2018 er vedlikehold av Kvernbergsundbru som til 

nå, synes å ha medført mindre trafikk gjennom Hønefoss. Dette er meldt til NILU og de vil 

innarbeide informasjonen i fagrapporten.  

 

Informasjonsformidling 

Informasjon om oppstart av målinger og muligheten for å følge med på resultatene ble sendt 

lokale media i juni 2018 og publisert der.  

 

Ringerike kommune har opprettet nettsiden «luftkvalitet» under temaområdet «natur og miljø». 

På denne siden er en kort informasjon om pågående målinger og helseeffekter. Nettsiden har 

lenke til NILU’s informasjonsside med tilsvarende tema.  

Timesverdier fra målestasjonen på Hønefoss skole vises på NILU’s nettside 

http://luftkvalitet.info.  

 

Kommuneoverlegen vil dersom grenseverdiene overskrides gi helsefaglige råd til innbyggerne.  

Interne og eksterne arbeidsgruppe vil følge opp med forslag til tiltak for å redusere 

forurensningsnivåene underveis.  
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RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/693-26 35010/18 K23 28.09.2018 

Luftmålinger i Hønefoss - underveisrapport  

 

Det vises til kommunestyresak 107/17. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen har anmodet 

om at det fremmes en orienteringssak til Hovedutvalgene om hvilke avtaler som er inngått, 

hvem vi samarbeider med og hvor lenge vi skal måle. 

 

Organisering 

Det er etablert en intern og en ekstern arbeidsgruppe. I den interne arbeidsgruppen deltar 

Planavdelingen, Forurensningsmyndigheten, Eiendomsforvaltningen og Kommuneoverlegen. I 

den eksterne arbeidsgruppen deltar i tillegg representanter fra Buskerud fylkeskommunes 

samferdselsavdeling og fra Statens vegvesen.  

  

Arbeidsgruppen har stått for anbudsrunden og avtaleinngåelsen. Den eksterne arbeidsgruppen 

er nedsatt og vi har avtalt av arbeidet starter når vi får mer informasjon om luftkvaliteten i 

vinterhalvåret.  

 

Avtaleinngåelse 

Ringerike kommune har inngått avtale med Norsk institutt for luftforskning (NILU) om 

gjennomføring av ett års målinger av luftkvaliteten i Hønefoss. Luftkvalitetsmålingene omfatter 

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10)).  

 

Det er opprettet formell kontakt mellom Kommuneoverlegen og NILU.    

 

Måleperiode 

Målingene startet 1. juni 2018 og varer ut mai 2019.  

 

Målesteder 

Målingene omfatter meteorologi og luftkvalitet fra målestasjon på Hønefoss skole og passive 

prøvetakinger (NO2) langs hovedveiene i Hønefoss. Meteorologiske målinger er lagt til 

prosjektet for å få et bedre beregningsgrunnlag for hvordan forurensningen fordeler seg i byen 

og for å fremstille kvalitetsmessig bedre fagrapporten. 



 

 

Vi har prioritert prøvetaking langs eksisterende og fremtidige skoleveier, ved skoler og 

barnehager. Det er lagt til 2 ekstra prøvetakingssteder for å få resultater fra alle innfartsveiene 

til byen. 

 

Fagrapport 

I avtalen inngår at NILU skal fremlegge en fagrapport 3 måneder etter avsluttet måleperiode. 

 

Resultater 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern og forurensningsmyndigheten følger regelmessig med på 

måleresultatene.    

Målingene viser generelt lite forurensninger i sommerhalvåret, det har også vært tilfellet frem 

til nå. Spesielle forhold i august – oktober 2018 er vedlikehold av Kvernbergsundbru som til 

nå, synes å ha medført mindre trafikk gjennom Hønefoss. Dette er meldt til NILU og de vil 

innarbeide informasjonen i fagrapporten.  

 

Informasjonsformidling 

Informasjon om oppstart av målinger og muligheten for å følge med på resultatene ble sendt 

lokale media i juni 2018 og publisert der.  

 

Ringerike kommune har opprettet nettsiden «luftkvalitet» under temaområdet «natur og miljø». 

På denne siden er en kort informasjon om pågående målinger og helseeffekter. Nettsiden har 

lenke til NILU’s informasjonsside med tilsvarende tema.  

Timesverdier fra målestasjonen på Hønefoss skole vises på NILU’s nettside 

http://luftkvalitet.info.  

 

Kommuneoverlegen vil dersom grenseverdiene overskrides gi helsefaglige råd til innbyggerne.  

Interne og eksterne arbeidsgruppe vil følge opp med forslag til tiltak for å redusere 

forurensningsnivåene underveis.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3221-1   Arkiv: A20  

 

 

Benterud skole - Avdeling for elever med spesielle behov 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på 

Benterud skole  

2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse 

og systematikk rundt den enkelte elev 

 

 

  

 

Sammendrag 

«HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring ved Benterud skole, er et tilbud 

til elever på 1.-7.trinn med bl.a. psykisk utviklingshemming, diagnose innenfor 

autismespekteret, medfødte utviklingsforstyrrelser og andre behov. Avdelingen har og et SFO-

tilbud og vil således også være åpen i skolens ferier. 

For at avdelingen skal være i stand til å bygge kompetanse og systematikk rundt arbeidet med 

enkeltelever, er det lagt opp til en grunnbemanning. Denne justeres etter elevtallet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 136/15 at det for barn og unge med sammensatte behov skulle 

opprettes et tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen, dersom et 

tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Beskrivelse av saken 

I prosjekteringen og byggingen av Benterud skole er det lagt inn lokaler til en slik avdeling.  

Avdelingen har fått navnet «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring. 

Avdelingen har kapasitet til å gi et opplæringstilbud til inn til 20 elever fra 1.-7.trinn i Ringerike 

kommune. 

 

Tilbudet er først og fremst rettet mot: 

 Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder. 



- 

 Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen. 

 

Elevene vil ha individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være skissert. Målet for 

elevene på er læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever. 

Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende 

hovedområder: 

 

o Kommunikasjon 

o Selvstendighet og egenomsorg  

o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller  

o Grunnleggende ferdigheter  

o Nærmiljø og samfunn  

 

Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom 

eleven og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre 

noe “med” eleven. Digitale verktøy vil også bli benyttet i undervisningen. 

 

Elevene ved avdelingen vil og kunne søke plass ved Benterud SFO, avdeling «Hjerterommet». 

Åpningstider for skole og SFO vil være som resten av grunnskolen. 

 

Benterud SFO har ansvaret for ferietilbudet for elevene i hele Ringerike kommune, også 

elevene på «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring.  

Avdelingens faste ansatte vil og arbeide i SFO-ordningen og være til stede i skolens høstferie, 

vinterferie og sommerferie.  I de øvrige skolens ferie og fridager i jul, påske og 4 uker i juli vil 

SFO være stengt. 

 

Innsøking til «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring 

Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1. 

Skolen kan ta opp elever fra hele kommunen. For at en elev skal kunne begynne på avdeling 

"Hjerterommet» kreves det søknad fra foreldrene. PPT har en sentral rolle i å vurdere om det 

aktuelle barnet vil få best utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole. 

Elever kan bli tatt opp ved Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4. 

trinn. Første opptak er våren 2019, med oppstart i august 2019. 

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven § 5-1. Rett til spesialundervisning: 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod 

som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. 

Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhold at det sama tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg 

utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er 

realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale 

undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf 2-2.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Skole- og barnehagehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov er tidligere behandlet 

i kommunestyret (K-sak 136/15) 



- 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og 

på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Økonomiske forhold 

 For at avdelingen «HJERTEROMMET» – skal være i stand til å bygge kompetanse og 

systematikk rundt arbeidet med enkeltelever, er det nødvendig at avdelingen har en 

grunnbemanning uavhengig av antall elever på avdelingen. Det er derfor foreslått avsatt  2 

millioner kr i forslaget til budsjett for 2019.  

Grunnbemanningen vil bestå av yrkesgruppene lærer/spesialpedagog, vernepleier og 

fagarbeider/assistent for å gi et helhetlig og godt opplæringstilbud til elevene.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er rådmannens vurdering at «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring, 

vil gi elever i Ringerike kommune på 1. – 7. trinn med behov for helhetlige og alternative 

undervisningsformer et godt opplæringstilbud. 

 

Vedlegg 

 

 HJERTEROMMET – Pedagogisk plattform 
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MESTRING 

1 Bakgrunn for avdeling Hjerterommet 
Benterud skole, Hjerterommet, avdeling for kompetanse og mestring, bygger på: 

 Saksfremlegg for hovedkomiteen for oppvekst og kultur, 01.06.15  

 Prosjektrapporten «Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov» 

Sak nr 14/4132 28.05.2015  

 Vedtak i hovedkomite for oppvekst og kultur, Sak 19/15:  «For barn og unge med sammensatte 

behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom 

tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig» 

 

Tilbudet er først og fremst til: 

 Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder. 

 Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen. 

 

Dette kan være: 

 Elever med dyp psykisk utviklingshemming 

 Elever med diagnoser innenfor autismespekteret 

 Elever med sammensatt problematikk som følge av medfødte utviklingsforstyrrelser, 

ervervede skader, Downs syndrom, andre syndromer. 

 Elever som av andre grunner skulle ha behov for det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITET INKLUDERING 

FLEKSIBLE 

LØSNINGER 

ELEVEN 
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2 STRUKTUR 
Hjerterommet – avdeling for kompetanse og mestring skal være en spesialavdeling for hele 

Ringerike kommune. Avdelingen er en del av Benterud skole, med rektor som øverste ansvarlig. 

Avdelingen har egen koordinator og avdelingsleder.  

Avdelingen er tenkt som en forlengelse av barnehagen sitt tilbud ved Heradsbygda bhg, Avdeling 

Andedammen, og skal videreføre arbeidet med elevene over til forsterket enhet på ungdomsskolen.  

Foreldrene med barn som er aktuelle for avdelingen, må søke kommunen om plass på avdelingen. 

Søknader kan behandles hvert år, men fortrinnsvis i overgang mellom barnehage-førsteklasse, og i 

overgangen til mellomtrinnet (4. trinn). Styrer i barnehagen og/eller rektor ved nærskolen bør bifalle 

søknaden. Det er skoleadministrasjonen i kommunen i samarbeid med PPT som avgjør søknaden.  

3 VISJON: Læring gjennom mestring 
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring ønsker å tilrettelegge for mestring ved å: 

 Gi tilstrekkelig hjelp og systematisk avtrapping av hjelpebetingelser i takt med elevens 

progresjon 

 Se på læring som en prosess som foregår hele tiden, på alle arenaer 

Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ressurser og muligheter og bygger videre på 

disse. 

4 MÅL for avdelingen 
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring har som mål å samle et kompetansemiljø 

innen det spesialpedagogiske feltet i Ringerike kommune slik at eleven så raskt som mulig kan 

komme i gang med et helhetlig skoletilbud. Høy kompetanse skal bidra til at elevene skal få utviklet 

en høyest mulig livskvalitet, selvstendighet og kompetanse.  

Det er et mål at alle elevene ved Benterud skole skal ha en følelse av og oppleve naturlig tilhørighet 

til sin gruppe og sitt trinn. 

Avdelingen ønsker å være et kompetansesenter for pedagogisk personale i Ringerike kommune, slik 

at andre kan komme til avdelingen for å se hvordan det jobbes, se på materiell som benyttes i 

arbeidet og få veiledning for å sette en struktur i arbeidet med andre elever. 
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5 KVALITET 
5.1 Læring og mestring 
Alle elevene ved denne avdelingen vil ha egen individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være 

skissert. 

Målet for elevene på Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring er læringsutbytte, 

mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever. 

Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende hovedområder: 

o Kommunikasjon (å gjøre seg forstått og forstå andre) 

o Selvstendighet og egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse) 

o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller (sosial, faglig og kulturell læring gjennom 

deltakelse i et jevnaldringsmiljø). 

o Grunnleggende ferdigheter (å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lesing, regning og å 

kunne bruke digitale verktøy) 

o Nærmiljø og samfunn (styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og 

kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett) 

 

Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom eleven 

og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre noe “med” 

eleven. 

Digitale verktøy vil bli benyttet i undervisningen, gjennom ulike pedagogiske apper, boardmaker og 

digitale tavler. Chromebook og I-pad vil være i aktiv bruk.  

 

5.2 ASK 
ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon. Avdelingen benytter norsk med tegnstøtte 

og grafiske tegn i opplæringen. Kommunikasjon er overordnet og en del av, all annen opplæring. På 

Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring arbeider vi med å fremme funksjonelle 

kommunikasjonsferdigheter som er anvendelig på alle elevens arenaer. Trening av kommunikasjons-

ferdigheter skal ta utgangspunkt i funksjonelle sammenhenger og hele miljøet skal brukes som 

treningsarena. Eksempler på kommunikasjonsformer: norsk med tegnstøtte, tale, bilder, 

ordbilde/tekst og objekter. 

Som innlæringsmetode i bruk av bildekommunikasjon bruker vi PECS (The Picture Exchange 

Communication System).  

5.3 Sosial Kompetanse 
Sosiale ferdigheter kan være en forutsetning for å handle sosialt kompetent. Det oppstår et sosialt 

samspill når to mennesker kommuniserer med hverandre ansikt til ansikt. Sosial kompetanse er 

derfor viktig for en persons evne til samspill med andre i ulike situasjoner.  Hjerterommet - 

avdeling for kompetanse og mestring skal bidra til at elevene utvikler overordnede sosiale 

ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Det vil vektlegges å jobbe med 

ferdigheter i å omgås andre på en sosialt akseptabel måte i gjensidig påvirkning og respekt. Elevene 

skal oppleve sosiale aktiviteter som positivt og hyggelig. Det skal være noe de kan mestre og glede 

seg til. Det jobbes spesifikt med mål innenfor tre kategorier: samvær, felles opplevelser og sosialt 

samspill. I tillegg systematisk og visuelt støttet arbeid med selvforståelse, regulering av 
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følelsesuttrykk og forberedelse av pubertet. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng 

med den faglige kompetansen.  

Noen grunnleggende mål avdelingen jobber med kan være:  

 Hilse på hverandre.   

 

 Vente på tur  

 

 

 Være sammen på en hyggelig måte. 

 

 

 

Avdelingen vil blant annet benytte sosiale historier og KAT-kassen som verktøy for å jobbe med 

følelser og sosial kompetanse. 

 

5.4 ADL-trening 
Forkortelsen ADL står for Activities of Daily Living som på norsk er oversatt til Aktiviteter i dagliglivet. 

Det kan også kalles hverdagsmestring. ADL blir brukt om gjøremål og aktiviteter som må til for å klare 

praktiske og andre utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig. ADL-treningen vil tilpasses det 

enkeltes behov om det har kommunikasjonsvansker, motoriske vansker, samspillvansker eller andre 

sammensatte vansker.  

Eksempel på ferdighetstrening kan være personlig hygiene, toalett ferdigheter, av/påkledning, spise 

ferdigheter og bordskikk, matlaging, av/pådekking og funksjonell systemforståelse (dagsplaner, 

arbeidsplaner, huskeliste, kalender).  

Gode ferdigheter i ADL kan bidra til et økt begrepsforståelse, utvikling av selvstendighet, økt 

deltakelse i samtaler og fritidsaktiviteter, et positivt selvbilde og mestringsfølelse.  

 

5.5 Struktur 
Avdelingen vil kjennetegnes ved at det legges stor vekt på struktur. Oversikt og forutsigbarhet, for 

eksempel gjennom å benytte TEACCH som metode gjør at eleven opplever trygghet og mestring og 

dermed lærer å bli selvstendig.  
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6 INKLUDERING 
Elevene ved Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring vil være en del av skolens 

elevgruppe på linje med alle de andre elevene. De vil tilknyttes sitt naturlige trinn og delta i 

undervisning og aktiviteter sammen med trinnet når forholdene ligger til rette for det. 

Det er et mål at alle elever og ansatte ved Benterud skole har kunnskaper om alternativ 

kommunikasjon og kan bidra til å inkludere elevene i fellesskapet. 

 

6.1 Samhold 
Det er samtidig et klart mål å knytte fellesskap og vennskap blant elevene på avdelingen. Derfor vil 

elevene tilknyttet Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring ha faste aktiviteter og 

læringsarenaer sammen gjennom uka. Det er en grunnleggende tanke at elevene kan arbeide 

sammen i små grupper, men i enkelte tilfeller vil enkelte elever trenge eget rom med en-til-en 

undervisning.  

Erfaring viser at mange med sammensatte vansker opplever ensomhet i skolen. Vi tenker at et bidrag 

for å redusere ensomhet er å bygge opp et godt og robust samhold innad i denne gruppen.   

6.2 Omvendt inkludering 
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring har i tillegg mål om at elever kan komme 

til avdelingen for å være med på aktiviteter som denne gruppa jobber med. Det kan for eksempel 

være elever som trenger trening innenfor områder som enkeltelever i avdelingen jobber, men det 

kan også være elever som kommer på besøk. 
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7 FLEKSIBLE LØSNINGER 
7.1 Fysiske forhold 

Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring er bygd med en kapasitet på inntil 20 

elever. Avdelingen har eget aktivitetsrom med kjøkken, eget opplevelsesrom, 4 til 5 Læringsrom, et 

fysioterapirom, eget lagerrom, samt møterom og kontorarbeidsplasser. 

Avdelingen har også et skjermet uteareal med stimulerende utemiljø.  

Det er lagt til rette for rullestolbrukere og det er mulighet for elevtransport helt fram til døra.  

7.2 Timeplan 
Elevene ved avdelingen vil i stor grad følge samme rutiner som resten av skolen når det gjelder start 

og slutt på skoledagen, det samme gjelder friminutt og lunsj.  

Avdelingen vil ha egen smørelunsj enten daglig eller noen dager i uka, for å jobbe med ADL-

ferdigheter innen området servering, på/avdekking av bord, hygiene, påsmøring, turtaking osv.  

Hver dag vil starte med en fellessamling, før elevene går i læringsgrupper eller til sine klasser. 

Musikk, Mat- og Helse samt Fysioterapitrening vil være aktiviteter alle elevene ved avdelingen deltar 

i.  Utover dette vil elevene får egne timeplaner som legger til rette for trening av læringsmål i ulike 

grupper og med ulike metoder.  

7.3 Personalet 

Personalet som får ansvaret for opplæringen til elevene på Hjerterommet - avdeling for 

kompetanse og mestring vil bestå av godt kvalifiserte medarbeidere. De vil ha utdanning som 

vernepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere 

eller personer med tilsvarende kompetanse. 

Personalet vil jobbe i faggrupper knyttet til enkeltelever slik at de kan bygge kompetanse og 

systematikk rundt arbeidet med enkeltelevene. 

Personalet på avdelingen vil ha fokus på å holde seg oppdatert på forskning, innenfor metodefeltet, 

læringsfeltet og diagnosefeltet.  

7.4 Transport 
Elevene som er tilknyttet Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring kan etter 

vedtak ha rett til spesialtransport. Det vil bli satt opp faste tidspunkt der spesialtransporten kan ha 

med ledsager fra avdelingen i bilen.  

7.5 SFO 
Elevene ved avdelingen vil ha mulighet for å søke SFO-plass ved Benterud SFO, avdeling 

Hjerterommet. Her vil fagarbeiderne fra Hjerterommet - avdeling for kompetanse og 

mestring kunne videreføre de samme kjente tanker og strukturer som avdelingen til enhver tid 

praktiserer. Elevene vil kunne trekke seg bort til avdelingen og holde på med aktiviteter der eller de 

kan delta i varierte aktiviteter sammen med de andre SFO-barna.  

Åpningstider for barn tilknyttet Hjerterommet: 

Mandager:   07:00-15:00  (Skoletid 08:10-12:50) 

Tirsdag til fredag:  07:00-16:45 (Skoletid 08:10-12:50/13:20/14:30) 

Individuelle løsninger kan drøftes ved behov. 
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7.6 Ferietilbud 
Benterud SFO vil ha ansvaret for ferietilbudet for hele Ringerike kommune, også elevene på 

Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring. Avdelingens fagarbeidere vil være 

tilstede i SFO-ordningen både i skolens høstferie, vinterferie og sommerferie. Jula, påsken og 4 uker i 

juli vil SFO være stengt. 

 

8 Innsøking til Hjerterommet-avdeling for kompetanse og mestring 
Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1. For at 

grunnskoletilbudet til en elev skal flyttes fra nærskolen til Hjerterommet – avdeling for 

kompetanse og mestring kreves det en søknad fra foreldrene. 

Nærskolen, barnehagen og PPT har en sentral rolle i å vurdere om det aktuelle barnet vil få best 

utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole. Elever kan bli tatt opp ved 

Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4. trinn.  

Hovedopptak vil skje med søknadsfrist 1. februar på eget søknadskjema. Barnehage og/eller 

nærskolen har ansvar for å sørge for at foreldrene får den informasjonen de trenger om tilbudet, 

samt bistå foreldrene i søkingen. Opptaket er å betrakte som et ordinært skolebytte. 

Foreldrene har en rett til å søke seg tilbake til nærskolen dersom man ønsker dette. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3635-1   Arkiv:   

 

 

Rammeplan for kulturskolen  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning», legges til grunn for drift og 

utvikling av Ringerike kulturskole.  

Ringerike kulturskoles vedtekter tilpasses rammeplanen, og gjøres gjeldende fra 01.01.2019. 

Arbeidet med å utarbeide lokale fagplaner som lokal tilpasning av rammeplanen igangsettes 

våren 2019. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen foreslår i denne saken å legge «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og 

fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av Ringerike kulturskole. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

På 50-tallet ble de første kommunale musikkskolene etablert i Norge, Ringerike kommune fikk 

sin kommunale musikkskole på plass i 1991. Etter hvert ble musikkskolene utviklet til 

kulturskoler, med undervisning i alle kulturfag. Skoleslaget ble lovfestet i 1997, § 13-6 i 

opplæringsloven. 

 

Ringerike kommunale musikkskole begynte sin økning i faglig bredde i 2001, med bilde og 

etter hvert teater som tilbud i tillegg til musikk. Skolen byttet navn til Ringerike kommunale 

musikk- og kulturskole.  

 

Lovfestingen av kulturskolene i 1997 ga ikke føringer på hvordan kulturskolene skulle driftes. 

Det finnes heller ikke forskrifter eller sentrale føringer på kulturskolenes innhold, kvalitet og 

drift. 

 

Norsk Kulturskoleråd er interesseorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. 

Norsk Kulturskoleråd ga i 2003 ut rammeplanen « På vei til mangfold».  Denne var en god 



- 

veileder i å starte opp kulturskoler, samt en god veiledning i overgangen fra musikkskoler til 

kulturskoler. Denne første rammeplanen var lite konkret, og har kanskje vært et 

inspirasjonsdokument snarere enn et styringsdokument. 

 

Ny rammeplan 

 

«Rammeplan for kulturskolen –Mangfold og fordypning» er et planverk som både beskriver 

kulturskolens samfunnsoppdrag, den stiller krav til skoleeier og drift, og gir føringer for faglig 

kvalitet og bredde. 

 

Rammeplan for kulturskolen er ikke lovfestet sentralt, og det er opp til hver kommune om man 

ønsker å legge planverket til grunn for videre drift og utvikling av kulturskolen. Rammeplanen 

er utarbeidet gjennom bred involvering fra lærere, skoleeiere og skoleledere. Den har kommet 

på plass i dialog med KS- kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og den er iferd 

med å implementeres i kommunenorge. 

 

Rammeplanen beskriver følgende forhold: 

 Kulturskolens samfunnsoppdrag 

 Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet 

 Fagplaner 

 Mal for kvalitetssikringssystem 

 

Ringerike kulturskole og rammeplanen 

 

Ringerike kulturskole er allerede godt i gang med å utvikle tilbudene i tråd med rammeplanen. 

Det er undervisning og samarbeid med grunnskolene, Læringssenteret og frivillige/lag og 

foreninger. Den faglige bredden er på vei opp. Kulturskolen er en aktiv tilbyder av 

undervisning på skolene gjennom prosjektene «Korps i Skolen» og «Splash». 

 

Et godt utarbeidet plandokument som rammeplanen vil være til stor nytte i videre drift og 

utvikling av kulturskolen. En implementering av rammeplanen innebærer også et konkret lokalt 

utviklingsarbeid, blant annet gjennom utarbeidelse av lokale fagplaner i tråd med overordnede 

føringer. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ved implementering av rammeplanen må vedtektene for Ringerike kulturskole tilpasses.  

 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

 

Rammeplanen i seg selv legger ikke konkrete føringer på økonomi. Det er allerede en 

utfordring med kulturskolens behov for lokaler. I dag leier kulturskolen tilleggslokaler på 

kultursenteret for å kunne tilby gruppebasert undervisning. 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

Rådmannen ser tre alternative løsninger: 

1. Rammeplanen er konkret, faglig fundert og bygger godt om kulturskolens videre 

utvikling og drift. Rammeplanen legges til grunn for utvikling og drift av Ringerike 

kulturskole. 

2. Kulturskolen kan selv utarbeide en egen planprosess til grunn for drift og utvikling av 

kulturskolen. Dette vil kreve mer av tid og ressurser. 

3. Kulturskolen jobber uten konkrete plandokumenter. Dette vil gi en lite forutsigbar og 

utfordrende drift. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning, til å være godt i 

tråd med ønsket utvikling ved Ringerike kulturskole. Rammeplanen er basert på en grundig 

prosess, og belyser både administrative, faglige og kvalitetsmessige sider ved kulturskolen. 

Rammeplanen er en del av en felles nasjonal standard. 

 

Vedlegg: 

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen 

Selve rammeplanen er et stort dokument på omkring 120 sider.  

Derfor legges det ved saken link til Rammeplanen på nett. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 



- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3796-1   Arkiv:   

 

 

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter 

tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i 

dette saksframlegget. 

2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 

3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens 

betalingsregulativ. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i kunst- og kulturfag til barn og unge. Det er et mål 

at flest mulig kan benytte seg av kulturskolens opplæringstilbud. Og det er et mål at flest mulig 

barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold. 

 

Et av virkemidlene våre for å senke terskelen for deltagelse i kulturskolen er å tilby gradert 

betaling for husstander med lav inntekt. 

 

Kommunestyret ba Rådmannen i verbalforslag 9. 2017 «utrede støtteordninger for barn i 

familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og 

idrettslige aktiviteter». 

 

Dette forslaget om gradert betaling i kulturskolen svarer på både verbalforslaget, når det 

gjelder kulturskoleaktiviteter, og er et ledd i kommunens kulturplan «alle barn i Ringerike 

kommune skal ha mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring». 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kulturskole har i dag full betaling, søskenmoderasjon og friplasser. 



- 

Friplasser kan i dag søkes av familier med en samlet brutto hustandsinntekt lavere enn 3G. 1G 

(Grunnbeløpet i folketrygden) utgjør i 2018 kr. 96.883.  

Statistisk sentralbyrås oversikt over hustandsinntekter viser at det er relativt mange med lav 

husstandsinntekt, men høyere inntekt enn 3 G. Opp mot 50% av aleneforsørgere med barn i 

alderen 6-17 år har under 500.000 pr. år i hustandsinntekt. En økende andel av befolkningen 

har vedvarende lav inntekt. Og mellom 5 og 12 % lever under fattigdomsgrensen eller har 

svært vanskelig for å dekke ordinære utgifter.  

 

Økonomiske forhold 

Gradert betaling kan gjennomføres etter samme prinsipper som redusert betaling i 

barnehagene. 

 

Her finnes det allerede et lovverk, og overordnet beregning av innslagspunkt for rett til 

redusert betaling. I 2018 er innslagspunktet person- og kapitalinntekt lavere enn kroner 

533.500 for husstanden. 

Kulturskolens «Makspris» (ordinær betaling) utgjør 0,67 % av dette.  

 

Økonomisk konsekvens for kulturskolen er vanskelig å forutse. Men dersom 12 % søker 

reduksjon i betaling, og disse har en inntekt på medianen for f.eks. aleneforsørgere med to 

barn, vil tiltaket koste omkring 50.000 kroner årlig i reduserte inntekter. Dette er håndterbart 

innenfor enhetens budsjetter og vil ikke få budsettmessige konsekvenser. 

 

 

 

Gjennomføring 

Rådmannen foreslår at Ringerike kulturskole innfører gradert betaling gjeldende fra 

01.01.2019. 

 

Kulturskolens ordinære kontingent beregnes som 0,67 % av inntektsgrense for redusert 

betaling i barnehagene. Inntektsgrensen fastsettes av Kunnskapsdepartementet årlig.  

 

Evt. kulturskoletilbud med andre priser enn den ordinære kontingenten omregnes etter samme 

modell (kortkurs/talentutvikling etc.), og defineres som prosentsats av inntektsgrense.  

Formel for beregning: (Pris *100) / Inntektsgrense = Prosentsats.  

 

Husstander med lavere person- og kapitalinntekt enn departementets fastsatte inntektsgrense 

kan søke redusert betaling for 1 år av gangen.  

 

Inntekten dokumenteres ved skattemelding. 

 

Kontingenten fastsettes som 0,67% av person- og kapitalinntekt. 

 

Søskenmoderasjon beregnes ut fra familiens fastsatte kontingent, det vil si hhv. 30% og 50% 

av redusert kontingent. 

 

Ordningen med friplasser beholdes, inntektsgrensen på 3G beholdes. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Endringer i betalingssatsene krever vedtektsendring for Ringerike Kulturskole, og endring av 

satsene i kommunens betalingsregulativ. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen ser to alternative vedtak. 

 

1: Innføre faste graderte satser.  

Alternative modeller kan være graderte satser etter «Trappetrinnsmodell», med faste 

innslagspunkt.  

 

2: Beholde dagens ordning med fullpris og friplasser, ikke innføre gradert betaling.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer gradert betaling som et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til 

kulturskolen. Den foreslåtte ordningen vil kunne gi flere barn og unge mulighet til å delta på 

kulturaktiviteter gjennom kulturskolen. Regelverk for inntekter og beregningsgrunnlag finnes 

allerede gjennom Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringen kan utgjøre en stor 

forskjell for enkeltfamilier, og ser ut til å ha en relativt lav kostnad for kulturskolen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3837-3   Arkiv:   

 

 

Tilskudd Kultur og fritid  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som 

skissert i dette saksframlegget.  

2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.  

3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune yter tilskudd over kulturbudsjettet til lag, foreninger, organisasjoner og 

kulturtiltak. Tilskuddordningene har ulik saksbehandling, noen tilskudd er faste driftsavtaler, 

noen er søkbare og noen ytes tradisjonelt hvert år uten at det foreligger en samarbeidsavtale. 

En gjennomgang av faste avtaler, faktiske avtaler og søkbare midler viser at det kan være 

behov for en opprydning. I dette saksframlegget foreslås det endringer og ny praksis. 

 

Innledning / bakgrunn 

Over kulturbudsjettet deles det ut omkring 10 millioner kroner i ulike tilskudd, noen søkbare 

og noen som faste budsjettposter eller faste overføringer. Noen av tilskuddene er knyttet til 

driftsavtaler, mens andre er rene tilskudd uten spesielle føringer. 

 

Denne saken foreslår:  

1. Å endre kriterier, frister og behandling av søkbare midler.  

2. Å synliggjøre faste driftstilskudd i budsjett, og gjennom driftsavtaler. 

 

 

Dagens situasjon, tilskudd kulturbudsjettet 

De søkbare midlene utgjorde i 2018: 

Kulturmidler, lag og foreninger: 216 000 kr 

Arrangementstilskudd:  150 000 kr 



- 

Løypetilskudd, skiløyper:   300 000 kr 

Driftstilskudd, større kulturtiltak:  237 000 kr 

Totalt                    903 000 kr 

 

De faste driftstilskuddene fordeler seg slik: 

Skiforeningen:    350 000 kr 

Buskerudmuseet:    500 000 kr 

Ringerike Kultursenter:           1 470 000 kr 

Ringerike og Hole Røde kors:  350 000 kr 

Stiftelsen Positiv oppvekst:   550 000 kr 

Sokna Fritidsklubb:      60 000 kr 

Tyristrand Fritidsklubb:     60 000 kr 

Ringerike Idrettsråd:      12 000 kr 

Ringerike Musikkråd:     12 000 kr 

Totalt              3 364 000 kr 

 

Engangstilskudd 2018 

Nes Lysløype:            1 000 000 kr 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter:  1 500 000 kr   (Formannskapets disp.konto) 

Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr (Formannskapets disp.konto) 

 

Andre Tilskudd 

Tros- og livssynssamfunn:           2 237 000 kr 

 

De faste driftstilskuddene fordeler seg mellom egne budsjettposter, eller er en del av 

samleposter som «Driftstilskudd større kulturtiltak» som også inneholder søkbare midler. 

 

Tilskuddssatser 

De faste driftstilskuddene har ikke vært endret på mange år, noe som innebærer en realnedgang 

i driftsstøtte. Det samme gjelder de søkbare midlene, kulturmidler og arrangementstilskudd. 

Kulturmidlene fordeler penger til lag og foreninger, primært for barn og unge, 

arrangementstilskuddene er med på å realisere konserter og forestillinger igjennom året.  

 

Den søkbare andelen av tilskuddsområdet «Driftstilskudd større kulturtiltak», varierer ut fra 

hvilke politiske enkeltvedtak (engangstilskudd) som blir belastet kulturområdet. I 2018 var den 

reelt søkbare summen her på 237 000 kroner. Midlene ble fordelt av formannskapet.  En stor 

andel av årets fordeling fra dette tilskuddsområdet gikk til nasjonale veldedige organisasjoner, 

og relativt lite til lokale kulturtiltak.  

I budsjettforslag for 2019 ser det ut til at summen her er 377 000 kroner. 

 

Forslag til endret praksis 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er kommunes faglige politiske organ i kultursaker. I dag 

vurderes noen av søknadene på utlyste kulturmidler av HOK, noen av Formannskapet og noen 

er delegert til rådmannen. 

Rådmannen foreslår at den politiske behandlingen av alle utlyste kulturmidler delegeres fra 

Formannskapet til Hovedutvalget for oppvekst og kultur.  

Rådmannen foreslår fortsatt å behandle arrangementsstøtte administrativt da disse kommer inn 

løpende gjennom året, med kort søknadsfrist. 



- 

Rådmannen foreslår og å samle fast driftsstøtte som vedtas av kommunestyret i eget 

ansvarsområde, og inngå 4-årige driftsavtaler med de som ikke har dette. Driftsavtalene 

vurderes hvert fjerde år, og sikrer en viss forutsigbarhet for tiltakshaverne. 

 

 

Intern fordeling av midler 

Rådmannen foreslår følgende organisering av tilskudd over kulturbudsjettet i 2019 (Tallene 

justeres i tråd med endelig budsjettvedtak i november 2018): 

 

Type tilskudd Tiltak Vurdering Sum 

2018 

Sum 2019 

Faste driftstilskudd Samles eget 

ansvarsområde, 4-årige 

driftsavtaler 

HOK, hvert 4 

år. 

3 364 000 3 450 000 

(+ evt 1 500 

000 økning 

Kultursenter) 

Kulturmidler  

 

 

Samles til en 

tilskuddsordning 

«Kulturmidler». 

Fast vekting mellom 

lag/forening barn og 

unge // andre 

kulturformål 

HOK 

 

461 000 500 000 

Driftstilskudd større 

kulturtiltak  

Arrangementstilskudd Fortsatt administrativ 

behandling 

Administrativ 150 000 200 000 

Løypetilskudd Fortsatt administrativ 

behandling. 

Ordningen fikk økt sum 

til fordeling i 2017. 

Administrativ 300 000 300 000 

Rest 2019 Fordeles mellom Fast 

driftsstøtte, barn og 

unge og 

arrangementstilskudd. 

 177 000 0 

Enkeltsøknader 

gjennom året 

Behandles løpende 

gjennom året, dekkes  

av Formannskapets 

disposisjonsfond 

Formannskapet   

 

 

 

 

 

Generelle betingelser for søkbare tilskudd, Kulturmidler og Arrangementstilskudd. 

 

Formål: Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike 

kommunes innbyggere. 

 

1. Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i 

Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret. 

2. Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.  



- 

3. Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, 

unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers 

fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.  

4. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 

5. Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre 

kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30. 

6. Kulturmidlene har søknadsfrist 1.desember hvert år, og behandles politisk i 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i februar hvert år. 

7. Arrangementsstøtten fordeler mindre tilskuddsbeløp og behandles administrativt 

fortløpende gjennom året. 

 

Gjennomføring 

Nye søknadskriterier gjøres gjeldende fra 1.november 2018. 

Retningslinjer for tilskudd publiseres på kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjøres 

kjent gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes blad. 

Mal for faste driftstilskudd utarbeides og inngås med tiltakshaverne. 

 

 

 

Alternative forslag til vedtak. 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist 

justeres til 1.desember 

 

2. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist 

justeres til 1.desember. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste 

tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det klargjøres hvor den faglig politiske vurderingen av kulturtilskudd 

utføres, hvilke tiltakshavere som er støtteberettiget, formål med tilskuddene, samt at gjensidige 

krav og forpliktelser avtalefestes mot faste tilskuddsmottagere, - som skissert i dette 

framlegget og forslag til vedtak.  

Målet med endringen i tilskuddspraksis er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for 

innbyggerne i Ringerike kommune. 

Rådmannens vurdering er at det blir en enklere og mer helthetlig ordning med søkbare 

kulturtilskudd om disse midlene fordeles av samme politiske organ. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 



- 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/3840-1   Arkiv:   

Busstilbud til Ringkollen vinterstid  

Forslag til vedtak 

Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen 

2018-2019. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet 05.04.19 følgende vedtak i sak 24/18 

 
1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås  

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren er 

det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 

og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm.  

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å 

samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for 

Ringkollen.  

Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra 

Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på 

vinteren. 

 

Saksutredning 

Denne saken er en oppfølging av den siste uthevede delen av vedtak i K-sak 24/18. 

Rådmannen vil senere legge fram egen sak om oppfølgingen av punkt 2 i vedtaket. 

 

Etter kontakt med busselskapet Brakar er følgende avklart: 

Det kan etableres et busstilbud fra Hønefoss sentrum til Ringkollen 2 kvelder i uken samt 

lørdag og søndag vinteren 2018-2019 fra 1.november. Brakar kan stille med buss og sjåfør. 

Forutsetningen er at Ringerike kommune dekker utgiftene og gir tilbakemelding senest 

1.11.18 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Et busstilbud kan etableres fra 1/11 2018 fram til påske er mulig,  

Pristilbud tur/retur eksklusive moms fra Brakar AS er: 

Hverdager kr 4 500 pr. tur (2 turer -  en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 8 000. 

Lørdager og søndager kr 4 700 pr. tur (2 turer -  en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 9 400. 

Øvrige «røde dager» kr 5 500 pr. tur 



- 

 

En driftsuke med busstilbud til Ringkollen 2 ukedager + lørdag og søndag vil koste: 

kr. 34 800. For 20 uker utgjør dette 696 000 kr. Med merverdiavgift blir totalkostnaden 

780 000 kr. 

 

Om tilbudet skal bli brukt, er det avgjørende at billettprisen ikke overstiger minstesats for 

bussbilletter i sone 1. Dette er kr 35 for voksne og kr 20 for barn. 

Billettinntektene for en ukedag, viss bussen er halvfull, estimeres til å bli mellom kr 1 500 og 

kr 2 000,-. Den kommunale utgiften ville da blitt minimum kr 6 000 pr driftsdag. 

Full buss hver gang ville gitt en kommunal kostnad på minimum kr 4000 pr. dag. 

 

Hvis Ringerike kommune står som garantist for at Brakar får dekt sine kostnader. Det 

innebærer at Ringerike kommune faktureres Brakars kostnader med fratrekk av 

billettinntekter.  noe som optimistisk betyr en kommunal kostnad på minst kr 28 000 ukentlig. 

I en antatt driftsperiode på 20 uker, vil den kommunale kostnaden bli minst kr 500 000. 

 

Rådmannens vurdering 

I et folkehelseperspektiv ser rådmannen det som viktig at kommunens innbyggere bruker de 

flotte og tilrettelagte friluftsområdene som er kommunen. Ringkollen er et flott område året 

rundt, men utmerker seg med særlig god tilrettelegging for turer, langrenn og alpint vinterstid. 

At det ikke er noen bussrute til Ringkollen kan oppleves som uheldig. Fast buss opp dit ville 

øke tilgjengelighet for barn og unge og andre uten bil. Kostnaden for dette, 780 000 kr 

inklusiv moms, med fratrekk fra billettinntekter, vurderes til å være for høy.  

Rådmannen fraråder derfor vedtak om økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen 

vinterstid. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/3851-1   Arkiv:   

Utemiljøet ved paviljongskolen - Ullerål skole - Ringerikshallen  

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om utemiljøet ved paviljongskolen til Ullerål skole tas til orientering 

  

Innledning / bakgrunn 

I møteprotokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.18 står følgende merknad: 

HOK ønsker orientering om status, samt befaring på Ullerål skole i løpet av høsten 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Ullerål skole er fram til skolen er ferdig utbygd i 2020 lokalisert i paviljonger på tomt ved 

Ringerikshallen.  

Rektor ved skolen har laget en orientering om utemiljøet ved skolen der den nå er lokalisert. 

Denne orienteringen har følgende inndeling: 

 Hva skolen har av fysiske installasjoner og muligheter i området 

 Tiltak skolen har som ikke krever installasjoner 

 Kommende tiltak 

 Utfordringer i uteområdet 

 Ønsker av tiltak mens skolen er lokalisert ved Ringerikshallen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at den midlertidige flyttingen av Ullerål skole til paviljongtilværelse i området ved 

Ringerikeshallen, har gått tilfredsstillende. Både elever, foreldre og ansatte forholder seg nå til en 

midlertidig skoleløsning. Uteområdet er bearbeidet og tilpasset så godt som mulig til barn og unges 

behov, lekeapparater er innkjøpt og idrettshallen benyttes også til aktiviterer. Uteområdet mot 

Hovsmarka benyttes mye, og det er økt voksentetthet ute i forhold til tidligere. En Trivelslederordning 

med organiserte aktiviteter i det lange friminuttet er også under planlegging.   

 

Vedlegg 

 Orientering om utemiljøet ved paviljongskolen til Ullerål skole. 

 

 Ringerike kommune, 27.09.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



19.09.2018 
 
Orientering om utemiljøet ved paviljongskolen til Ullerål skole 

 
Hva vi har av fysiske installasjoner og muligheter i området:  
 
I skolens uteområde har vi pr i dag en fotballbane på grus med to “femmer”-mål som 
disponeres av mellomtrinnet, en mindre grusplass med “femmer-”mål som disponeres av 
småtrinnet (vi ønsker å flytte disse til bak tennishallen, og må avklares med Ringerike 
tennisklubb), to basketkurver (kun en er montert pr i dag), fire smashballstativer, et avgrenset 
område i skogen inn mot Hovsmarka disponeres. I skogen er det mye aktivitet med 
hyttebygging og rollelek.  
Vi har tre huskestativer med hver sin fugleredehuske og to vanlig husker. Et stativ er ikke 
operativt da det mangler noen kvadratmeter gummiunderlag. Dette er bestilt. 
Småtrinnene har en liten sandkasse. 
SFO har en stor container med alle utelekene skolen hadde fra før. 
Skolen har kjøpt inn, og kjøper inn, løst utstyr som baller, hoppetau, hoppestrikk m.m. 
 
Tiltak skolen har som ikke krever installasjoner: 

 
Uteområdet er organisert i ulike soner hvor 1.-4. trinn har sitt område, 5.-7. trinn sitt område, 
og plassen foran Ringerikshallen er felles for alle. Dette er under utprøving, og det har vist 
seg at det går fint å ha alle elevene ute samtidig i friminuttet. 
Vi har økt voksentettheten ute før skolestart, i alle friminutt og ved skoleslutt rundt skyssen. 
Alle har gule vester. 
I storefri disponerer vi Ringerikshallen til aktiviteter, og har en rullering for når de ulike 
trinnene kan bruke hallen med en voksen inne. 
Lærere og elever har økt bevissthet på lek som ikke krever utstyr; sisten, boksen går, rødt 
lys, rollelek m.m. 
1.-4. trinn har uteskole en dag i uka fra kl 10.00-14.00. Vi bruker primært Hovsenga og 
Hovsmarka. 
 
Kommende tiltak: 

 
Elevrådet har en plan for merking av skoleplassen. Det er en stor kostnad hvis et firma skal 
utføre jobben, så lærere og elever har fått det som en utfordring å lage sjablonger til 
merkingen. 
Elevrådet har fått 14 000,- til utstyr i skolegården. Midlene skal brukes på utstyr innen nyttår. 
Skolepatrulje etableres ved fotgjengerovergangen inn på skoleområdet. 7. trinn får 
opplæring. Ordningen skal være virksom fra uke 42. 
30-sone fra Epira og opp, og fra Rundtom og ned skal etableres. 
Skilt som indikerer at det er et skoleområde blir satt opp. 
Det etableres en bom for å hindre kjøring inn i skolegården. Bommen låses først opp kl 17.00 
Skolen har inngått avtale om å bli trivselslederskole. Opplæring av voksne og barn er avtalt 
med TL fredag 12.10. 
Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere 
skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning 
kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen. (www.trivselsleder.no)  
Sittebenker til uteområdet er under bestilling.  
Tydeligere skilting inne på parkeringsområdet for bedre flyt. 
 
 
 
 



Utfordringer i uteområdet:  

 
Foreldrenes kjøring tett inn til skoleområdet for levering av elever skaper farlige situasjoner, 
og oppleves av skolen som den største utfordringen. 
Søppel i skogen bak firmaene på Hov industriområde. Skolen tar initiativ til å rydde i 
samarbeid med firmaene.  
Det mangler en etablert busslomme pga tidligere forurensing i grunnen. Avklaring i forh til 
forurensningsforskriften har tatt mye tid. Skolen og prosjektleder har kommet med innspill om 
at busslommen må etableres nå.  
 
Ønsker: 

 
Vi vil jobbe med FAU med en ordning som Trygg trafikk har materiell og ressurser til: 
“Hjertesoner”. Dette går ut på at foreldre definerer gode droppsoner et lite stykke unna 
skolen, og at elevene går trygt inn til skolens område 
(https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/) . 
Utbedring av veiskulder med gangsone som en del av droppsone ved stien opp fra 
Haldenjordet. Da kan elevene som blir satt av og de som kommer fra Rundtom gå trygt til 
fotgjengerovergangen på innsiden av bilene, ikke uti veien. 
 

Anne Cathrine Fjellvang 
rektor 
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