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Arkivsaksnr.: 18/817-6   Arkiv: A20 &13  

 

Reviderte opptaksområder grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

  

 

Saksutredning 

Utbygging av nye grunnskoler i kommunen medfører endret skolestruktur og behov for 

revidering av skolenes opptaksområder. 

Dette gjelder særlig sentrumsområdene i Hønefoss, og opptaksområdene til Benterud skole 

som åpner 1.januar og Ullerål skole som åpner i august 2020.  Kirkeskolen og Eikli skole 

legges ned fra nyttår og Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utbygd. 

 

Med dette som bakgrunn er forslag til nye opptaksområder sendt på høring. 

I høringsbrevet ble det pekt på at de siste elevtallsprognosene (K-sak 117/18) viser at 

kapasiteten ved utbygde Ullerål skole og Benterud skole vil være stor nok til å dekke 

skolebehovet for elever i Hønefoss til slutten av neste tiår. Dersom alle elevene fra Hønefoss 

skole overføres til Ullerål skole fra august 2020, vil skolen ha over 600 elever, mens det ved 

Benterud vil være noe over 300 elever.  

For at Benterud skole og Ullerål skole begge skal ha kapasitet til den forventede 

elevtallsøkning de neste årene, ble det foreslått at nåværende Hønefoss skoles opptaksområde 

deles mellom Ullerål skole og Benterud skole fra Ullerål skole er ferdig utbygd ved skolestart 

høsten 2020. 

 

Andre mindre endringer som er foreslått er en justering av grensen mellom Ullerål skole og 

Hallingby skole ved Hen. 

 

Det ble ikke foreslått vesentlige endringer i opptaksområdene for ungdomsskolene/skolene 

med ungdomstrinn.  Dette innebærer at elevene ved Benterud skole i hovedsak begynner på 

Veienmarka og Haugsbygd ungdomsskoler, mens noen fra tidligere Hønefoss skole 

opptaksområde begynner på Hov ungdomsskole. 
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Høringen 

Skolenes samarbeidsutvalg, Brakar, Utdanningsforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund og 

Fagforbundet er høringsparter som har mottatt høringsbrev og forslag til nye opptaksområder. 

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, ved to av skolene har også avgitt uttalelse. 

 

Følgende har benyttet muligheten til å avgi høringsuttalelse: 

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Hønefoss skole 

 Samarbeidsutvalget (SU) ved Hønefoss skole 

 Ansatte ved Hønefoss skole 

 FAU ved Ullerål skole 

 SU ved Hallingby skole 

 SU ved Vang skole 

 SU ved Helgerud skole 

 Buskerud kollektivtrafikk (Brakar) 

 

Uttalelsene 

 FAU ved Hønefoss skole har avgitt en uttalelse der det stilles flere spørsmål som vil bli 

besvart.  

 Både SU og ansatte ved Hønefoss skole har i sine uttalelser påpekt viktigheten av sikre 

trafikkløsninger.  

 Uttalelsene fra råd/utvalg eller ansatte ved Hønefoss skole har ikke kommentert direkte de 

forslåtte nye opptaksområdene. 

 SU ved Hallingby skole ønsker ikke noen endring av opptaksområdet i området ved Hen.  

 FAU ved Ullerål skole ønsker den foreslåtte endringen av grensen mot Hallingby skole.  

 SU ved Helgerud skole mener en naturlig grense mot Veien skoles opptaksområde er ved  

E-16, ikke ved avkjøringen til Oppen gård. 

 SU ved Vang skole støtter de foreslåtte endringene. 

 

Endelig forslag 

Etter høringen er grensen mellom Ullerål og Hallingby skoler foreslått endret, noe som også 

betyr at nærskoleprinsippet blir ivaretatt. 

Forslaget fra SU ved Helgerud er og tatt inn i det endelige forslaget til nye opptaksområder. 

For ungdomstrinnet er det heller ingen vesentlige endringer i forhold til dagens 

opptaksområder  etter høringen (Dagens opptaksområder vedtatt av HOK 09.03.16). 

Ut over dette er ikke gjort endringer i forslaget til opptaksområder etter høringsrunden. 

 

Opptaksområdene til skolene er beskrevet i vedlegg «Endelig forslag til opptaksområder for 

grunnskolene i Ringerike kommune». 

 

Når det gjelder trafikksikkerhet knyttet til endringene for elevene fra Hønefoss og Ullerål 

skole, behandles dette i egen sak. 

 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den 

skolen det søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør 

om slike søknader innvilges. 
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Behov for informasjon og høringer 

 Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike har vært ut på høring til skolenes 

samarbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og Buskerud kollektivtrafikk (Brakar). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig med tydelig og forutsigbare opptaksområder. Videre mener 

rådmannen den vedtatte forskrift til opptaksområder ikke skal være til hinder for muligheten til 

å søke plass ved annen skole.  

 

Vedlegg 

 Endelig forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. 

 Høringsforslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. 

 Gjeldende opptaksområder 

 Høringsbrev 

 Kart over opptaksområder nær Hønefoss 

 Høringsuttalelse fra: 

 SU ved Hallingby skole 

 FAU ved Ullerål skole 

 SU ved Hønefoss skole  

 FAU ved Hønefoss skole 

 Ansatte ved Hønefoss skole 

 SU ved Vang skole 

 Brakar 

 SU ved Helgerud skole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/4396-2   Arkiv: A16  

 

Pedagognormen i grunnskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om pedagognormen i grunnskolen tas til orientering 

 

  

 

Sammendrag 

Under Stortingets behandling statsbudsjett for 2018, ble det vedtatt å innføre en norm for 

lærertetthet på skolenivå. Den skulle være en norm for forholdstall mellom lærere og elever i 

ordinær undervisning, - ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk skal 

ikke regnes med. 

Normen for lærertetthet trådte i kraft fra oppstart av inneværende skoleår. 

 

Det skal dette skoleåret være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1 – 4. trinn og maksimalt 

21 elever for hver lærer fra 5.–10. trinn. 

 

Fra skoleåret 2019/2020 skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer, og 20 elever per 

lærer fra 5 – 10. trinn. 

 

Normen gjelder for hovedtrinnene 1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn og for ungdomstrinnet, og har ikke 

direkte innvirkning på hvor mange elever det er i den enkelte klasse.   

 

Behovet for årsverk i den enkelte kommune og på den enkelte skole beregnes med 

utgangspunkt i antall elever og lærerårsverk slik kommunene rapporterer i Grunnskolens 

informasjonssystem (GSI) per 1. oktober. 

 

Skolene har frihet til å organisere undervisningen av hensyn til elevenes behov og andre lokale 

forhold. 

 

Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er en god lærer. Nå sikres en minste 

lærertetthet. Kompetansekravene til lærere endres ikke. Utdanningsdirektoratet forutsetter at 

kommunene budsjetterer med midler til minst det antallet lærere som trengs for å oppfylle 

normen. 
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Skolene i Ringerike planla bemanningen inneværende skoleår ut fra den vedtatte 

pedagognormen for skoleåret 2018/19. 

 

Innrapporteringen per 1.10.2018 viser følgende (Tall fra GSI):   

 

Skole År 
1.-4. 
trinn 

5.-7. 
trinn 

8.-10. 
trinn 

Eikli skole 2018-19 12,6 13,8   

Hallingby skole 2018-19 14,6 18,8 19,9 

Haugsbygd ungdomsskole 2018-19     17,3 

Helgerud skole 2018-19 15,2 15,3   

Hov ungdomsskole 2018-19     22,5 

Hønefoss skole 2018-19 13,0 14,8   

Kirkeskolen 2018-19 9,4 16,1   

Nes skole 2018-19 7,0 5,0 9,5 

Sokna skole 2018-19 16,8 20,5 16,2 

Tyristrand skole 2018-19 16,0 17,1 18,3 

Ullerål skole 2018-19 18,4 18,6   

Vang skole 2018-19 15,5 19,7   

Veien skole 2018-19 15,3 16,2   

Veienmarka ungdomsskole 2018-19     20,3 

 

For å være innenfor normen skal tallene på 1.-4. trinn være 16 eller lavere, og på 5.-7. trinn  

og 8.-10.trinn ikke overstige 21.  

 

Av tabellen går det fram at de fleste skolene er innenfor normen, men Hov ungdomsskole har flere  

elever per lærer en normen tilsier. Det samme gjelder Ullerål skole og Sokna skole på 1.-4.trinn.  

Hov og Ullerål har stor elevvekst, og det kan vært en faktor som være forklarende for at de  

ligger over normen. 

 

Når budsjett 2019 skal fordeles på skolene, vil fordelingen ta hensyn til gjeldende 

pedagognorm, men og til den som gjelder fra 01.08.19, som betyr at det maksimalt skal være 

15 elever for hver lærer fra 1. – 4. trinn, og 20 elever per lærer fra 5. – 10. trinn. 

  

 

Økonomiske forhold 

Lærerårsverk utgjør den klart største kostnaden ved grunnskoledrift. Ringerike kommune har 

de siste årene redusert antallet lærerstillinger/lærertettheten i hovedsak av økonomiske årsaker. 

Kommunene i Norge har fått øremerket tilskudd for å nå vedtatt pedagognorm. Statsbudsjettet 

for 2019 legger opp til en videreføring av dette, men det er ikke tilført nok midler til å ivareta 

et lavere elevtall per lærer fra 1.8.2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter at størst mulig del av rammeoverføringene fra staten skal være frie midler. 

Lærernormen kan virke begrensende for det lokale selvstyret og kommunens handlefrihet, men 
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for kvaliteten i opplæringen er det positivt at en sikrer en minste grense for et gjennomsnittlig 

antall lærere per elev. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/3546-1   Arkiv: F47  

 

Evaluering av interkommunal barnevernvakt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering  

 Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet 

om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra 

03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for 

prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnevernledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236 

barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er 

951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.  
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Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 

vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og 

unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på 

barneverntjenestens ansatte og ledere. 
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når 

det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og 

oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må 

derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag. 

Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste 

henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det 

var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og 

ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod. 

 

En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en 

videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å 

bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre. 

Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem 

til barneverntjenesten har kontortid.  

 

Oppsummering av evaluering: 

Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid er innfridd.  

 

Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det 

foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved 

barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med 

å få akuttbistand på kveld, natt og helg.  

 

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De 

opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god 

rådgivning.  
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Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å 

begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det 

fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret 

arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. 

Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et 

uvurderlig gode. 

 

Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 

barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har 

vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i 

de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet 

henvendelser forsetter å øke. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1  

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 

og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 

trygge oppvekstvilkår. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b. 

§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, 

Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 

b.  

3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-

2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar 

2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

Økonomiske forhold 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. 
 

Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det 

gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et 

mindreforbruk på 929 670,28 kr.  

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med 

akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært 

barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et 

vertskommunesamarbeid.  

 

 

Vedlegg 

evalueringsrapport 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Helle Berget 

 

saksbehandler: Helle Berget 
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Arkivsaksnr.: 18/4178-2   Arkiv: C00 &13  

 

Høring Kunst- og kulturstrategi 2019-22 BFK  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalen om Buskerud fylkeskommune sin kunst- og kulturstrategi vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt høringsutkast til Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-

2022, fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I dette saksframlegget presenteres rådmannens forslag til høringsuttalelse, og vedlagt saken er 

høringsutkastet og høringsdokumentet tilsendt kommunen 28.09.2018. 

 

 

Høringsuttalelse 
 

Ringerike kommune har mottatt høringsutkast for kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-

2022, og under følger noen kommentarer strukturert etter høringsutkastets kapitler. 

Høringsutkastet er behandlet av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 7.11.2018. 

 

Kap. 1-3, Introduksjon, Visjon og mål. 

Kunst- og kulturstrategien for Buskerud fylkeskommune vil etter det vi forstår være gjeldende 

inntil en ny kulturstrategi foreligger for nye Viken fylkeskommune, og vil også være et viktig 

bidrag inn til en ny Viken fylkeskommune. 

 

Fylkeskommunens rolle er i hovedsak å prioritere den profesjonelle delen av kunst- og 

kulturlivet. Og målsettingene dreier seg særlig om identitet, tilhørighet, bred deltagelse og 

utvikling. Dette synes Ringerike kommune er gode målsettinger, som kan gi rom for nye 

initiativ og lokal tilpassing. 

 

Kap. 4, Beskrivelse av Kunst- og kulturuttrykkene  
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Grepet med å navngi enkeltaktører i feltet som skal støttes/prioriteres, kan være problematisk 

dersom man også skal kunne sikre nye og innovative prosjekter. Kommunen har samtidig 

forståelse for at dette grepet er valgt for å sikre og støtte aktørene inn i nye Viken 

fylkeskommune.  

 

En overordnet målsetting/setning som beskriver den generelle satsningen/prioriteringen 

innenfor de ulike kunstartene kan løse noe opp i dette. (Tilsvarende første setning i kategorien 

«Musikk» kap. 4.1). 

 

I Ringeriksregionen står for eksempel revy, musikal og opera sterkt, innenfor det profesjonelle, 

det semi-profesjonelle og i opplæring. Dersom disse aktørene ønsker å arrangere nye, 

innovative prosjekter som ellers fyller vilkår for tilskudd er det å håpe at de finner muligheter 

for samarbeid med fylket. 

 

Kap. 5, På tvers av Kunst- og kulturuttrykkene  

Her er det beskrivelse av eksisterende tiltak rettet mot barn og unge, med felles driftsordning, 

tett samarbeid og hvor det er kommunene, fylket, eller kommuner og fylket i fellesskap som er 

ansvarlig. DKS, UKM, BIZZY, Kulturskoler. 

 

Tittelen «På tvers av Kunst- og kulturuttrykkene» tolkes til å si noe om tverrfaglige, innovative 

og profesjonelle kunst- og kulturprosjekter, og dermed ivareta sjangeroverskridelser som 

savnes i kapittel 4.  

Tiltakene i kapittel 5 kunne kanskje fått en egen kapitteloverskrift («Kultur for barn- og unge» 

eller lignende), akkurat som «Eldre» har egen kapittel-overskrift (Kap. 6). 

 

Kap. 6, Eldre  

Ringerike kommune håper Buskerud Fylkeskommune fortsatt vil kunne prioritere Den 

Kulturelle Spaserstokken. Spaserstokken gir regelmessige tilbud, gjerne ute i omsorgssentra og 

sykehjem. I tillegg gir det også arbeidsoppdrag til lokale profesjonelle aktører, på lik linje med 

Den kulturelle skolesekken. Både skolesekken og spaserstokken er viktige for å gi 

profesjonelle opplevelser, og også for å sikre profesjonelt arbeid lokalt. 

 

Kap. 7-10, Publikumsutvikling, Festivaler og Fyrtårn og Produksjon. 

Kunst- og kulturstrategien refererer til rapporten «Fremtidens kultur i et brukerperspektiv», og 

ungdommenss kulturbruk. Rapporten viser at unges kulturbruk «settes» i ungdomsåra, og 

beholdes som voksen. Det er derfor viktig å «trene» kulturbruken, gjennom et mangfoldig 

kulturtilbud. Dette er det bra det er fokus på.  

 

Rapporten fokuserer også relativt mye på behovet for innovasjon og digitalisering. –Dette er 

ikke så mye omtalt i fylkets kulturstrategi etter kan det se ut som, og en ekstra satsning 

innenfor også disse områdene ser vi på som viktig. 

 

Fylket fokuserer særlig på nisjefestivaler, Fyrtårn-festivaler/fyrtårnprosjekter og 

folkefesttiltak med betydelig geografisk nedslagsfelt, noe som er forståelig med tanke på 

fylkets primæroppgave med å ivareta det profesjonelle kunst- og kulturlivet.  I 

Ringeriksregionen er det ingen festivaler/tiltak av denne typen per dags dato, vi er derfor svært 

glade for at det presiseres at også andre tiltak- og festivaler kan støttes i tillegg. Kapittel 10 om 

«produksjon» åpner også opp for nye tiltak, noe som er positivt. 
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Kap. 11-17, Arenaer, roller og planer. 

I Ringeriksregionen er det et stort behov for allsidige kulturarenaer for utøvelse, produksjon 

og opplevelser. Spillemidlene til dette formålet er betydelig redusert, som det står i strategien, 

og det er viktig for oss at fylket arbeider for en økning til ordningen.  

Fylkesbiblioteket har en svært viktig rolle som utviklings- og kompetanseaktør i samarbeid 

med de lokale folkebibliotekene.  

 

Fylkeskommunens kulturteam innehar også en svært viktig rolle og posisjon som samarbeids-, 

utviklings-, og kompetanseaktør for kommunene. Den årlige kulturkonferansen, faglige 

temamøter, nettverkssamlinger og samarbeid om prosjekter som UKM, DKS og NOKU er 

viktig for lokalt og regionalt utviklingsarbeid. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har med dette gitt sin vurdering av Fylkeskommunens kulturstrategi og forslag til 

høringsuttalelse. 

 

Vedlegg 

 

Høringsutkast, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

Høringsdokument, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 



  Sak 46/18 

 

 Side 15 av 16   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/4370-1   Arkiv: A27 &13  

 

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - gratis 

leirskoleopphold  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter lovforslaget som sier at alle elever skal få ett 

gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. 

Det forutsettes at leirskoleopphold fullfinansieres. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Av sittende regjerings Jeløya-plattform følger det at de vil «lovfeste retten til leirskoleopphold i 

løpet av grunnskole». 

 

Leirskole har en lang tradisjon i Norge. Disse oppholdene har blitt finansiert på ulike måter, fra 

100 % foreldrefinansiering til fullt ut kommunal finansiering.  

Det skal være gratis å motta grunnskoleopplæring, og det økte fokuset på gratisprinsippet har 

ført til ulike «kreative» måter å finansiere leirskoleopphold på. 

 

Elevene i Ringerike reiser på ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Et leirskoleopphold 

koster mellom kr 2 500,- og 3 000,-. Ringerike kommune yter et tilskudd på kr 1 000,- for 

hver elev, i tillegg til å dekke lønn til medfølgende ansatte. Resten av pengene skaffer foresatte 

ved dugnader, gaver eller annet inntektsgivende arbeid. 

 

Leirskole er ikke definert i opplæringsloven, men Utdanningsdirektoratet opererer med 

følgende definisjon: 

 

Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre 

overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes eksempelvis ekskursjoner eller 

turer som er en del av grunnopplæringen. 

 

En lovfesting av retten til leirskoleopphold, vil dempe det presset som har vært på 

gratisprinsippet gjennom flere år på dette området.  

 

Departementet mener et leirskoleopphold må ha minst tre overnattinger. Aktivitetene på 

leirskoleopphold skal anses som å være opplæring. 

 



  Sak 46/18 

 

 Side 16 av 16   

 

Opplæringsloven § 13-7b foreslås slik: 

 

Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre 

overnattingar som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på leirskolen eller 

turen skal vere opplæring. Det skal gis opplæring i eit omfang som tilsvarar det elevane ville 

ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen. 

 

 

Økonomiske forhold 

I høringsdokumentene går det fram at ved innføringen av gratisprinsippet i 2002, ble 

kommunene kompensert for utgifter til leirskole i rammetilskuddet. Departementet la da til 

rette for at kommunene kunne tilby leirskole til elever i grunnskolen som en del av 

grunnskoleopplæringen. 

I praksis blir leirskoleopphold i mange kommuner delvis eller helt finansiert av foresatte. For 

Ringerike kommune innebærer lovfestet gratis leirskole en årlig økt kostnad på ca. kr 

600 000,-.  

 

 

 Høringsfristen er: 2. januar 2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser at dagens ordning med delvis foreldrefinansiering via dugnader og gaver kan 

være krevende ut fra gratisprinsippet. Rådmannen er positiv til at alle skal få et gratis 

leirskoleopphold i løpet av grunnskoletida og ser på det som et godt folkehelsetiltak. 

Rådmannen mener at kommunene må kompenseres for disse økte utgiftene. 

 

Vedlegg 

Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/817-6   Arkiv: A20 &13  

 

 

Reviderte opptaksområder grunnskolene i Ringerike gjeldende fra 01.01.19 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

  

 

Saksutredning 

Utbygging av nye grunnskoler i kommunen medfører endret skolestruktur og behov for 

revidering av skolenes opptaksområder. 

Dette gjelder særlig sentrumsområdene i Hønefoss, og opptaksområdene til Benterud skole 

som åpner 1.januar og Ullerål skole som åpner i august 2020.  Kirkeskolen og Eikli skole 

legges ned fra nyttår og Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utbygd. 

 

Med dette som bakgrunn er forslag til nye opptaksområder sendt på høring. 

I høringsbrevet ble det pekt på at de siste elevtallsprognosene (K-sak 117/18) viser at 

kapasiteten ved utbygde Ullerål skole og Benterud skole vil være stor nok til å dekke 

skolebehovet for elever i Hønefoss til slutten av neste tiår. Dersom alle elevene fra Hønefoss 

skole overføres til Ullerål skole fra august 2020, vil skolen ha over 600 elever, mens det ved 

Benterud vil være noe over 300 elever.  

For at Benterud skole og Ullerål skole begge skal ha kapasitet til den forventede 

elevtallsøkning de neste årene, ble det foreslått at nåværende Hønefoss skoles opptaksområde 

deles mellom Ullerål skole og Benterud skole fra Ullerål skole er ferdig utbygd ved skolestart 

høsten 2020. 

 

Andre mindre endringer som er foreslått er en justering av grensen mellom Ullerål skole og 

Hallingby skole ved Hen. 

 

Det ble ikke foreslått vesentlige endringer i opptaksområdene for ungdomsskolene/skolene 

med ungdomstrinn.  Dette innebærer at elevene ved Benterud skole i hovedsak begynner på 

Veienmarka og Haugsbygd ungdomsskoler, mens noen fra tidligere Hønefoss skole 

opptaksområde begynner på Hov ungdomsskole. 

 



- 

Høringen 

Skolenes samarbeidsutvalg, Brakar, Utdanningsforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund og 

Fagforbundet er høringsparter som har mottatt høringsbrev og forslag til nye opptaksområder. 

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, ved to av skolene har også avgitt uttalelse. 

 

Følgende har benyttet muligheten til å avgi høringsuttalelse: 

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Hønefoss skole 

 Samarbeidsutvalget (SU) ved Hønefoss skole 

 Ansatte ved Hønefoss skole 

 FAU ved Ullerål skole 

 SU ved Hallingby skole 

 SU ved Vang skole 

 SU ved Helgerud skole 

 Buskerud kollektivtrafikk (Brakar) 

 

Uttalelsene 

 FAU ved Hønefoss skole har avgitt en uttalelse der det stilles flere spørsmål som vil bli 

besvart.  

 Både SU og ansatte ved Hønefoss skole har i sine uttalelser påpekt viktigheten av sikre 

trafikkløsninger.  

 Uttalelsene fra råd/utvalg eller ansatte ved Hønefoss skole har ikke kommentert direkte de 

forslåtte nye opptaksområdene. 

 SU ved Hallingby skole ønsker ikke noen endring av opptaksområdet i området ved Hen.  

 FAU ved Ullerål skole ønsker den foreslåtte endringen av grensen mot Hallingby skole.  

 SU ved Helgerud skole mener en naturlig grense mot Veien skoles opptaksområde er ved  

E-16, ikke ved avkjøringen til Oppen gård. 

 SU ved Vang skole støtter de foreslåtte endringene. 

 

Endelig forslag 

Etter høringen er grensen mellom Ullerål og Hallingby skoler foreslått endret, noe som også 

betyr at nærskoleprinsippet blir ivaretatt. 

Forslaget fra SU ved Helgerud er og tatt inn i det endelige forslaget til nye opptaksområder. 

For ungdomstrinnet er det heller ingen vesentlige endringer i forhold til dagens 

opptaksområder  etter høringen (Dagens opptaksområder vedtatt av HOK 09.03.16). 

Ut over dette er ikke gjort endringer i forslaget til opptaksområder etter høringsrunden. 

 

Opptaksområdene til skolene er beskrevet i vedlegg «Endelig forslag til opptaksområder for 

grunnskolene i Ringerike kommune». 

 

Når det gjelder trafikksikkerhet knyttet til endringene for elevene fra Hønefoss og Ullerål 

skole, behandles dette i egen sak. 

 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den 

skolen det søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør 

om slike søknader innvilges. 



- 

Behov for informasjon og høringer 

 Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike har vært ut på høring til skolenes 

samarbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og Buskerud kollektivtrafikk (Brakar). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig med tydelig og forutsigbare opptaksområder. Videre mener 

rådmannen den vedtatte forskrift til opptaksområder ikke skal være til hinder for muligheten til 

å søke plass ved annen skole.  

 

Vedlegg 

 Endelig forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. 

 Høringsforslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. 

 Gjeldende opptaksområder 

 Høringsbrev 

 Kart over opptaksområder nær Hønefoss 

 Høringsuttalelse fra: 

 SU ved Hallingby skole 

 FAU ved Ullerål skole 

 SU ved Hønefoss skole  

 FAU ved Hønefoss skole 

 Ansatte ved Hønefoss skole 

 SU ved Vang skole 

 Brakar 

 SU ved Helgerud skole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 







Forslag til nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike gjeldende fra 01.01.19 

 

A.1 - Nes skole (ingen endringer) 
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes 

skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran kommuner. 

 
A.2 - Hallingby skole (mindre justering mot Ullerål skole) 

Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. 

Hensveien 187 tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Grensen mellom Hallingby og 

Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens Grøterud og videre 
sørover tilhører Hallingby skole. 

 

A.3 - 2 Ullerål skole (grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21 + mindre 
justering mot Hallingby skole) 

Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. 187 

tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Grensen mot Benterud skole følger 
Randsfjordbanen til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører 

Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen østover over St. Hanshaugen til krysset 

Nygata – Parkgata og fram til Overmandsund bru. Almemoen, Vågård, Geiteryggen, Nybyen og 

Nymoen tilhører Ullerål skole. Mot Vang skole går grensen der jernbanen krysser Hvalsmoveien. 
Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører Ullerål skole. 

 

A.4 - Hønefoss skole (fram til oppstart av skoleåret 2020/21) 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. Hele 

Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot Vang skole 

går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører Hønefoss skole.  

 
A.5 Benterud skole (grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21) 

Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru og videre til Hovsenga 

slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom 

lyskrysset, langs Nygata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom 
Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen 

gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over 

Begna. 
Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.  

Grensen mot Veien skole går der Randsfjordbanen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud, Helgeshaugen, 

Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen tilhører 
Benterud skole.   

All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune 

ved Elvika tilhører Benterud skole. 

 
A.6 - Veien skole (ingen endringer) 

Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. Veksalbakken og 

nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Benterud skole går der jernbanen 
krysser Soknedalsveien. Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Veien 

skole.  

 
A.7 - Helgerud skole (justering mot Tyristrand skole) 

Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. Ramsrudområdet 

tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole på Ask der 

Sandakerveien tar av fra RV 35. Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og 
Møtteberg.  

  



 

A.8 - Vang skole (ingen endringer) 

Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og høyere 
tilhører Vang skole. 

Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved 

jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård 
og østover tilhører Vang skole. 

 

A.9 - Tyristrand skole (justering mot Helgerud skole og Benterud skole)  

Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen 
mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35. 

I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune. 

 
A.10 - Sokna skole (ingen endringer) 

Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord går grensen 

mot nabokommunene Krødsherad og Flå. 
 

A.11 - Hov ungdomsskole (ingen endringer) 

Ullerål skoles Elever i Hønefoss bosatt øst for Begna og Storelva samt hele Ullerål skoles 

opptaksområdet tilhører Hov. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går øst for Vestern gård og rett 
nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i 

Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Haugsbygd ungdomsskole. 

 
A.12 - Veienmarka ungdomsskole (ingen endringer) 

Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka ungdomsskole. 

Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går slik at Trygstad, Tandberglia og Monserud tilhører 

Veienmarka ungdomsskole.  
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.  

 

A.13 - Haugsbygd ungdomsskole (ingen endringer) 
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.  

Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.  

Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte i Ringåsen samt all bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra 

krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører Haugsbygd ungdomsskole 

  





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Hallingby skole 

                                                            

 

 

Høringsuttalelse fra SU ved Hallingby skole vedrørende skolekretsgrenser 

 

 

SU ved Hallingby skole har følgende bemerkninger til forslag om nye skolekretsgrenser fra 

01.01.19. 

 

Su ved Hallingby skole mener utvidelsen av Ullerål skole sitt opptaksområde mot Hallingby 

skole, virker merkelig med tanke på kapasiteten på nye Ullerål skole. Det virker som om 

utbyggingen i Hønefoss nord vil fortsette, noe som vil ha betydning for antall barn ved nye 

Ullerål skole. Hvis man, som dagens tall viser, skal plusse på med gjennomsnittlig ca 20 barn 

som i dag tilhører Hallingby skole, vil vel ikke kapasiteten bli bedre akkurat.  

 

For Hallingby som skole vil et par elever pr. klasse ikke utgjøre noen forskjell i antall klasser. 

Bemanningen må være sånn noenlunde lik uansett om disse ikke går på skolen her. Det vil 

imidlertid ha stor innvirkning på hva skolen kan bemanne med. Det er ikke lenge siden 

grensene ble flyttet til Hen mølle fra Nymoen. Skjønner at saksframlegget er kun basert på 

antall kilometer til nærmeste skole, og ingen andre hensyn er tatt.  

 

En slik endring vil ikke bare ha betydning for skolen, men også for nærmiljøet og dets 

aktiviteter. Idrettslaget vil også tape barn fra sine aktiviteter hvis ungene ikke går på 

Hallingby skole. De vil da velge et annet idrettslag å tilhøre. Dette vil gjøre bygdas tilbud til 

ungene enda dårligere.  

 

Ringerike kommune har sagt de vil satse på Hallingby som tettsted, men dette forslaget synes 

vi går imot dette. Det er for oss viktig med historie og Hen var en gang et kommunesenter i 

Ådal kommune. Dette forslaget sier at Hen tilhører Hønefoss.  

 

Håper at innspillene blir tatt til etterretning og at dagens grense mot Ullerål skole blir 

beholdt., altså at grensa går ved Hen mølle. 

 

 

For Hallingby SU 

 

Jan G. Ohren 
 



RINGERIKE KOMMUNE
Hønefoss skole

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Hønefoss skole 19 .10.18

SU v/ Hønefoss skole

Til
Kommunalsjef Magnar Ågotnes

Høringsuttalelse fra SU på Hønefoss skole vedrørende nye skoleopptaksgrenser i
Ringeriksskolen

1. SU ved Hønefoss skole stiller seg bak høringsuttalelsen fra FAU ved
Hønefoss skole. I tillegg har vi følgende innsigelse r :

2. SU v/ Hønefoss skole er bekymret fo r at økt bilkjøring og større trafikal
virksomhet skal bli resultatet av de nye skoleopptaksgrensene. Når elever
på 6 - 7 - 8 år skal gå fra Kragstadmarka til Benterud skole, er det sannsynlig
at foresatte i større grad vil kjøre barna sine til skolen på Bente rud . Dette
er i konflikt med ønsket om større fokus på folkehelse (overvekt hos barn
og behovet for økt aktivitet) og kan føre til enda større trafikkaos og
farlige trafikksituasjoner for elever som går til Benterud skole .

3. Dersom skoleopptaksgrensene blir som foreslått i høringen, vil to broer
( en fra Krakstad og over til Ringeriksgata, og den neste fra
Schjongstangen og over mot rådhuset) kunne lette situasjonen for gående
elever fra nordsiden av byen som skal til Benterud . SU har ikke sett at det
ligger konkrete planer for slike i byggeperioden til Ullerål nye skole.

Knut Andre Bjerke, leder SU Kjersti Søberg, sekretær
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FAU Hønefoss skole
Hønengata 9
3513 Hønefoss Hønefoss, 19.10.2018

Ringerike kommune
v/ kommunalsjef for skole og kultur Magnar Ågotnes
Pb. 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Foreløpig høringssvar angående skolegrenser og overgang til nye skoler

Styret i FAU ved Hønefoss skole har flere spørsmål til forslaget om nye skolegrenser som vi
ønsker tilbakemelding/dialog om før endelig høringssvar gis. Det vi lurer på er:

1. 1.trinn fra skoleåret 2019/2020:
Hvilken skole skal elever som begynner i 1.trinn skoleåret 2019/2020 begynne på? Dersom
de skal begynne på Hønefoss skole for deretter å flytte til Benterud og Ullerål skoler fra
2.trinn ønsker vi en dialog om alternativene og konsekvenser. Rett og slett fordi vi synes det
virker mest hensiktsmessig for de aktuelle elevene å begynne på den skolen de skal høre til
fremover. Men det kan være vurderinger av konsekvenser her vi ikke har nok kjennskap til
som ligger til grunn. Vi ønsker også en drøfting av samme mulighet for alle elever ved
Hønefoss skole.

2. Ungdomsskole:
Hvor skal elevene som flyttes fra Hønefoss skole til Benterud skole gå på ungdomsskole? Vi
er usikre på forståelse av konsekvenser for nye skolegrenser her. Vi antar at de fleste av
dagens elever ved Hønefoss skole som har storesøsken på ungdomsskolen hører til Hov.
Endringer vil kunne medføre at familier får barn på forskjellige ungdomsskoler.

3. Skolevei:
Det må være en forutsetning for flytting av elever til Benterud at skoleveien er trygg. Vi ber
om en redegjørelse for på hvilken måte dette skal ivaretas. Vi ønsker at det skal
tilrettelegges for at de yngste elevene kan gå/sykle.

4. Individuelle vurderinger i forhold til valg av skole:
Hvilke muligheter vil det bli for individuelle vurderinger i forhold til søsken på samme skole,
og behov hos barn med spesielle behov?

5. Plan for gjennomføring
Det er mange som blir berørt av endringen, og 2 år går fort. For å skape så stor grad av
forutsigbarhet og trygghet som mulig ber vi om at det utarbeides en plan for
gjennomføringen med elever og foresatte som målgruppe for informasjonen. En oversikt
som viser fremtidige prosesser, når ulike beslutninger tas, hvilke prosesser elever og



foresatte vil bli inkludert i, når informasjon vil være tilgjengelig, når konkrete endringer skal
forberedes og gjennomføres.

6. Opprettholde kvalitet ved Hønefoss skole i nedtrappingsfasen
Til slutt ønsker vi en dialog og drøfting av hva som er tenkt om å opprettholde kvalitet og
fokus ved Hønefoss skole i nedtrappingstiden. Det er naturlig å forvente en viss grad av uro
og mobilitet i endringsprosesser. Vi er opptatt av at kvalitet og fokus i undervisningen og
skolemiljø opprettholdes samtidig som det jobbes med overgangen til to nye skoler.

Med vennlig hilsen

Knut André Bjerke
FAU-leder
Epost: kabjerke@gmail.com
Tlf.: 917 32 906



NY SKOLEGRENSE MELLOM ULLERÅL SKOLE OG BENTERUD SKOLE.

HØRINGSUTTALELSE.

Ny skolegrense i Hønefoss er nå ute til høring.
o Planen var at Hønefoss skole skulle slå seg sammen med Ullerål

skole. Det blir ikke plass til disse to skolene på nye Ullerål skole.
o Dette fører til at Hønefoss skole elevene blir delt mellom Benterud

skole og Ullerål skole.

Og vi får en NY SKOLEGRENSE .
o Forslaget medfører at elever fra sentrale Nordsia (rundt torvet)

skal til Benterud skole.
o Elever fra Vesterntangen , Oddli og Støalande t skal til B enterud

skole.

Konsekvenser:
o Elever fra Nordsia av byen må krysse sentrum av Hønefoss for å

komme til skolen sin.
o Elevene har rett til TRYGG SKOLEVEI.
o Dette må føre til utbedringer for syklende og gående i sentrum.
o Og det v il bli behov for gan g bru/gangbruer over elva. D ette vil

være positivt for alle innbyggerne i Hønefoss.

Fra ansatte på Hønefoss skole.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
OPPVEKST OG KULTUR 

Ullerål skole 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Postboks 123 Osloveien 1  32 1174 00 

3502 Hønefoss 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

19.10.2018 

 

 

Høringsuttalelse vedr reviderte opptaksområder  

 
Grense mot Hønefoss skole: 

 
SU på Ullerål skole mener det er naturlig at grensa følger elva og deler av jernbanestrekningen. 
SU forutsetter at reguleringen av elevtall i forbindelse med åpningen av ny skole skjer innenfor grensene 

til Hønefoss skole, og at Ullerål-kretsen består. 

Det er ikke ønskelig å komme i en situasjon hvor Ullerål skole er full ved oppstart. 

 
Grense mot Hallingby skole: 
SU stiller seg positive til at Hen i sin helhet er innlemmet i Ullerål skolekrets, og støtter det nye forslaget 

til grense ved Kudalen. 

 
FAU slutter seg til denne høringsuttalelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

 

 

SU Ullerål skole 
 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune  

Att: Geir Svingheim 

 

Reviderte opptaksområder grunnskolene i Ringerike  

Forslag til nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike gjeldende fra 01.01.19. 

Høring, saksnr. 18/817-1 

 

Høringsuttalelse fra SU Helgerud Skole 

 

Vedr. A.7. Helgerud skole 

Ad. Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Helgerud SU mener at naturlig skolekretsgrense for Heradsbygda går ved E-16, ikke ved avkjøringen 

til Oppen gård. 

Skolen har i dag flere elever fra grenseområdet mellom skolekretsene Veien og Helgerud. Når 

kommunen nå ser på kretsgrensene, mener vi at denne grensen bør vurderes på nytt. 

 

181018 

 

Helgerud skole 

 

Benedicte Murstad Sollien 

Sekretær SU 

 

 

 

 

 



Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ann-Kristin Torp [annjovang@hotmail.com] 

Sendt: 19.10.2018 16:35:23 

Emne: Høringsuttalelse reviderte opptaksområder grunnskolene i Ringerike 

Vedlegg:  

 Til Geir Svingheim: 
 
Samarbeidsutvalget på Vang skole støtter høringsforslaget vedr reviderte opptaksområder 
Ringeriksskolen. 
 
 
På vegne av Samarbeidsutvalget på Vang skole: 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 



Innspill til Ringerike kommune om nye skolekretsgrenser  

I dag er grensene lagt slik at det blir behov for mer buss enn nødvendig – spesielt til Hen.  

Ved innvilgelse av skolebytte, må Ringerike kommune vektlegge skyss, og foresatte må regne med å 

utføre skyss selv i spesielt vanskelige tilfeller.  

Yngre søsken som vil gå på skole i samme område som eldre søsken, må Ringerike kommune betale 

kostnaden dersom det ikke er nærskolen de velger.  

Benterud skole- Åsa  

Åsa får en naturlig tilknytning til Hønefoss sentrum når elevene fra Åsa skal tas inn på Benterud fra 

høsten 2019.  

Vi mener at Ringerike kommune må betale skolebussen for grunnskoleelever til/fra Åsa –Haugsbygd i 

de årene Brakar er nødt til å opprettholde denne skyssen.  

 

Skolestart på Ringerike: 

Alle skoler (med unntak av Hallingby 08.50 og Steinerskolen 09.00) starter kl. 08.10/08.15/08.20. Det 

er ønskelig at en viderefører skoletidene slik som de er i dag. 

Skoleskyss Ullerål skole:  

Vi har forlenget 3 avganger på linje 231 på grunn av skolekretsgrenser. Avgang 12.30, 12.55 og 13.55 

kjøres lenger enn behov. Ringerike kommune må betale kostnaden fra Skårflågan til Nybyen.  

 

Hen, Hallingby skole. 

Alle elevene fra Skårflågan kryss og nedover, ønsker vi skal tilhøre Ullerål skole. Dette bør 

gjelde nye elever fra høsten 2019. 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Administrasjon

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

SU ved kommunens grunnskoler, BRAKAR,
Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund
Delta og Fagforbundet

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
18/817 - 1 7108/18 07.06.18

Høringsbrev - reviderte opptaksområder grunnskolene i Ringerike

Bygging og ferdigst illing av to nye skoler i Hønefoss gjør at det er behov for å justere
opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike.
De foreslåtte endringene gjelder særlig sentrumsområden e i Hønefoss, og opptaksområdene til Ullerål
skole og nye Benterud skole. Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utbygd til
skolestart skoleåret 2020/21.
For de øvrige skolene, inkludert ungdomstrinnet, foreslås det ingen vesentlige endringer.

Sentrumsområdene
I Hønefoss s ør skal Benterud skole tas i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål skole under
utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020/21. Disse skolene vil de erstatte
Kirkeskolen, Eikli skole , Hønefoss skole og Ullerål skole.

De s iste elevtall s prognosene viser at kap asiteten ved de to nye skolene vil være stor nok til å dekke
skolebehovet for elever i Hønefoss fram til slutten av neste tiåret .

Det er flere e lever i Ullerål og Hønefoss sine nåværende opptaksområde r , enn i opptaks områdene som i
dag dekker av Eikli skole og Kirkeskolen. For å tilpasse kapasiteten til den forventede
elevtallsøkningen ved de to barneskolene i Hønefoss, foreslås det at nåværende opp taksområde for
Hønefoss skole d eles mellom Ullerål og Benterud skoler (se vedlagte kart).

Dersom alle elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål 1.august 2020, vil skolen ha over 600 elever,
mens det vil være i noe over av 300 elever på Benterud.

For å få to skoler i Hønefoss, begge med kapasitet til forventet elevtallsøking de neste årene, foreslås
det derfor at det nåværende Hønefoss skoles opptaksområde deles mellom Ullerål og Benterud skole ,
når nye Ullerål skole er ferdig. (Se beskrivelse og kart).

Den foreslåtte foreslår endrin gen vil skje i to trinn:
Når Benterud skole åpner 1.januar 2019 , vil opptaksområde t bestå av tidligere Eikli skole og
Kirkeskolen sine område r . Hønefoss sitt opptaksområde berøres ikke i denne omgang.
Når nye U llerål skole åpner 1.august 2020 og Hønef oss skole legges ned, vil både Ullerål skole
og Benterud skole få nye og utvidede opptaksområder. Dette beskrives nærmere i vedlagte
forslag.

Ungdomstrinnet
Det foreslås ingen vesentlige endringer i opptaksområdene til ungdomsskolene.
De t t e innebærer at e levene ved Benterud skole i hovedsak begynner på Veienmarka og Haugsbygd
ungdomsskoler. Elever bosatt langs FV 156, Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241, til grensen mot
Hole kommune , samt i Ringåsen, blir tilhørende Haugsbygd ungdomsskole. Trygstad, Tandberglia og
Monserud blir tilhørende Veienmarka ungdomsskole. Mellom Tyristrand skole og Veienmarka
ungdomsskole foreslås grensen ved brua over Sogna på Ask .
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Utgangspunktet for opptaksområdene i Ringerike kommune følger «nærskoleprinsippet» i
Opplæring sloven § 8 - 1;

- Grunnskoleelevane her rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet
som dei soknar til.

Vedlagt følger forslag til nye opptaksområder.
Etter høringsrunden, planlegges det politisk behandling av nye opptaksom råder i løpet av høsten 2018.

Høringsfrist er satt til 20.10.18.
Høringsuttalelser sendes til: geir.svingheim@ringerike.kommune.no

Med hilsen

Geir Svingheim
spesialrådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Magnar Ågotnes , Roy Korslien

Vedlegg:
Administrasjonens forslag til nye opptaksområder.
Kart som viser forslag til opptaksområde til Benterud og Ullerål skole



Endelig f orslag til nye opptaksområde r for grunnskolene i Ringerike gjeldende fra 01.01.19

A.1 - Nes skole Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden
tilhører Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran
kommuner.

A.2 - Hallingby skole
Grensen mellom Hallingby og Ullerål sko ler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187.
Hensveien 187 tilhører Ullerål skole , høyere numre Hallingby skole . Grensen mellom Hallingby og
Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens Grøterud og videre
sørover tilhører Hallingby skole.

A.3 - 2 Ullerål skole (grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21 + mindre
justering mot Hallingby skole)
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. 187
tilhører Ullerål s k ole , høyere numre Hallingby skole . Grensen mot Benterud skole følger
Randsfjordbanen til Ankersgate . Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører
Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen østover over S t. Hanshaugen til krysset
Nygata – Parkgata og fram til Overmandsund bru. Almemoen, Vågård, Geiteryggen, Nybyen og
Nymoen tilhører Ullerål skole. Mot Vang skole går gre nsen der jernbanen krysser Hvalsmoveien.
Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører Ullerål skole.

A.4 - Hønefoss skole (fram til oppstart av skoleåret 2020/21 )
Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. Hele
Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot Vang skole
går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører Hønef oss skole.

A.5 Benterud skole (grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21)
Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru og videre til Hovsenga
slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole . Fra Overmannsund bru går grensen gjennom
lyskrysset, langs Nygata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate . Grensen går mellom
Ankers gate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 til hører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen
gjennom industri - forretnings - området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over
Begna.
Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.
Grensen mo t Veien skole går der Randsfjord banen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud, Helgeshaugen,
Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen tilhører
Benterud skole.
All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune
ved Elvika tilhører Benterud skole.

A.6 - Veien skole Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.
Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Benteru d skole går
der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby
tilhører Veien skole.

A.7 - Helgerud skole
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. Ramsrudområdet
tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole på Ask der
Sandakerveien tar av fra RV 35. Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole gå r ved Skotland og
Møtteberg.



A.8 - Vang skole Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien
283 og høyere tilhører Vang skole.
Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård
og østover tilhører Vang skole.

A.9 - Tyristrand skole
Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ve d brua over Sogna på Ask . Grensen
mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35.
I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

A9b - Ungdomstrinnet – Tyristrand skole
Mot Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved første grustak vest for Busund. Grensen mellom
Tyristrand skole og Veienmarka ungdomsskole går ved Sandaker.

A.10 - Sokna skole
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord går grensen
mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

A.11 - Hov ungdomsskole
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. 187
tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole.
Mot Veienmarka ungdomsskole går grensen ved Stangsgate.
Grensen mot Haugsbygd ung domsskole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård
og østover tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

A.12 - Veienmarka ungdomsskole
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhø rer Veienmarka ungdomsskole.
Mot Haugsbygd ungdomsskole er grensen ved nedre del av Tandbergmoveien, slik at nummer 20
tilhører Veienmarka og høyere nummer til hører Haugsbygd.
Myra, Hvelven, Myrveien, Tolpinrud Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av
Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen tilhørere Veienmarka.
Mot Tyristran d skole går ved vegkryss i St yggdalen , og ved Sandaker.

A.13 - Haugsbygd ungdomsskole Elever som bor i oppt aksområdet til Vang skole tilhører
Haugsbygd ungdomsskole.
Tandbergmoen fra nummer 21 og høyere , Hverven, Monserud, Hvervenenga og bebyggelse øst for
Trygstad tilhører Haugsbygd ungdomsskole.
Mot Tyristrand skole går grensen ved første grustak vest for Bu sund.
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Pedagognormen i grunnskolen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om pedagognormen i grunnskolen tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Under Stortingets behandling statsbudsjett for 2018, ble det vedtatt å innføre en norm for 

lærertetthet på skolenivå. Den skulle være en norm for forholdstall mellom lærere og elever i 

ordinær undervisning, - ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk skal 

ikke regnes med. 

Normen for lærertetthet trådte i kraft fra oppstart av inneværende skoleår. 

 

Det skal dette skoleåret være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1 – 4. trinn og maksimalt 

21 elever for hver lærer fra 5.–10. trinn. 

 

Fra skoleåret 2019/2020 skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer, og 20 elever per 

lærer fra 5 – 10. trinn. 

 

Normen gjelder for hovedtrinnene 1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn og for ungdomstrinnet, og har ikke 

direkte innvirkning på hvor mange elever det er i den enkelte klasse.   

 

Behovet for årsverk i den enkelte kommune og på den enkelte skole beregnes med 

utgangspunkt i antall elever og lærerårsverk slik kommunene rapporterer i Grunnskolens 

informasjonssystem (GSI) per 1. oktober. 

 

Skolene har frihet til å organisere undervisningen av hensyn til elevenes behov og andre lokale 

forhold. 

 

Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er en god lærer. Nå sikres en minste 

lærertetthet. Kompetansekravene til lærere endres ikke. Utdanningsdirektoratet forutsetter at 

kommunene budsjetterer med midler til minst det antallet lærere som trengs for å oppfylle 

normen. 

 



- 

Skolene i Ringerike planla bemanningen inneværende skoleår ut fra den vedtatte 

pedagognormen for skoleåret 2018/19. 

 

Innrapporteringen per 1.10.2018 viser følgende (Tall fra GSI):   

 

Skole År 
1.-4. 
trinn 

5.-7. 
trinn 

8.-10. 
trinn 

Eikli skole 2018-19 12,6 13,8   

Hallingby skole 2018-19 14,6 18,8 19,9 

Haugsbygd ungdomsskole 2018-19     17,3 

Helgerud skole 2018-19 15,2 15,3   

Hov ungdomsskole 2018-19     22,5 

Hønefoss skole 2018-19 13,0 14,8   

Kirkeskolen 2018-19 9,4 16,1   

Nes skole 2018-19 7,0 5,0 9,5 

Sokna skole 2018-19 16,8 20,5 16,2 

Tyristrand skole 2018-19 16,0 17,1 18,3 

Ullerål skole 2018-19 18,4 18,6   

Vang skole 2018-19 15,5 19,7   

Veien skole 2018-19 15,3 16,2   

Veienmarka ungdomsskole 2018-19     20,3 

 

For å være innenfor normen skal tallene på 1.-4. trinn være 16 eller lavere, og på 5.-7. trinn  

og 8.-10.trinn ikke overstige 21.  

 

Av tabellen går det fram at de fleste skolene er innenfor normen, men Hov ungdomsskole har flere  

elever per lærer en normen tilsier. Det samme gjelder Ullerål skole og Sokna skole på 1.-4.trinn.  

Hov og Ullerål har stor elevvekst, og det kan vært en faktor som være forklarende for at de  

ligger over normen. 

 

Når budsjett 2019 skal fordeles på skolene, vil fordelingen ta hensyn til gjeldende 

pedagognorm, men og til den som gjelder fra 01.08.19, som betyr at det maksimalt skal være 

15 elever for hver lærer fra 1. – 4. trinn, og 20 elever per lærer fra 5. – 10. trinn. 

  

 

Økonomiske forhold 

Lærerårsverk utgjør den klart største kostnaden ved grunnskoledrift. Ringerike kommune har 

de siste årene redusert antallet lærerstillinger/lærertettheten i hovedsak av økonomiske årsaker. 

Kommunene i Norge har fått øremerket tilskudd for å nå vedtatt pedagognorm. Statsbudsjettet 

for 2019 legger opp til en videreføring av dette, men det er ikke tilført nok midler til å ivareta 

et lavere elevtall per lærer fra 1.8.2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter at størst mulig del av rammeoverføringene fra staten skal være frie midler. 

Lærernormen kan virke begrensende for det lokale selvstyret og kommunens handlefrihet, men 

for kvaliteten i opplæringen er det positivt at en sikrer en minste grense for et gjennomsnittlig 

antall lærere per elev. 



- 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Evaluering av interkommunal barnevernvakt  
 

Forslag til vedtak: 

 Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering  

 Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet 

om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra 

03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for 

prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnevernledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236 

barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er 

951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.  



- 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 

vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og 

unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på 

barneverntjenestens ansatte og ledere. 
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når 

det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og 

oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må 

derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag. 

Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste 

henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det 

var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og 

ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod. 

 

En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en 

videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å 

bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre. 

Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem 

til barneverntjenesten har kontortid.  

 

Oppsummering av evaluering: 

Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid er innfridd.  

 

Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det 

foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved 

barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med 

å få akuttbistand på kveld, natt og helg.  

 

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De 

opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god 

rådgivning.  



- 

 

Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å 

begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det 

fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret 

arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. 

Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et 

uvurderlig gode. 

 

Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 

barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har 

vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i 

de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet 

henvendelser forsetter å øke. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1  

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 

og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 

trygge oppvekstvilkår. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b. 

§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-

2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar 

2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

Økonomiske forhold 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. 
 

Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det 

gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et 

mindreforbruk på 929 670,28 kr.  

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med 

akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært 

barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et 

vertskommunesamarbeid.  

 

 

Vedlegg 

evalueringsrapport 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Helle Berget 

 

saksbehandler: Helle Berget 
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1. IN NLEDNING
Interkommunal barnevernvakt(bvv ) for kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum,
Sigdal og Krødsherad har vært i drift siden 03.05.17, og er organisert som et prosjekt
frem til 31.12.18.

Denne rapporten er en evaluering av prosjektet hvor det fremkommer informasjon om
rammene i form av avt aler og regelverk, etableringen og driften - herunder statistikker
og økonomi.

Barnevernlederne i de samarbeidende barneverntjenestene, en referanse gruppe
bestående av ansattrepresentant fra de ulike barneverntjenestene samt representant fra
legevakt og politi, ansatte i bvv og avdelingsleder for bvv har bidratt med sine erfaringer
og synspunkter av bvv i driftsperioden.

Rapporten er s krevet av prosjektleder for barnevernvakten i samarbeid med lederne for
barneverntjenestene som representerer de ulike kommunene.

2. BAKGRUNN FOR OPPRETT ELSE AV P ROSJEKTET

Lov og rammeverk
Lov om barneverntjenester(barnevernloven) § 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller
blir utsatt f or grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider. I Prop.106L2012 - 13(endringer i barnevernloven) understrekes det at
kommuner som ikke er tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap.

I de siste årene har det v ært økt fokus på at kommunene skal ha beredskap for barn i
krise utenom barneverntjenestens kontortid. Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet
ved statsråd Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om
behov for akuttbi stand: «For at barn og unge i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må
kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom
kontortid. Kommunene må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for
akuttilbud blir ivare tatt til barnets beste».

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i
kommunaltBarnevern ( https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB
UFDIRz2D2016z2E06z2E114 ) . Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva
som anses å være forsvarlig akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen heter det at:

«Barne - , ungdoms - og familiedir ektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan
barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i
krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.
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Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap.
Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.»

I uttalelsen tydeliggjøres det at forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en
formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke konkrete krav til hvordan
akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en forma lisert
akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om f orsvarlige barnevernstjenester.

Situasjonen til barneverntjenestene før opprettelse
av prosjekt

Tre av barneverntjenestene i det interkommunale samarbeidet, Ringerike, Hole og Midt -
Buskerud har opp gjennom årene forsøkt ulike vaktordninger.

Midt - Buskerud barneverntjeneste er interkommunal, og betjener kommunene Modum,
Krødsherad og Sigdal . I perioden fra april 2014 til april 2015 hadde Midt - Buskerud en
egen vaktordning, basert på at de ansatte i barneverntjenesten frivillig inngikk i
vaktordningen utenom ordinær arbeidstid. Våren 2015 ble vaktordningen stengt grunnet
bemanningsutfordringer.

Ringerike har gjennom de siste 20 årene forsøkt ulike vaktordninger. Hole var også en
periode en del av denn e vaktordningen. Siste vaktordning ble avviklet i 2013 grunnet
belastningen på de ansatte i barneverntjenesten.

Slik situasjonen var før opprettelse av prosjektet , interkommunal barnevernvakt , hadde
i ngen av barneverntjenestene i samarbeidet en organisert akuttberedskap hvor barn,
unge og deres familier kunne få hjelp utenfor ordinær åpningstid.

Enkelte familier som var i behov av hjelp og allerede hadde en saksbehandle r i
barneverntjenesten kontaktet gjerne denne, dersom det var et akutt behov. Lederne fo r
barneverntjenest ene ble også kontaktet ved behov av saksbehandler, politi, legevakt
eller andre som skaffet til veie deres telefonnummer.

Dette var en uforutsigbar beredskap for barn, unge og deres familier ved akutt behov for
hjelp, samt at det er en ek stra belastning for de ansatte i barneverntjenestene og deres
ledere.

I tillegg til barneverntjenestens leder har politijurist ene vedtaks myndighet etter Lov om
barneverntjenester § 4 - 6 2.ledd og § 4 - 25. I kommuner med barnevernvakt (utenfor bvtj
kontortid) praktiseres det at politijuristen godkjenner eventuelle akuttvedtak . I
kommuner uten barnevernvakt er det i praksis barnevernleder eller barnevernleders
stedfortreder som 365 dager i året er tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak , da
politiet ønsker bistand til barnevernfaglige vurderinger .

Dette var et svært sårbart system, med en stor belastning, samt praktiske utfordringer
for barneverntjenestenes ledere å «alltid» skulle være tilgjengelige .

Bevilgninger til utredning
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Utredningsrapporten, som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten er at
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det opprettes interkommunal barnevernvakt som et prosjekt etter
vertskommunemodellen.

Avtale om vertskommunesamarbeid

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommun al barnevernvakt, og inngikk en avtale om
vertskommunesamarbeid i forhold til barnevernvakt.

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevernvakt er inngått med
hjemmel i Kommuneloven § 28 - 1. Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven § 28 - 1b.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for
barneverntjenesten i Ringerike og Jevnaker, samt barnevernsledere i de berørte
kommuner.

Rolle Navn deltaker Kommune

Vertskommune Ringerike
Styringsgruppe Kommunalsjef

Marianne Mortensen
Ringerike

Barnevernleder
Åshild G. Lad

Ringerike

Barnevernleder
Siv Rørvik

Modum

Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad

Jevnaker

Barnevernleder
Anita Rørvik

Jevnaker

Barnevernleder
Maria Bikset

Hole

Avdelingsleder BVV
Helle Berget

interkommunal bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter(styringsgruppemøter) mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhan dling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:

a) Budsjett spørsmål
b) Regnskap
c) Revisjonsrapporter
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeid

Møter i referansegruppe/arbeidsgruppe, 2 ganger per år
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2.4.1. Fordeling av kostnader

Utgiftene ford eles på kommunene i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. det
angjeldende driftsår.

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig d riftsbudsjett for barnevernvakten og
oversender driftsbudsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år.

Ubrukte midler avsettes på f ond til bruk etterfølgende år.

2.4.2. Tidsramme for prosjektet

Avtalen om interkommunalt samarbeid tredde i kraft 01.07.16. Barnevernvakten er
organisert som prosjekt frem til 31.12.18, og et eventuelt justert driftskonsept
implemente res fra 01.01.19.

3. ETABLERIN G AV PROSJEKTET

Ansettelse av prosjektleder/avdelingsleder
Det var planlagt ansettelse av avdelingsleder for prosjektet høsten 2016. Dette tok
lengre tid enn planlagt. Avdelingsleder startet i stillingen 01.01.17. Dette forkorte t driften
av prosjektet med 6 måneder.

Alle lederne i de respektive barneverntjenesten e deltok i ansettelsen av prosjektleder.

Samarbeid med ulike instanser
Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene fra januar 2017.

De første barnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartne re. Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnlag av rutinebeskrivelser fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten. Barnevernvakten er nå en d el av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk som samles ca. 2 ganger i året.

Det ble etablert samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at tjenesten
var operativ, og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbeidspartnere for barnevernvakten.

Ansettelser
Avdelingsleder hadde ansvaret for ansettelser i ba rnevernvakten. Til stillingene som
barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansatt 8 i stillingsbrøker fra 20 - 70%. Alle de
ansatte har bred erfaring og høy kompetanse i arbeid med barn, unge og deres familier .

I perioden mai - desember har det vært noe end ring i de ulike stillingsstørrelsene. Det er
pr. mai 2018 9 ansatte, samt 4 vikarer.
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Opplæring
Alle ansatte fikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og ved Asker og
Bærum barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger med alle de ansatte før opps tart ,
hvor det ble jobbet med rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevernvakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten i Ringerike,
som ligger i 4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets s ikkerhet og
bedre tilgjengeligheten ble barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg, og
samlokalisert med boligkontoret (som benytter lokalet på dagtid).

Fagprogram – data
I oppstartsfasen (2017) er det er gjort et forsøk på å benytte Familia , som er
barneverntjenestens data program. Det vist e seg at dette ikke lar seg tilpasse
barnevernvaktens behov. Det er derfor i 2018 investert i et dataprogram som er tilpasset
barnevernvaktens oppgaver og behov.

Bemanning og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i stillingsstørrelser fra 78,45% til 17%.

Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgne t lørdag, søndag og helligdager.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i perioden hvor barnevernvakta har aktiv vakt.

• 2 på aktiv vakt søndag til torsdag: kl. 17.00 til 24.00

• 2 på aktiv vakt fredag og lørdag: Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevernet er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte
bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt

100% stilling som prosjektleder på dagtid

Formål
Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødve ndig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene.

Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte.

Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.
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Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker
av akutt karakter som politiet jobber med.

Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres s ituasjon.

Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag(tilsyn).

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.

Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

4. STATISIKK

Henvendelser og akuttoppdrag 03.05.17 - 31.05.18
Statistikkene under viser en oversikt over «uanmeldte tilsyn» . Dette er oppdrag som
barnevernvakten utfører etter bestilling fra de ulike barneverntjenesten e . Disse tilsynene
er kontrolltiltak i familier hvor det foreligger høy bekymring for omsorgssituasjonen ofte
knyttet mot rus og/eller vold.

I statistikken er det laget en samlet oversikt over «henvendelser/ akuttoppdrag/
oppfølging» . Under denne posten ligger hovedoppgaven til barnevernvakt en. Dette er
tallene på henvendelser som kommer direkte til barnevernvakten fra barn og ungdom,
bekymrede foreldre, andre mennesker som har en bekymring for en ungdom eller
omsorgsforhol dene i en familie, fra politi, legevakt , andre bvv eller andre aktuelle
instanser. Henvendelsene har varierende alvorlighetsgrad. De al vorligste henvendelsene
handler om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt , men det er også
henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og
ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstår.

En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. e n videre sendelse
av en bekymringsmelding , men ofte drar bvv hjem til familien for å bistå i en krise eller
sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre . Ved behov
følger bvv familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken frem til barneverntjenesten
har kontortid. I betegne lsen oppfølging ligger også oppdrag fra barneverntjenesten med
oppfølging av barn og foreldre etter tilrettelagte avhør hos politiet.

Bvv har et godt samarbeid med legevakt og politi. Eksempel: Politiet henvender seg til
bvv når de er på oppdrag i familie med barn hvor man tenker at foreldrenes
omsorgskompetanse er svekket grunnet for eksempel rus, høyt konfliktnivå, vold eller
andre kriminelle handlinger. Bvv møter politiet hos familien og gir barnevernfaglig
bistand på stedet .

Bvv videresender bekymrings melding til den aktuelle barneverntjenesten når det
vurderes at en familie har behov for hjelpetiltak eller det er behov for nærmere utredning
av omsorgsforholdene.

« Plassering» viser akuttplasseringer hvor bvv har skrevet akuttvedtak grunnet et akutt
behov for ny omsorgsbase. Plasseringer hvor bvv i samarbeid med foreldre og barn
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finner en løsning , hos andre i familien eller i nettverket , uten at det fattes et vedtak er
ikke en del av denne plasseringsstatistikken, men ligger under akuttoppdrag. Bvv bistår
også barneverntjenestene med gjennomføringen av en plassering , hvor
barnverntjenesten har fattet vedtak , dersom det er behov. Denne bistanden er ikke en
del av plasseringsstatistikken til bvv, men er registrert under oppfølging.

03.05.17 - 31.12.17 (c a. 8 måneder)

01.01.18 - 31.05.18 (5 måneder)
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Oppsummert for driftsperioden mai 2017 - mai 2018(13 måneder)

Statistikken viser en økning i gjennomsnitt i antall henvendelser pr. måned fra 2017 til
2018. Dette antas å grunne i at tjenesten var nyopprettet i mai 2017 og kjennskapen til
tjenesten øker hos både barn, unge og deres familier, samt hos det offentlige som politi,
legevakt og andre bvv. Tjenesten er fortsatt fersk og det er gru nn til å anta at antallet
henvendelser vil fortsette å øke.

Siden barnevernvaktene er nystartet har vi ikke tidligere tall å sammenligne med. Det
har de siste årene vært jobbet nasjonalt med å få ned antall akuttplasseringer i
barnevernet. Et av elementen e for å få til dette er en beredskap utenfor barnevernets
kontortid slik at barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid. På denne måten
kan man forhindre de store krisene, som igjen kan føre til en akuttplassering.
Statistikken viser at det bl e gjennomført 8 plasseringer med vedtak i perioden, av disse
er 6 av vedtakene fattet etter barnevernloven § 4 - 6 1.ledd som er en plassering med
samtykke fra foreldre/barn.

I nnbyggertall og andel barn mellom 0 - 17 år i samarbeidskommunene 1. kvartal
2018

R ingerike Modum Sigdal Krødsherad Hole Jevnaker Totalt
Innbyggere 30283 13880 3488 2277 6833 6777 63 538
Andel barn
0 - 17 år

5773 2772 699 455 1518 1411 12628
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Antall barnevernsaker og plasseringer i samarbeidskommunenes
barneverntjenester i perioden 2014 – 17.

Hole Jevnaker Ringerike Modum Krødsherad Sigdal
2014 Meldinger 67 91 250 186 11 22
2014
Akuttplasseringer

7 3 24 9 0 1

2015 Meldinger 63 92 360 152 29 30
2015
Akuttplasseringer

7 3 12 1 0 0

2016 Meldinger 72 78 309 177 25 25
2016
Akuttplasseringer

0 6 12 8 0 0

2017 Meldinger 52 133 303 178 17 31
2017
Akuttplasseringer

1 3 7 4 0 1

Meldin ger utgjør behandlede meldinger.

Akuttplasseringer er både 4 - 6, 2. ledd og frivillige plasseringer registrert iverksatt i til
Fylkesmannsrapportering.

4.1.1. Sammenligning av forventninger til antall henvendelser opp
mot reel l e tall for perioden

Utklipp fra utredningsrapporten til Trine Ingulfsen Consult AS, datert september
2015:

Erfaringstall mai 2017 til og med mai2018 :

Barneverntjeneste: Forventet antall henv. Pr.
år

Erfaringstall første 13 mnd.

Ringerike Ca.50 177

Hole 10 - 15 30
Midt - Buskerud Ca.150 66

Jevnaker Ca.26 61

Andre kommuner/ ukjent 42
Ca. 240 376
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Forventningstallene viser store forskjeller , og variasjonene står ikke i forhold til antall
innbyggere som sogner til de ulike barneverntjenestene. Erfaringstallene for de første 13
månedene viser at det for tre av barneverntjenesten e har vært dobbelt så mange eller
mer enn tre ganger så mange henve ndelser enn forventet. Dette kan grunne i mangel på
tidligere erfaringstall til å bygge forventningene på. Det kan også være at disse
barneverntjenestene kun har estimert for akutte hendelser, mens tallene gjenspeiler alle
henvendelser. Tallene viser at be hovet er langt større enn antatt.

Forventingstallene til Midt - Buskerud lå langt over forventningstallene til de andre
barneverntjenestene. For Midt - Buskerud barneverntjenes te har det vært mye lavere
antall henvendelser enn forventet. Midt - Buskerud hadde e rfaringstall fra egen bvv . Det
kan være at terskelen for å ta kontakt med egen barneverntjeneste er lavere, og at det
som er mer typiske saksbehandler henvendelser dermed påvirker forventnings tallene.

Bvv har kun erfaringstall fra ca. ett års drift. Det må derfor tas høyde for at dette er en
tjeneste ikke al le kjenner til , og at sannsynligheten for at antall henvendelser v i l øke er
stor .

4.1.2. Sammenligning av forventninger til antall uanmeldte tilsyn
opp mot r eelle tall for perioden

Barnevernvakten mottar bestilling på uanmeldte tilsyn fra barneverntjenestene. Dette er
et kontroll tiltak inn i familien , som det er fattet vedtak på i barnverntjenesten. D et ble i
perioden mai 2017 til og med mai 2018 gjennomført 951 uanmeldte tilsyn.

Utklipp fra utredningsrapporten til Trine Ingulfsen Consult AS, datert september
2015:

Erfaringstall fra mai 2017 til og med mai2018 :

Barneverntjeneste: Forventet antall tilsyn p r.
år

Erfaringstall første 13 mnd.

Ringerike 100 178

Hole 40 26
Jevnaker 26 232

Midt - Buskerud 120 515
286 951

Erfaringstallene bygger på antall barn som har mottatt uanmeldt hjemmebesøk. Det
foreligger ikke informasjon om hva forventningstallene bygger på, om det er tilsyn per
familie eller per barn, men det er vanlig å telle tiltak/sak i barnevernet på det enkelte
barn. Eks: En f amilie bestående av 3 barn har barnevernsak og får tilsyn . T ilsyn hos
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familien telles pr. barn, dvs. at et tilsyn hos familien reg nes som 3 tilsyn (et per barn) ,
på lik linje med at det er 3 saker hos barneverntjenesten, en på hvert av barna.

Antall gjennomførte uanmeldte tilsyn , totalt, er i ove rkant av en tre dobling i forhold til
forventningstallene. Det er stor variasjon mellom de ulike barneverntjenestene i hvilken
grad de benytter dette tiltaket , og bestiller oppdrag fra bvv.

T idspunkter for henvendelser og oppdrag
H envendelsene til barnevernvakten fordeler seg utover uken uten at noen dager utpeker
seg spesielt. Det k an se ut som om flere venter og ringer når telefonen åpner kl. 17 , da
det er aktiv vakt . Hovedtyngden av henvendelsene kommer mellom kl. 17 og kl. 23. Det
er i gjennomsnitt ca. 3 henvendelser/oppdrag i måneden som starter etter kl. 23 , eller
går ut over natta.

I tidsrommet kun politi og legevakt kan nå barnevernvakten har det i gjennomsnitt vært
ca. 2 - 3 henvendelser pr. måned. Her vil det mangle opplysninger for et eventuelt behov
privatpersoner og andre instanser har for å nå barnevernvakten da de ikke har tilg ang til
å kontakte tjenesten.

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 ble det utbetalt ca. 75.000 i overtid(124 timer).
Når man deler timeantallet på to (siden det alltid er to som jobber sammen) blir det 62
timer på 13 måneder bvv har jobbet utover den ak tive åpningstiden.

5. Ø KON OMI

Regnskap 2017
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Budsjettet for 2017 ble for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert.

Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i
20 18.

Fordeling av innbetaling fra de ulike kommunene

Kommune Innbyggere
pr.01.01.16

% vis fordeling 4 085 300 fordelt
på de ulike
kommuner

Hole 6767 10,8 441 212,4
Jevnaker 6629 10,6 433 041,8

Modum 13794 22 898 766
Sigdal 3512 5,6 288 776,8

Krødsherad 2275 3,6 147 070,8
Ringerike 29801 47,5 1 940 517,5

1. Tertialrapport 2018

Kommentar til prognose

Budsjettet som tidligere ble presentert var lagt høyere enn det prognosen viser per april
2018. Hovedsakelig skyldes avviket lavere lønnskostnader enn budsjettert.
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Det er gjort innkjøp av et nytt dataprogram, som vil gi noe høyere driftsutgifter. I løpet
av året vil det komme en økt kostnad knyttet til husleie.

Som en konsekvens av for høy budsjettering, vil refusjonene fra samarbeidskommunene
også i år gi et overskudd på ca. 345. 000 kr

Overskuddet i 2017 var på 929. 670 kr. Dette ble overført til budsje ttet i 2018.

6. EVALUERING AV TJENESTETILBUD OG
MÅLOPPNÅELSE

Disse f aktorene b le før oppstart vurdert til å kunne
påvirke måloppnåelsen for en god akuttberedskap.
Kvalifikasjoner og egenskaper hos de ansatte.

Kommentar: Bvv har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring

Mangel på kvalifisert personell som søker stillinger ved barnevernvakten.

Kommentar: Mange søkere med høy kompetanse og lang erfaring

Mangler ved opplæringen av nyansatte.

Kommentar: Alle ansatte fikk før op pstart hospitere ved Drammen bvv. Tilbakemelding
fra ansatte var at dette var bra.

For lav bemanning; er det holdbart med 1 bakvakt? Hvem blir med ved
utrykning?

Kommentar: Styringsgruppa vedtok at det skulle være 2 på bakvakt før ansettelser og
oppstart a v bvv.

Åpningstider; er de tilpasset etterspørselen?

Kommen tar: Se evaluering av dette lenger ned i rapporten.

Utfordringer med ivaretagelse av personalets sikkerhet grunnet
uhensiktsmessige lokaler.

Kommentar: Bvv har nå lokaler i 1. etasje, med utganger på bakkeplan og samtalerom
med to utganger.

Utfordringer med daglig drift grunnet uhensiktsmessig dataprogram.

Kommentar: Det er investert i nytt fagprogram, Visma Flyt BVV som er et nyutviklet
skybasert fagprogram for bvv.
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Praktisering av vedtaksmyndighet.

Kommentar: Politijuristene er de so m foruten barnevernleder som har vedtaks myndighet.
Det er ikke lenger politijurist som sitter i Hønefoss, noe som kan føre til store avstander
for nødvendig signatur. Bvv har ikke erfaring med hvordan dette samarbeidet fungerer i
praksis.

Tilgjengelighet for «alle» på telefon når det er bakvakt – mye
henvendelser som er mindre akutte men fører til mye overtid – for lite
hviletid mellom vakter.

Kommentar: Det er pr. dd. vedtatt at det kun er legevakt og politi som bvv er
tilgjengelige for i tidsrommene det er bakvakt. Se forøvrig evaluering av åpningstider og
tilgjengelighet lenger ned i rapporten.

Tilgjengelighet for politi/legevakt på telefon når det er bakvakt – mindre
tilgjen gelig for familiene – mer akutte henvendelser – vanskeligere å
evaluere eventuelt behov for utvidede åpningstider f.eks. på dagtid i
helgene.

Kommentar: Se evaluering av åpningstider og tilgjeng elighet lenger ned i rapporten.

Åpningstider og tilgjengelighet
Interkommunal barnevernvakt(bvv) har beredskap alle timer i døgnet det ikke er
kontortid for den enkelte barneverntjeneste. Beredskapen er fordelt på aktiv
tilstedeværelse som er fra kl. 17 til kl. 24, søndag til torsdag og fra kl. 17 til 0 1 på lørdag
og søndag. I dette tidsrommet er telefonlinjene åpne for privat personer og offentlige
instanser.

I tidsrommet fra kl. 15.30 til kl. 17 og f ra kl. 24 til kl.08 på hverdager er det en
bakvaktsordning med tilgjengelighet på telefon for politi og legevakt. Samme ordningen
er det mellom kl. 01 til kl. 17 lørdag og søndag .

Slik ordningen er organisert pr dd er det ikke direkte tilgjengelighet for privat personer til
bvv i tidsrom hvor det er bakvakt. Da må de henvende seg til politi, legevakt eller
alarmtelefonen.

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon for barn og unge. Det er gratis å
benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller
mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.

I bvv aktive periode rutes telefoner som kommer til Alarmtelefonen for Barn og Unge fra
vårt distrikt til bvv vakttelefon.

For kommuner som ikke er med i ordningen om barnevernvakt, blir henvendelser utenom
barnevernets kontortid besvart av barnevernvakten i Kristiansand.
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6.2.1. Barnevernledernes v urderinger av åpningstider og
tilgjengelighet .

Barnevernlederne i de 4 barneverntjene stene som er tilknyttet barnevernvakten har blitt
spurt om deres vurde ringer knyttet til åpningstider og tilgjengelighet .

Alle barnevernlederne sier de vurderer tilgjengeligheten for barn, unge og deres familier
som god i den aktive åpningstiden til barnev ernvakten. I tiden det er bakvakt som kun er
tilgjengelig for politi og legevakt er det noe ulike tanker rundt tilgjengeligheten. To av
barnevernlederne mener at tilgjengeligheten er ivaretatt med dagens ordning. Den tredje
har innspill om hvordan dagens t ilbud kan forsterkes : « Det bør informeres bedre om
alarmtelefonen til barn og unge, og deres familier og på kommunenes hjemmesider slik

at veien inn er enklere enn å gå via politi og legevakt ». Den fjerde lederen sier: « Det

k an være en risiko for at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er politi og
legevakt som kan kontakte bakvakten » .

Alle barnevernlederne sier de opplever tilgjengeligheten til barnevernvakten som god for
barneverntjenesten. Dette sitatet oppsummer alle tilbakemeldingene « Svært god, lett å
få tak i og formidle oppdrag osv » . En av lederne hadde et innspill. « Det kan være en
utfordring med tiden fra 15.30 - 17.00 i saker hvor barneverntjenesten starter arbeidet på
dagen, og ønsker at barnevernvakten skal overta med overlapp » . Dette leder oss over til
innspill fra barnevernlederne knyttet til vurderinger rundt en eventuell endring av
åpningstider.

T re av barnevernlederne foreslår at åpningstiden reduseres på kveldstid både i helg og
ukedager. Dette begrunnes med få henvendelser /oppdrag, samt at det vil bli en
kostnadsreduksjon. « Ut i fra kjente henvendelser på akutte oppdrag bør åpningstidene
for aktiv vakt reduseres med tanke på kostnadseffektivitet» .

To av lederne mener at det bør vurderes å starte den aktive vakten tidligere « ……for å
ivareta behovet til barneverntjenesten i overgangen ved arbeidsdagens slutt».

Barnevernlederne i to av kommunene har også vurderinger knyttet til lederressursen. « I
tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta redus eres,
dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått 50/50
leder/vakt .(..) Etter 1 års drift vurderes det at lederstilling i 100% og dagens
åpningstider er for omfattende». Den andre lederen ber om en vurdering av
lederress ursen knyttet opp mot mulige økonomiske innsparelser. « Hvorvidt denne
stillingen må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en fortsatt god og
helhetlig ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus » .

6.2.2. Ansatte i barnevernvakten s evaluering av åpningstider
Åpningstiden er drøftet i medarbeidersamtale med de ansatte. Flere av de ansatte i
barnevernvakten ønsker at den aktive vakten avsluttes kl. 23. De tte begrunnes med at
det er få henvendelser etter dette, samt at spesielt de som h ar stillingen i
barnevernvakten som bi - jobb synes dagen kan blir lang.

Andre synes dagens åpningstider er gode slik som de er. Det er også meldt inn at
ansatte ser b ehov for å starte aktiv vakt før , for en mer smidig overlapping med
barnevernet.
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B estilling av tjenester fra barnevernvakten
6.3.1. Uanmeldte/anmeldte tilsyn
B arnevernlederne sier de er fornøyde med ordningen. En av lederne sier: « Fungere r
svært godt, veldig avlastende f or egen tjeneste og kommunens saksbehandler . Dette vil
for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten tjeneste.
Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i fa milien og ser
på godt og vondt» .

6.3.2. Oppfølging av barn/familier for bvtj, f.ek s: i etterkant av
avhør

Det er varierende hvor mye de ulike barnverntjenestene har benyttet tilbudet. To av
lederne som har benyttet tilbudet uttaler seg. Den ene lederen sier: « God hjelp for bvt j i
forhold til å ha flere å spille på , og som kan bistå barneverntjenesten utover kvelden. Jeg
tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært krevende situasjon som
det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje lettere å forholde seg
til bvv for familiene i d enne fasen enn barneverntjenesten som man kanskje er uenige
med » . Den andre lederen med erfaringer knyttet til dette sier: « Vi har flere erfaringer
med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake fra B arnehuset og det har fungert bra.
Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt både barn, familier og
samarbeidspartnere » .

6.3.3. Er det utfordringer knyttet til akuttberedskapen ved at bvv
utfører tilsyn?

Alle barnevern lederne sier at de ikke opplever at det er utfordringer knyttet til at bvv
utfører tilsyn. En av lederne sier: « I ngen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det
ser ut til å være en god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser » . En
av de andre lederne sier: « Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger
med akutte situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen
erfaringer på at akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn » .

6.3.4. Hva betyr det for barneverntjenestene at bvv utfører disse
tjenestene?

Barnevernl ederne synes dette er et bra tilbud som reduserer belastningene på ansatte i
barnverntjenesten, samt gir et bedre tilbud til barn og deres familier. Det er noe
varierende i hvor stor grad tilbudet benyttes av de ulike barneverntjenestene. De som
har benytt et tilbudet i stor grad gir uttrykk for at dette har stor betydning for tjenesten.
Den av lederne som i liten grad har benyttet tilbudet sier: « Dette er ikke det viktigste
ved barnevernvakta, og det gjør ikke noe om denne muligheten reduseres. Greit at
bar nevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet og det ikke går ut over
akuttberedskapen » .

Barnevernledernes v urdering av kvaliteten på
tjenesten (bvv)

Barnevernlederne sier at de opplever at kompetansen til bvv er bra og at oppdragene
løses på en tilfredsstillende måte.

Når det kommer til spørsmålet om barnevernvakta forbedrer tjenestetilbudet i
kommunen er alle lederne klare på at barnevernvakten er en styrking av tjenestetilbudet.
En av barnevernlederne sier:
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« Reduserer belastningen på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.

God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten i forbindelse med akuttarbeid som
fortsetter utover barneverntjenestens ordinære arbeidstid.

God hjelp f or barneverntjenesten å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.

En annen sier:
« Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både med tanke på tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, samt mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet s elv etter akutte hendelser,
hvor barnet og familien kan ivaretas med sikkerhetsplan og Bvv som kontrollfunksjon.
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever ulike kriser, eksempelvis at
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv kan da tilbys som
støttefunksjon u tover Bvt ordinære åpningstid » .

Barnevernlederne sier at de opplever at samarbeidet mellom barnevernvakta og
barneverntjenestene er bra. Det er en god dialog. Alle lederne ønsker faste
samarbeidsmøter.

6.4.1. E valuerin g av måloppnåelsen sett opp mot formålene
1. Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i tråd
med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vi l være en styrking av tjenestetilbudet til
barn og unge i de samarbeidende kommunene.

Alle barnevernlederne sier de opplever at det er måloppnåelse.

2. Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere o g ansatte

En av barnevernlederne sier: « Formålet og målet er definitivt nådd – det merkes svært
godt i våres tjeneste ». En annen sier: « Belastningen er helt klart begrenset, og de
ansatte i tillegg til leder melder om at dette er en styrke for tjenesten » .

Ansatt representant ene til barneverntjenesten sier de opplever mindre belastning, og at
barnevernvakten gir en bedre kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker. En av
ansattrepresentantene sier: « Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på
saken. Avkrefte, bekrefte bekymring » .

6.4.2. Er barnevernlederne s forventninger innfridd?
Alle barnevernlederne sier at de har fått innfridd forventninger. En av lederne sier:
« Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å være påkoblet
jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid og planlegging i
forhold til helger/ferietid osv » .

En annen sier: « Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn . Barnevernvakta virker
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veldrevet og man kan tenke at beredsk apen for kommunens barn er i trygge hender. Det
er viktig » .

Tilbakemeldinger på BVV fra referansegruppa
Referansegruppa består av ansattrepresentanter fra de ulike barneverntjenestene,
representant fra politi og representant fra legevakt. Alle medlemmene i referansegruppa
sier at de opplever god tilgjengelighet.

Politiet: « Tilgjengelighet ved behov (når som helst). Rask responstid ved
akutthendelser, gjør at politiressurser frigjøres raskere. Overtakelse av riktig instans
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor barna. Kunnskap og rådgivning tilgjengelig når
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn i større grad nå enn før bvv».

Legevakt: « Bra at det nå er et tilbud hele døgnet. Legevakt har ved flere situasjoner før
bvv ble opprettet hatt behov for kontakt med bvtj. Etterlengtet tilbud. Viktig at det er en
beredskap. Behovet for legevakta vil variere. Positivt de gangene det har vært behov.
Bra tilgjengelighet. Bra rådgivning» .

Ansatt representanter for bvtj: « Bra med «a ndre øyne» inn i sakene (uanmeldte
tilsyn) - Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett
tilgjengelig . Godt samarbeid . Ekstra ressurs . God avlastning for saksbehandlerne».

Referansegruppen ble spurt om hva som ikke fungerer så godt eller eventuelt kunne bli
gjort på en annen måte. Både politi og legevakt sier at de ønsker at telefonlinjene åpnes
for privatpersoner i hele virketiden til barnevernvakten. Ansattrepresentantene har
innspill i forhold til hvordan samarbeidet og dr iften kan optimaliseres (For fullstendig
vurdering se vedlegg).

Betraktninger fra a vdelingsl eder for
barnevernvakten

6.6.1. Åpningstider og tilgjengelighet

Det er viktig å ikke glemme at barnevernvakten først og fremst er en akuttberedskap for
barn og unge og deres familier. For disse barna er behovet ; tilgjengelighet til komp etente
hjelpere når de trenger det . « Kriser har ikke kontortid , og følger ikke klokka. »

Avdelingsleders mening er at barnevernvakten burde være tilgjengelig for alle, ikke bare
politi og legevakt i periodene uten aktiv vakt. Dette vil gi barn og unge en nødvendig
akuttberedskap i nærmiljøet. Dette er også i tråd med innspill fra legevakt og politi.

Siden telefonlinje ne ikke har vært åpne for alle , i deler av døgnet , foreligger det ingen
oversikt over behovet. Erfaringstallene fra tidsrommet med aktiv vakt første driftsår viser
at det ikke er noen tegn på at telefonnummeret misbrukes. M an kan anta at eventuel le
henvend elser på natt vil komme fordi det er et akutt behov for bistand.

Erfaringstallene viser at mange av henvendelsene kommer akkurat når telefonlinjene
åpner kl. 17.00. Det er også ofte slik at barneverntjenestene ser behovet for å kontakte
barnevernvakten på slutten av arbeids dagen . I dag er det bakvakt fra kl. 15.30 til kl.
17.00. Jeg ser at det kunne være behov for aktiv vakt fra kl. 15.30 eller 16.00 . Om man
velger å åpne telefonlinjene for alle og beholde bakvakt i dette tidsrommet vil
overtidsutgiftene trolig bli høyere enn å sette inn personalet på aktiv vakt.
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Erfaringstallene viser at det er mindre henvendelser sent på kveldene. Sett i lys av dette
kan man vurdere å endre den aktive vakten til å avslutte kl. 23 . Dette vil i perioder
medføre flere overt idstimer, men det er mulig det allikevel vil gi en innsparing.

Det er viktig å være oppmerksom på mulige konsekvenser ved å innskrenke en
beredskap. Om man reduserer åpningstidene på kvelden , uten å åpne telefonlinjene for
alle , vil man tilby en redusert b eredskap til barn og unge . En negativ endring vil også
kunne skape usikkerhet rundt åpningstider og føre til redusert antall henvendelser. Om
telefonlinjene er åpne for alle vil det bli en økt beredskap og publikum vil ikke «rammes»
i form av mindre tilgjengelighet av at aktivvakt avslutter tidligere på kvelden.
Responstiden for utrykning må forventes å være noe leng re i periodene med bakvakt.

De ansatte har formidlet ulike ønsker omkring åpningstid med aktiv vakt, og endringer vil
ha ulik betydning for de ansatte i forhold til en eventuell videre ansettelse . En dring kan
medføre at man mister kompetente medarbeidere , for andre igjen kan kortere kvelder gi
en bedret arbeidshverdag .

6.6.2. Bestillinger vs akuttberedskap

Barnevernvakten har det første driftsåret gjennomført en rekke uanmeldte tilsyn.
Barneverntjenestene og barnevernvakten har lik forståelse av at eventuelle akuttoppdrag
eller mer akutte oppfølginger fra barneverntjenesten fører til at de bestilte uanmeldte
tilsynene går ut , elle r forskyves til en annen dag. Dette er en ordning som fungerer bra. I
dag er det ingen restriksjoner rundt det å bestille uanmeldte tilsyn. Dette er en
tilleggstjeneste barnevernvakten har ressurser til.

Store arealer og lange reiseavstander kan føre til at utrykningstiden blir lenger enn det
som er optimalt dersom utrykningen kommer når man er på et tilsyn. Det bør ved
eventuell videre drift være opp e til diskusjon om bestilling av uanmeldte tilsyn skal v ær e
et tilbud til alle kommunene.

6.6.3. Ledelse av barnevernvakten

Det å lede prosjektet samt driften av barnevernvakten er en spennende oppgave.
Planlegging og etablering med ansettelser har resultert i en gruppe medarbeid ere med
høy kompetanse og stort engasj ement , med ønske om å tilby en god akuttberedskap til
barn og unge.

Etter vel et års drift er opplevelsen at barnevernvakten er i ferd med å bli en kjent
tjeneneste blant både privatpersoner og offentlige tjenester. Her er det likevel rom for
mer utadrettet jobbing mot skoler og andre arenaer hvor barn, unge og deres familier
har tilknytning , for å kjent gjøre akuttberedskapen. Det vil også være viktig med
fortsatte samarbeidsmøter med barnevern (alle ansatte), politi, legevakt og and re
aktuelle in stanser slik at instansene kjenner til hverandre og tilbyr kommunenes
innbyggere best mulig hjelp til rett tid.

Ledelse for en akuttberedskap på kveld, helg og helligdager er utfordrende.
Akuttberedskapen skal være forsvarlig til enhver ti d, og alle vakter må fylles ved sykdom
eller f ravær av andre årsaker . Det har derfor vært viktig å finne riktig antall vikarer som
har den nødvendige erfaring og kompetansen. En utfordring knyttet til dette er at
vikarene ikke har samme anledning som en «videregående skoleelev» ville hatt til å
jobbe i ferier og lignende. Avdelingsleder har gått inn og jobbet enkelte vakter hvor det
ikke har vært mulig å skaffe vikar. Alternativet som blir «beordring på vakt» , er det



23

ønskelig å unngå så langt det lar seg gjøre. Tidlige re ord n et avdelingsleder vikarer til alle
vakter. Nå er det den av de to som er på jobb, som ikke er syk, som har ansvar for å
skaffe vikar i helger og ferier. Dette avlaster avdelingsleder på fritid en .

Det kan være krevende for ansatte å stå i akuttsitua sjoner , med bare to på jobb. N år
dette skjer på dagtid har barneverntjenestene ofte flere å spille på og en tilstedeværende
leder. Som leder for en akuttberedskap er det behov for tilgjengelighet for de ansatte når
de har behov for noen å drøfte med. Avdelingsleder er tilgjengelig for de ansatte hele
døgnet.

Avdelings leder kvalitets sikrer korrespondanse i form av rapporter, bekymringsmeldinger
og lignende som sendes fra barnevernvakten . Avdelingsl eder er også den som har den
løpende kontakten med de ul ike barneverntjenestene, mottar bestillinger på bistand, og
etter kl. 17 videreformidler beskjeder som ikke kan gis over mail til de som er på vakt. I
tillegg kommer daglig drift og administrative oppgaver som turnus, timelister, lønn,
økonomi, fakturabeha ndling, oppfølging av ansatte, samarbeidsmøter,
styringsgruppemøter, deltagelse i lederteammøte og ulike former for rapporteringer til
kommunene . En gang i måneden er det personal/fagmøte for barnevernvakten fra kl.
17.00 til 19.00.

Barnevernvakten består av 3,65 årsverk i tillegg til leder. Per dagsdato er det 13 ansatte,
9 personer som jobber turnus, samt 4 vikarer. Dette krever langt mer administrering og
oppfølging enn om det hadde vært 3,65 ansatte. Det at flere har lange friperi oder mellom
vaktene medfører i tillegg at det er større behov for teknisk bistand (pc, programvare,
osv) til de ansat te over telefon eller i form av oppfølging dagtid påfølgende dag.

Avdelingsleders vurdering er at ledelse av barnevernvakten tilsvarer en 100% stilling , og
at belastningen på leder ikke begrenser seg til kontortid. Om deler av lederstillingen
legges inn i turnus vil det allikevel medføre telefoner og administrering på dagtid, og
belastningen i løpet av døgnet vil bli enda større på leder.

7. O PPSUM M ERIN G
Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til
rett tid er innfridd .

Rapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det foreligger
indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved b arnevernvakten
om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med å få
akutt bistand på kveld, natt og helg.

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendi g tilbud. De
opplever at d et er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god
rådgivning.

Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet
med å begrense belastningen på barneverntjenestenes led ere og ansatte har vært
vellykket. Det fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i
form av bedret arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til
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kommunens innbyggere. Videre oppleves vissheten om at barn og ung e er sikret en
beredskap til en hver tid som et uvurderlig gode.

D rift en av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall h envendelser til barnevernvakten, totalt,
har vært høyere enn antatt før oppstart . Dette viser at behovet er større enn antatt.

Det fremstår som ønskelig at driften videreføres. Ved eventuell videre føring av drift , etter
prosjektperioden , har det kommet innspill rundt åpningstidene . Det samme gjelder
vurdering av lederressursen.

Dersom det viser seg at kommunene ikke går for videre akuttberedskap i form av dette
samarbeid et om interkommunal barnevernvakt, må kommunen opprette en egen
formalisert akuttberedskap eller søke samarbeid med andre akuttberedskaper.
Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet
om forsvarlige barnevernstjenester.

Alle mandatets punkter (se vedlegg) er ikke fullt ut besvart grunnet begrenset tid.
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8. VEDLEGG
Vedlegg 1 - Mandat

1. Beskriv rettsti lstanden i Norge for barnevernvakt, kort om ulike vaktmodeller og
statistikk for akutt beredskap i landet (bufdir siste undersøkelse våren 18)

2. Beskriv situasjonen før opprettelse av interkommunal barnevernvakt (utdrag av
hovedpunkter og informasjon fra utredningsrapport av Ingulfsen) og veien frem til
prosjektoppstart

3. Beskriv nå situasjonen etter 1 års drift herunder

- Fakta tall for de 6 kommunene (Fylkesmannen 31.12.17 eller 30.06.18)
- Annen relevant bakgrunnsinformasjon som belyser nå situasjonen sett opp

mot før situasjonen i utredningsrapporten
- Statistikk fra Bvv samlet og fordelt per kommune fordelt på ulike relevante

parametere
- Analyse av statistikk knyttet til åpningstider, passiv og aktiv vakt (utdrag fra

eksempelvis 6 mnd drift av vakta)
- Økonomiske rammer samlet og per kommune, budsjett og regnskap for 2017

og 2018
- Stillingshjemler, personalsituasjonen, internkontroll, rutinehåndbok, opplæring

og annen relevant informasjon i driftsåret (ta utdrag fra årsmelding)

4. Erfaring fra interkomm unal barnevernvakt, herunder kritiske suksessfaktorer;

- Fra samarbeidspartnere og administrativt ståsted

- Fra barnevernlederes ståsted (spørreundersøkelsen)

- Fra de ansatte på Bvv sitt ståsted (medarbeiderundersøkelsen, for eksempel KS
10 faktor)

- Fra de ansatte i deltaker kommunens ståsted

- Fra andre relevante, herunder brukeres ståsted.

5. Drøft mulighetsrommet for videre drift av Bvv etter prosjektperioden
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Vedlegg 2 - Barnevernledernes
evaluering sbesvarelse

Barnevernlederne i de ulike barneverntjenestene besvarte i forbindelse med evalueringen
på spørsmål knyttet til barnevernvakten. Her er deres besvarelse , som er grunnlag for
deres vurderinger i rapporten.

Barnevernledernes vurderinger av åpningstider og tilgjengelighet

Hvordan vurder er du tilgjengeligheten til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid i bvv` s aktive tid?
Bvleder - 1: Jeg vurderer tilgjengeligheten som god og at barns behov for akutt bistand
er oppfylt slik vår interkommunale vakt er organisert.

Bv - leder - 2: Tilgjengeligheten er svært god slik ordningen er i dag.

Bv - leder - 3: Tilgjengeligheten er tilfredsstillende. Ytterligere info om Bvv bør gis på
skoler, til barn og ungdom o.l for å kjentgjøre telefonnummer og tilbud, samt
alarmtelefonens nummer og funksjon som et viktig supplement til Bvv. Politiet ved
operasjonssentralen virker gjennomgående i løpet av ett års drift lite informert om våre
tre kommuners tilknytning til Bvv hvor det gjentatte g anger ringes ansatte i Bvt og
sender oppdrag til Bvv i Drammen.

Bv - leder - 4: Den vurderes som bra.

Hvordan vurderer du tilgjengeligheten til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid i tidsrommet med bakvakt?
Bv - leder - 1: Se svar over. Jeg tenker at dette er ivaretatt gjennom dagens ordning via
politi eller legevakt.

Bv - leder - 2: Jeg tenker at denne tilgjengeligheten er tilstrekkelig og god nok.

Bv - leder - 3: Det bør informeres bedre om alarmtelefonen til barn og unge, og deres
familier og på kommunenes hjemmesider slik at veien inn er enklere enn å gå via politi

og legevakt .

Bv - leder - 4: Kan være en risiko at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er
politi og legevakt som kan kontakte bakvakten. Er ikke kjent me d at det har vært uheldig
episoder på grunn av dette, men tenker det kan være at noen ikke får nødvendig hjelp
tidsnok. En løsning kan være at alle innbyggerne i kommunen kan ta kontakt med
bakvakten?

Hvordan vurderer du tilgjengeligheten til bvv for bvtj?
Bv - leder - 1: Svært god, lett å få tak og i formidle oppdrag osv.

Bv - leder - 2: Får alltid tak i daglig leder på dagtid.

Bv - leder - 3: God kapasitet på bestilte oppdrag. Ikke konflikt med akutteoppdag etter vår
kjennskap.

Bv - leder - 4: Den vurderes som bra. De t kan være en utfordring med tiden fra 15.30 -
17.00 i saker hvor barneverntjenesten starter arbeidet på dagen, og ønsker at
barnevernvakten skal overta med overlapp.
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Har du innspill til andre åpningstider, evt. hvilke og hvorfor?
Bv - leder - 1: Redusere åpningstider i ukedager og helger. Dokumentasjon som foreligger
tilsier at det er svært få henvendelser til barnevernvakta etter kl. 23.00. Forslag kan
være at bvv har aktiv vakt fra kl. 16.00 ikke kl. 17.00 som i dag dette for å ivareta
behovet t il bvt i overgangen ved arbeidsdagens slutt i bvt. Tidspunktet for åpningstider
må sees i sammenheng med antall henvendelser tenker jeg.

Bv - leder - 2: Hvis man erfarer at det er tidspunkt aktiv vakt benyttes i liten grad, bør
man vurdere å innskrenke denne tiden av rent økonomiske hensyn. Eks etter midnatt
eller tidlig ettermiddag/kveld. Ønskelig at dette vurderes av økonomiske hensyn.

Bv - leder - 3 : Ut i fra kjente henvendelser på akutte oppdrag bør åpningstidene for aktiv
vakt reduseres med tanke på kostnadse ffektivitet. Aktivvakt på ukedager til kl 23.00 vil
være tilstrekkelig for våre kommuner. Det samme gjelder helg (fre - lør) til kl 24.00. Det
bør vurderes om 22.00 i ukedager også er et alternativ, når det ses på statistikk samlet
og analysert jfr kommende evalueringsrapport. Et annet alternativ er å ha en ansatt på
aktivvakt og en i passiv vakt for et tidsrom etter 21.00, noe som også ble drøftet før
prosjektstart. Dette allikevel sårbart med tanke på å rekruttere og beholde ansatte, og
for kompetanse. Alle bestilte oppdrag kan ivaretas innenfor tidsramme ukedager 17.00 -
21.00 og for helg 17.00 - 22.00, slik at oppdrag kommunene ønsker å bestille har ikke
innvirkning på åpningstider utenfor dette tidsrommet. Åpningstid fra 17.00 er etter en
samlet vurdering til strekkelig for våre kommuner. Mtp at kommune Bvt endrer seg og
det vil være aktuelt å gå over til dagtid turnus (ansatte jobber til 20.00) i vår tjeneste vil
åpnings tidspunktet på sikt endre behovet også. Dette vil være aktuelt fra 2020 med
barnevernrefor men, mulig tidligere, dvs fra 2019. Dette vil i så fall endre vårt behov for
Bvv i noe grad.

I kombinasjon med godt opplyst alarmtelefonnummer i kommunene slik at inngangen til
Bvv forbedres for barn og familier i passivvakt tid, vil reduserte åpningstid er være
forsvarlig jfr krav som følger av bvloven.

Bv - leder - 4: Se svar på punktet over.

Barnevernledernes evaluering rundt bestilling av tjenester fra
barnevernvakten(bvv)

- Uanmeldte/anmeldte tilsyn
Bv - leder 1: Fungere svært godt, veldig avlastende for egen tjeneste og kommunens
sbh. Dette vil for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten
tjeneste. Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i
famili en og ser på godt og vondt.

Bv - leder 2: Fungerer bra.

Bv - leder 3: Noe varierende hva som fremkommer i rapporter og av vurderinger. I
oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har
dette blitt bedret, handler om forve ntninger og avklaringer.

Bv - leder 4: Det fungere bra. Bestillinger blir fulgt og vi mottar gode rapporter i ettertid.
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- Oppfølging av barn/familier for bvtj, f.eks: i etterkant av avhør
Bv - leder 1: God hjelp for bvtj i forhold til å ha flere å spille på og som kan bistå bvtj
utover kvelden. Jeg tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært
krevende situasjon som det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje
lettere å forholde seg ti l bvv for familiene i denne fasen enn bvtj som man kanskje er
uenige med.

Bv - leder 2: Ikke erfaring

Bv - leder 3: Til nå vært lite behov. Erfaringsmessig er det behov for at saksbehandler
som har fulgt barnet til Barnehuset må sluttføre prosessen med foreldr ene for å ivareta
helheten og barnet. Skal barnet plasseres må saksbehandler følge barnet pga relasjon.
Ungdomssaker kan vurderes. Oppfølging utover kvelden som sikkerhetsplan, støtte og
kontrollfunksjon kan benyttes, men har i liten grad vært behov for.

Bv - leder 4: Bra. Vi har flere erfaringer med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake
fra Barnehuset og det har fungert bra. Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt
både barn, familier og samarbeidspartnere.

Er det utfordringer knyttet til akuttberedskapen ved at bvv utfører tilsyn?
Bv - leder 1: Jeg tenker ikke at dette påvirker akuttberedskapen da det er avklart med
bvt at tilsyn må vike dersom det oppstår en akutt situasjon. Denne informasjonen er bvt
inne forstått med ved bestilling av ti lsynsoppdrag.

Bv - leder 2: Nei, ikke så lenge dette ikke er tilsyn man kan avbryte eller unnlate dersom
akutte situasjoner.

Bv - leder 3: Ingen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det ser ut til å være en
god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser.

Bv - leder 4: Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger med akutte
situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen erfaringer på at
akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn.

Hva betyr det for bvtj at bvv utfører disse tjenestene?
Bv - leder 1: Se tidligere svar. Har stor betydning for organisering av egen tjeneste og
reduksjon på slitasje hos saksbehandler i egen tjeneste.

Bv - leder 2: Dette er ikke det viktigste ved barnevernvakta, og det gjør ik ke noe om
denne muligheten reduseres. Greit at barnevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet
og det ikke går ut over akuttberedskapen.

Bv - leder 3: tjenestene er et godt supplement og vurderes å ha høyere kvalitet enn ved
andre oppdragstakere/anbudstj eneste ved tilsynsoppdrag. Tjenestene er også viktige for
å forsvare de økonomiske sidene ved drift av Bvv i den størrelsesorden som er i dag.

Bv - leder 4: Mindre overtid, mindre belastning på ansatte. Bedre tilbud til barn og
familier. Bedre tid til å jobbe med kjerneoppgaver.
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Barnevernledernes vurdering av kvaliteten på tjenesten

Hvordan er din vurdering av kompetansen til bvv og hvordan bvv løser oppdrag?
BV - leder 1: Jeg opplever at bvv løser oppdrag på en god måte og innehar god
kompetanse, noe ulik bakgrunn det kan være både positivt og negativt (forståelsen av
lovverket og akutt arbeidet til bvv) Jeg tenker det er viktig at de som er ansatt på bvv
har bred erfaring fra akuttarbeid og erfaring 1 linje.

BV - leder 2: Vår erfaring så langt er at kompet ansen i barnevernvakta er god og vårt
inntrykk så langt er at de oppdragene som har blitt utført for vår kommune (både akutte
og planlagte) har vært løst på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

BV - leder 3: Kompetansen er i hovedsak tilfredsstillende, allikevel noe varierende som
fremkommer i rapporter og av vurderinger. I oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle
rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har dette blitt bedret, handler om forventninger og
avkla ringer. Allikevel erfarer vi at kompetansen er varierende blant de ansatte, og
herunder forståelsen av oppdraget. Dette er noe som bør veiledes på i forhold til ansatte,
og også saksbehandler i kommune om det handler om forventninger/muligheter for Bvv
arb eid.

Svært få akutte oppdrag for våre 3 kommuner, så tilbakemeldingen her dreier seg i
hovedsak om bestilte oppdrag. I en akuttsak god rapport og utført arbeid, men rapport
innkom sent med tanke på at Bvt måtte fatte akuttvedtak og følge opp saken påfølg ende
dag. Med elektronisk post via Altinn vil dette løse seg, og rapportene kan foreligge
umiddelbart som er ønskelig for videre oppfølging av familiene påfølgende dag. I all
hovedsak vurderes kompetansen tilfredsstillende og det samme gjelder utføring av
oppdrag.

BV - leder 4: Kompetansen til barnevernvakten vurderes som høy. Det er fagpersoner
med erfaring som tar utfordringer på strak arm. De ansatte vurderes som trygge og
selvstendige i rollen.

Forbedrer Barnevernvakta tjenestetilbudet i din kommune, og evt. hvordan?
BV - leder 1: Ja. Reduserer belastningen på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.

God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten i forbindelse med akuttarbeid som
fortse tter utover barneverntjenestens ordinære arbeidstid.

God hjelp for barneverntjenesten å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.

BV - leder 2: Det forbedrer tjenestetilbudet først og fremst ved at det ALLTID er en
beredskap. Vi har tidligere i all hovedsak vært mulige å nå for innbyggere og andre
hjelpeinstanser, men kan nå garantere det på en annen måte. Jeg tenker også at det at
barnev erntjenestens egne ansatte har «avlastning» i helgene, indirekte kan sies å bidra
til en bedring av den ordinære barneverntjenesten.

BV - leder 3: Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både mtp tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, sam t mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
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øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet selv etter akutte hendelser,
hvor barnet og familien kan ivaretas med si kkerhetsplan og Bvv som kontrollfunksjon.
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever ulike kriser, eksempelvis at
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv kan da tilbys som
støttefunksjon utover Bvt ordinære åpningsti d.

BV - leder 4: Kommunens innbyggere har med barnevernvakten en tjeneste som ivaretar
barn og unge utenfor barneverntjenestens kontortid. I tillegg møter familier i krise en
faglig og samlet tjeneste, men felles verdigrunnlag. Barn og unge i kommunen blir bedre
fulgt opp i form av tilbud barneverntjenesten er i behov av og ikke ellers kunne tilbudt i
like stor grad, f.eks uanmeldt og anmeldt hjemmebesøk på kveld og helg.

Barnevernledernes evaluering av samarbeidet mellom
barnevernvakt og barneverntjenes ten

Hvordan vurderer du samarbeidet mellom bvv og bvtj?
BV - leder 1: Jeg opplever samarbeidet som godt, lett å ta kontakt og bestille oppdrag.
Kort vei for å spørre slik jeg opplever det.

BV - leder 2: Bra!

BV - leder 3: Samarbeidet har vært godt og utfordring er har vært tatt opp underveis.
Noen utfordringer er nevnt i andre punkter i dette svaret slik som rapporter, posttid,
forventninger til oppdrag. God dialog med leder av Bvv, leder Bvt og sbh i tjenesten.
Det er naturlig nok utfordrende med at 6 kommuner s kal være «enige» om drift, når
kommunene har svært ulike behov og organiserer seg ulikt.

BV - leder 4: Bra. Enkelt å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger og gi opplysninger som er
relevante for begge tjenester.

Forslag til en evt. videre samarbeidsform
BV - leder 1: Faste samarbeidsmøter mellom bvv og i bvt (inkludert de ansatte ikke bare
leder) en gang i halvåret. Jeg tenker dette vil være med å fremme ett tettere samarbeid.

BV - leder 2: Fortsatt regelmessige møter med leder av bvv og de ulike
barneverntjenestene er hensiktsmessig.

BV - leder 3: I det videre bør det nok opprettes faste samarbeidsmøter i tjenestene
minimum 1 gang per halvår (samle erfaring fra siste halvår). Bvv bør gi direkte
tilbakemelding og veiledning på oppdrag so m ikke kan utføres, eller forventning til selve
bestillinga er urealistisk. Videre om oppdrag bør avsluttes, endres - som en mer samlet
vurdering enn enkeltrapporter i drøfting av oppdraget. Dette er justeringer som er
nødvendig i alt bestiller/utfører arbe id.

BV - leder 4: Regelmessige møter

Evaluering av måloppnåelsen sett opp mot formålene

Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha
tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom
ordinær kontortid. Dette er i tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1,
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samt vil være en styrking av tjenestetilbudet til ba rn og unge i de
samarbeidende kommunene.

BV - leder 1: Jeg opplever at dette formålet er svært godt ivaretatt ved å inneha en
interkommunal barnevernvakt.

BV - leder 2: Innfridd

BV - leder 3: Målet ved Bvv må anses å være oppfylt og er i tråd med nasjonale
forve ntninger til forsvarlig drift av kommunal Bvt.

BV - leder 4: Måloppnåelse.

Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte

BV - leder 1: Formålet og målet er definitivt nådd – det merkes svært godt i våres tjeneste

BV - leder 2: Innfridd

BV - leder 3: Belastningen er helt klart begrenset, og de ansatte i tillegg til leder melder
om at dette er en styrke for tjenesten.

BV - leder 4: Måloppnåelse.

Ansatt representant for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på
saken. Avkrefte, be krefte bekymring.

Ansatt representant for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for d et.

Ansatt representant for bvtj 3: Viktig å ha kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker.

Ansatt representant for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping går raskt, og
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.

Er barnevernledernes forventninger innfridd?

Hvilke forventninger hadde/har du til bvv, og hvilke forventninger er oppfylt og
hvilke er ikke innfridd?
BV - leder 1: Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å
være påkoblet jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid
og planlegging i forhold til helger/ferietid osv.

BV - leder 2: Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn.

Barnevernvakta virker veldrevet og man kan tenke at beredskape n for kommunens barn
er i trygge hender. Det er viktig.

BV - leder 3: Forventingene samsvarte med utredningsrapporten fra Ingulfsen og er
innfridd. Det ville vært ønskelig med en mer proaktiv informasjonsjobbing ut mot skole,
Barnehager og andre samarbeidspa rtnere foreldremøter, barn og ungdommer i løpet av
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prosjektperioden for å kjentgjøre barnevernvakta. Horten prosjektet er foreslått tidligere
som ett eksempel. Det som har overrasket mest er de svært lave tallene for alle type
hendelser som ikke er bestilt e oppdrag, da dette antallet og behovet var langt høyere i
det året Bvt drev egen Bvv i våre 3 kommuner.

BV - leder 4: Forventninger om et tilbud til barn og unge etter åpningstid, som var rustet
til å håndtere ulike situasjoner. Forventinger oppfylt, vi er fornøyd med tjenesten.

Eventuelle andre tilføyelser, innspill og kommentarer fra
barnevernlederne

BV - leder 1: Ingen anmerkning

BV - leder 2: Vi (barneverntjenesten) ønsker fortsatt barnevernvakt og aller helst i samme
form. Vi strever med økonomien i forhold til å opprettholde dette, og vurderer det derfor
som viktig å se på hvor man kan spare, men fortsatt ha et forsvarl ig og godt tilbud.

Veldig fornøyd med lederfunksjonen av vakta og slik denne har vært utført, og tenker at
vakta bør ha en leder som har dette som hovedarbeidsoppgave. Hvorvidt denne stillingen
må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en f ortsatt god og helhetlig
ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus. Dersom selve dag - lederfunksjonen
kunne reduseres med en liten andel, kunne kanskje resterende andel evt utføres av leder
på kveldstid.

Vakta har ikke fungert lenge selv om prosj ektperioden snart er over. Det er derfor godt
mulig at det fortsatt er viktig med leder i 100% stilling.

I forhold til evt besparelse tenker jeg at man først vurderer muligheten for noe reduksjon
av aktiv vakt på tidspunkt der det erfaringsvis er lite beh ov for akuttberedskap.

Vakta har gitt inntrykk av å levere kvalitativt gode tjenester, noe som kjennes godt og
betryggende.

BV - leder 3: I tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta
reduseres, dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått
50/50 leder/vakt. Våre 3 kommuner vurderte behovet slik ved prosjektstart, men valgte
fullskala Bvv i prosjekttiden for å få erfaring med komplett drift og kartlegge behovet.
Etter 1 års drift vurderes det a t lederstilling i 100% og dagens åpningstider er for
omfattende. Drift av 3,5 årsverk samsvarer i liten grad med våre 3 kommuners øvrige
skalering av drift. Dette på samme tid når før og etterarbeidet knyttet til akutte saker har
vist seg å være langt lave re i antall enn forventet og estimert i utredningsrapporten til
Ingulfsen. Det vil i tillegg være en styrke at leder av vakta arbeider sammen med øvrige
vaktpersonell med tanke på kompetanse, veiledning og heving av kompetanse.

BV - leder 4: Ingen anmerkni ng
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Vedlegg 3 - Referansegruppens evaluering av
interkommunal barnevernvakt

Referansegruppen består av en ansattrepresentant fra hver av de 4 barneverntjenestene,
samt representant fra legevakt og politi.

Hva fungerer bra? / Behov som blir dekket med dagens ordning.

Representant for politi: Tilgjengelighet ved behov (når som helst) . Rask responstid
ved akutthendelser, gjør at politiressurser frigjøres raskere . Overtakelse av riktig instans
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor barna. Kunnskap og r ådgivning tilgjengelig når
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn i større grad nå enn før bvv.

Representant for legevakt: Bra at det nå er et tilbud hele døgnet. Legevakt har ved
flere situasjoner før bvv ble opprettet hatt behov for kontakt med bvt j. Etterlengtet
tilbud. Viktig at det er en beredskap. Behovet for legevakta vil variere. Positivt de
gangene det har vært behov. Bra tilgjengelighet. Bra rådgivning.

Representant for bvtj. 1: Bra med «andre øyne» inn i sakene (uanmeldte tilsyn).
Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett tilgjengelig.
Godt samarbeid. Ekstra ressurs. God avlastning for saksbehandlerne.

Representant for bvtj. 2 : Tilgjengeligheten er bra for barneverntjenesten. Ko mmer
raskt rapport. Godt samarbeid. Bra at bvv snakker med barna. Akuttplassering, fungerte
bra, godt samarbeid.

Representant for bvtj.3: Godt tilbud for tilsyn i aktive saker/undersøkelser.

Representant for bvtj. 4: Greit å gjøre bestilling. Ikke opplevd problemer ifm utføring
av oppdrag.

Hva fungerer ikke eller kunne vært bedre?/Behov som ikke blir
dekket med dagens ordning.

Representant for politi: Privat personer som ønsker kontakt med bvv ringer politiet når
det ikke er andre steder å ringe til. - Åpne opp linjer for privatpersoner.

Representant for legevakt: Har foreløpig lite tilgjengelig data på hva som kunne vært
bedre. Har fungert i de tilfellene hvor legevakta har hatt behov for kontakt. Publikum kan
ha behov for direkte kontakt med bvv (når det kun er åpent for legevakt og politi).

Ansatt representant for bvtj 1: Ønsker at bvv kan gi bvtj tilbakemelding ift om
tilsynsoppdrag bør avsluttes. Ta dette med i evalueringer. Bvv kan opp leves belastende
for foreldre og barn. Doble roller, jobber bvtj og bvv, kan oppleves forvirrende for
klienter.

Ansatt representant for bvtj 2: Lettere å ringe enn å sende skjema. Skulle ønske man
kunne bestille tilsyn til fast tid (tilsyn ved samvær).

Ans att representant for bvtj 3: Ønsker samarbeidsmøter 2 ganger i året (med
ansatte). Mer utadrettet virksomhet på samarbeidsmøter med barnehager, skoler osv.
for å spre informasjon. Mer presise rapporter, hvor lenge var dere i hjemmet, navn på de
som er tils tede
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Ansatt representant for bvtj 4: Ingen bemerkninger

Har bvv noen innvirkning på arbeidshverdagen til ansatte i bvtj.?

Representant for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på saken.
Avkrefte, bekrefte bekymring.

Representant for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for det

Representant for bvtj.3: Viktig å ha kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker.

Representant for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping går raskt, og
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.
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Høring Kunst- og kulturstrategi 2019-22 BFK  
 

Forslag til vedtak: 

Høringsuttalen om Buskerud fylkeskommune sin kunst- og kulturstrategi vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt høringsutkast til Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-

2022, fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I dette saksframlegget presenteres rådmannens forslag til høringsuttalelse, og vedlagt saken er 

høringsutkastet og høringsdokumentet tilsendt kommunen 28.09.2018. 

 

 

Høringsuttalelse 
 

Ringerike kommune har mottatt høringsutkast for kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-

2022, og under følger noen kommentarer strukturert etter høringsutkastets kapitler. 

Høringsutkastet er behandlet av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 7.11.2018. 

 

Kap. 1-3, Introduksjon, Visjon og mål. 

Kunst- og kulturstrategien for Buskerud fylkeskommune vil etter det vi forstår være gjeldende 

inntil en ny kulturstrategi foreligger for nye Viken fylkeskommune, og vil også være et viktig 

bidrag inn til en ny Viken fylkeskommune. 

 

Fylkeskommunens rolle er i hovedsak å prioritere den profesjonelle delen av kunst- og 

kulturlivet. Og målsettingene dreier seg særlig om identitet, tilhørighet, bred deltagelse og 

utvikling. Dette synes Ringerike kommune er gode målsettinger, som kan gi rom for nye 

initiativ og lokal tilpassing. 

 

Kap. 4, Beskrivelse av Kunst- og kulturuttrykkene  



- 

Grepet med å navngi enkeltaktører i feltet som skal støttes/prioriteres, kan være problematisk 

dersom man også skal kunne sikre nye og innovative prosjekter. Kommunen har samtidig 

forståelse for at dette grepet er valgt for å sikre og støtte aktørene inn i nye Viken 

fylkeskommune.  

 

En overordnet målsetting/setning som beskriver den generelle satsningen/prioriteringen 

innenfor de ulike kunstartene kan løse noe opp i dette. (Tilsvarende første setning i kategorien 

«Musikk» kap. 4.1). 

 

I Ringeriksregionen står for eksempel revy, musikal og opera sterkt, innenfor det profesjonelle, 

det semi-profesjonelle og i opplæring. Dersom disse aktørene ønsker å arrangere nye, 

innovative prosjekter som ellers fyller vilkår for tilskudd er det å håpe at de finner muligheter 

for samarbeid med fylket. 

 

Kap. 5, På tvers av Kunst- og kulturuttrykkene  

Her er det beskrivelse av eksisterende tiltak rettet mot barn og unge, med felles driftsordning, 

tett samarbeid og hvor det er kommunene, fylket, eller kommuner og fylket i fellesskap som er 

ansvarlig. DKS, UKM, BIZZY, Kulturskoler. 

 

Tittelen «På tvers av Kunst- og kulturuttrykkene» tolkes til å si noe om tverrfaglige, innovative 

og profesjonelle kunst- og kulturprosjekter, og dermed ivareta sjangeroverskridelser som 

savnes i kapittel 4.  

Tiltakene i kapittel 5 kunne kanskje fått en egen kapitteloverskrift («Kultur for barn- og unge» 

eller lignende), akkurat som «Eldre» har egen kapittel-overskrift (Kap. 6). 

 

Kap. 6, Eldre  

Ringerike kommune håper Buskerud Fylkeskommune fortsatt vil kunne prioritere Den 

Kulturelle Spaserstokken. Spaserstokken gir regelmessige tilbud, gjerne ute i omsorgssentra og 

sykehjem. I tillegg gir det også arbeidsoppdrag til lokale profesjonelle aktører, på lik linje med 

Den kulturelle skolesekken. Både skolesekken og spaserstokken er viktige for å gi 

profesjonelle opplevelser, og også for å sikre profesjonelt arbeid lokalt. 

 

Kap. 7-10, Publikumsutvikling, Festivaler og Fyrtårn og Produksjon. 

Kunst- og kulturstrategien refererer til rapporten «Fremtidens kultur i et brukerperspektiv», og 

ungdommenss kulturbruk. Rapporten viser at unges kulturbruk «settes» i ungdomsåra, og 

beholdes som voksen. Det er derfor viktig å «trene» kulturbruken, gjennom et mangfoldig 

kulturtilbud. Dette er det bra det er fokus på.  

 

Rapporten fokuserer også relativt mye på behovet for innovasjon og digitalisering. –Dette er 

ikke så mye omtalt i fylkets kulturstrategi etter kan det se ut som, og en ekstra satsning 

innenfor også disse områdene ser vi på som viktig. 

 

Fylket fokuserer særlig på nisjefestivaler, Fyrtårn-festivaler/fyrtårnprosjekter og 

folkefesttiltak med betydelig geografisk nedslagsfelt, noe som er forståelig med tanke på 

fylkets primæroppgave med å ivareta det profesjonelle kunst- og kulturlivet.  I 

Ringeriksregionen er det ingen festivaler/tiltak av denne typen per dags dato, vi er derfor svært 

glade for at det presiseres at også andre tiltak- og festivaler kan støttes i tillegg. Kapittel 10 om 

«produksjon» åpner også opp for nye tiltak, noe som er positivt. 



- 

 

Kap. 11-17, Arenaer, roller og planer. 

I Ringeriksregionen er det et stort behov for allsidige kulturarenaer for utøvelse, produksjon 

og opplevelser. Spillemidlene til dette formålet er betydelig redusert, som det står i strategien, 

og det er viktig for oss at fylket arbeider for en økning til ordningen.  

Fylkesbiblioteket har en svært viktig rolle som utviklings- og kompetanseaktør i samarbeid 

med de lokale folkebibliotekene.  

 

Fylkeskommunens kulturteam innehar også en svært viktig rolle og posisjon som samarbeids-, 

utviklings-, og kompetanseaktør for kommunene. Den årlige kulturkonferansen, faglige 

temamøter, nettverkssamlinger og samarbeid om prosjekter som UKM, DKS og NOKU er 

viktig for lokalt og regionalt utviklingsarbeid. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har med dette gitt sin vurdering av Fylkeskommunens kulturstrategi og forslag til 

høringsuttalelse. 

 

Vedlegg 

 

Høringsutkast, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

Høringsdokument, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Høring Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtok i sitt møte 27.09.2018 (sak 35/18) at
vedlagte planutkast til  Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 sendes ut på offentlig
høring.

Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 inneholder mål og strategier for utvikling av
feltet i fireårsperioden, og skal fungere som styringsverktøy i den praktiske utformingen av
Buskerud fylkeskommunes kunst- og kulturpolitikk.

Vi håper at alle våre samarbeidspartnere, tilskuddsparter og andre relevante aktører benytter
anledningen til å komme med uttalelser.
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1. Introduksjon 
 
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 er Buskerud fylkeskommunes overordnede 
styringsdokument for prioriteringer og satsninger for kunst og kulturpolitikken i perioden. 
Strategien er også et viktig grunnlag for utviklingen av Viken fylkeskommunes kunst- og 
kulturpolitikk etter 2020.  
 
Strategien bygger på Kunst og kulturstrategi for 2015-2018 og satsningene og innholdet i denne 
supplerer nye satsninger i kommende planperiode. Med dette som bakteppe er Kunst og 
kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 av en kortere karakter med fokus på de viktigst prioriterte 
områdene i planperioden.  Dette betyr at noen områder har fått mer plass enn andre som 
allerede er godt beskrevet i nåværende strategi, uten at disse av den grunn er viktigere. Videre 
har det vært et mål å gjøre strategien språklig godt tilgjengelig.  
 
Strategien er retningsgivende for fylkeskommunens virkemidler på kunst- og kulturfeltet, men 
samhandlingen med statlig og kommunal kunst- og kulturpolitikk vil være viktig. I sum utgjør disse 
tre forvaltningsorganene det vi kaller den nasjonale kunst- og kulturpolitikken. Rollene er i grove 
trekk godt innarbeidet. Staten har ansvar for institusjoner og tiltak av nasjonal betydning, 
fylkeskommunene for det som har regional betydning, kommunene har et særlig ansvar for den 
lokale kulturen som også innbefatter amatørkulturlivet og frivillighet. Her er det mange 
møtepunkter og spleiselag i dag som gjør at samhandlingen er viktig. I perioden for denne 
strategien vil dette være gjenstand for endringer, både gjennom det pågående arbeide med 
Kulturmeldingen og ekspertutvalgets rapport om flytting av oppgaver fra stat til regionalt nivå.  
 
Kunst- og kulturstrategien legger til grunn at fylkeskommunens rolle i hovedsak skal prioritere den 
profesjonelle delen av kunst- og kulturlivet. Fylkeskommunenes innsats på amatørfeltet går i 
hovedsak gjennom regionale organisasjoner og fylkesledd av nasjonale organisasjoner. I tillegg til 
satsningene i strategien, skal fylkeskommunenes innsats bygge på vurderinger av regional 
betydning.  
 
Kunst- og kulturpolitikken er stadig i endring. Den pågående regionreformen og flytting av 
oppgaver fra stat til regionalt nivå, samt det pågående arbeidet med ny stortingsmelding om 
kultur, vil påvirke arbeidet også regionalt på dette feltet. Satsningene i strategien skal styrke kunst 
og kulturlivet i Buskerud og samtidig skal vi ruste oss til å påta oss flere oppgaver.  
 
 
Kristian Thowsen                                                                                    Jon Endre Røed Olsen 
Fylkesdirektør for regional utvikling                                                   Kultursjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 6 av 23

Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

2. Kunst- og kulturpolitiske mål for Buskerud 

2.1 Visjon: Et rikt kunst- og kulturliv 
 
Å legge til rette for et rikt kunst- og kulturliv betyr å stimulere kunst- og kulturaktører i hele fylket, 
fra de store bykommunene med mye kulturaktivitet fra før til distrikt hvor det foregår mindre 
men viktige initiativ.  Gode kunst- og kulturopplevelser er med på å skape tilhørighet, identitet og 
stedsidentitet hos vår befolkning.  
 
Tiltak som fremmer deltakelse på tvers av sosial og kulturell bakgrunn, er viktig. En forutsetning 
for et rikt kunst- og kulturliv er at det jobbes for å fremme et kulturelt mangfold på tvers av 
sosiale skiller, funksjonsnivå og etnisitet, for å motvirke utenforskap.  
 
Et annet viktig satsningsområdet er å fortsatt ivareta våre sterke profesjonelle etablerte kunst- og 
kulturaktører. Det er i samarbeid med våre kommuner, organisasjoner og institusjoner vi kan sikre 
resultater knyttet til planens mål og intensjoner. Samtidig er det viktig å sikre fornying og 
innovasjon på kulturfeltet, at nye profesjonelle aktører og initiativ blir ivaretatt blir derfor en 
viktig satsing i kommende planperiode. På denne måten sikres det at kunst- og kulturlivet er 
tydelig tilstede i utviklingen av Buskerudsamfunnet i årene fremover. 
 
 

2.2 Mål: 
 

2.2.1 Å fremme stedsidentitet og tilhørighet   
 

 Kunst- og kultursatsinger som skaper attraktive steder og møteplasser i både bygd og by.  
 
   

2.2.2 Å tilrettelegge for deltagelse  
 

 Gode kunst- og kulturopplevelser som er inkluderende og motvirker utenforskap.    
 

 Tydelig satsing på barn og unge. 
 

 Et mangfold av festivaler som sikrer tilgang for alle.   
 
 

2.2.3 Å sikre profesjonalitet og innovasjon  
 

 Sterke profesjonelle kunst- og kultur institusjoner, organisasjoner og frie produserende 
miljøer som sikrer kvalitet og mangfold.    

 
 Sterke regionale fyrtårn. 
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 Fremme utvikling, fornying og innovasjon på kulturfeltet ovenfor etablerte institusjoner 

og nye profesjonelle aktører.  
 

 Buskerud skal være et godt sted å bo, produsere og arbeide for kunstnere og 
kulturarbeidere. 
 
 

3. Kulturbegrepet og forankring av kulturpolitikken 

3.1 Kulturbegrepet 
 
Kultur forekommer ofte som et selvsagt ord i dagligtalen, men kan forstås på mange ulike måter. 
Når kultur skal danne utgangspunkt for et politikkområde er det derfor viktig at vi avklarer hvilken 
forståelse av begrepet vi legger til grunn.  
 
I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4, 2013) framsatte Enger-utvalget begrepet ytringskultur 
som et hensiktsmessig alternativ til det utvidede kulturbegrepet som har preget den nasjonale 
kulturpolitikken siden 1970-tallet. Med ytringskultur menes her 1) kunstnerisk virksomhet, 2) 
kulturarvvirksomhet og 3) den kommunikasjon og sosiale samhandling som knytter seg til denne 
virksomheten.  
 
Buskerud fylkeskommune stiller seg bak Enger-utvalget og legger derfor begrepet ytringskultur til 
grunn for dette strategidokumentet og politikkutformingen som skal avledes av det. Ytringskultur 
er et begrep som i større grad definerer og tar utgangspunkt i kultur som et eget praksisfelt i 
samfunnet, og på denne måten rommer både profesjonell kunstnerisk virksomhet, 
amatørvirksomhet, frivillighet og kulturarv. Begrepet omfatter også publikummet som oppsøker 
kulturvirksomheten og hvordan både publikum, kunst- og kulturaktørene selv og samfunnet for 
øvrig kommuniserer om denne virksomheten. 
 

3.2 Forankring av kulturpolitikken 
 
Kultur har en klar egenverdi og er samtidig en viktig utviklingsfaktor innen andre 
samfunnsområder. Kulturpolitikken skal fremme demokrati og ytringsfrihet, og er forankret i 
nasjonal lovgivning og ratifisering av internasjonale konvensjoner.  
 
Norge har anerkjent UNESCOs konvensjon fra 2005 om å verne og fremme et mangfold av 
kulturuttrykk. Her legges det vekt på at kulturelt mangfold er et karakteristisk kjennetegn ved 
menneskeheten og derfor bør verdsettes høyt og bevares til gagn for alle. Kulturelt mangfold 
skaper en rik og variert verden som gir flere valgmuligheter og beriker menneskelige evner og 
verdier, og er en grunnleggende kilde til en bærekraftig utvikling for samfunn, folk og nasjoner. 
Konvensjonen understreker også behovet for å anerkjenne det særegne ved kulturaktiviteter, -
varer og -tjenester som bærere av identitet, verdier og meningsinnhold.  
 
Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, kulturloven, trådte i kraft 1. August 
2007 og gir retningslinjer for kunst- og kulturfeltet på linje med UNESCO-konvensjonen: 
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«§ 1. Føremål  
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til 
rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i 
kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk»… (utdrag frå Kulturloven) 

 
 
Selv om kulturloven bidrar til å legitimere den offentlige kulturpolitikken, må den også kunne 
kalles en "mulighetenes lov". Det er ikke gitt hva som vil være et tilstrekkelig bredt spekter av 
kulturvirksomhet, eller hva som ligger i et mangfold av kulturuttrykk. Kulturutredningen 2014 
(NOU 2013:4, 2013) peker nettopp derfor på at det er nødvendig å styrke lovgrunnlaget for 
kulturpolitikken. Denne strategiplanen har som formål å definere og konkretisere hva disse 
retningslinjene skal bety for Buskerud fylkeskommunes arbeid overfor kunst- og kulturfeltet.    
 

4. Kunst- og kulturuttrykkene 

4.1 Musikk 
 
Buskerud fylkeskommune skal prioritere økonomisk tilskudd og samhandling med regionale 
musikkorganisasjoner og regionale ledd av nasjonale paraplyorganisasjoner på musikkfeltet.  
 
Viktige regionale musikkorganisasjoner i Buskerud ved inngangen til planperioden er: Buskerud 
musikkråd, Østafjelske kompetansesenter for rytmisk musikk, Buskerud folkemusikklag, Buskerud 
folkemusikksenter, Norges musikkorpsforbund Øst, De unges orkesterforening i Buskerud og 
Drammen symfoniorkester.   
 
Østnorsk jazzsenter er et regionalt produksjons- og kompetansesenter, og en møteplass for 
jazzarrangørene i fylket. Buskerud fylkeskommune skal støtte Østnorsk jazzsenter sitt arbeid med 
statlig tilskudd til det regionale jazzorkesteret Denada samt arbeide for tilrettelegge for etablering 
av orkesteret i Drammen.  
 
Buskerud fylkeskommune skal styrke bevaring og formidling av folkemusikken i Buskerud, blant 
annet gjennom å støtte Buskerud folkemusikklag som er paraplyorganisasjonen for 16 lokale spel- 
og dansarlag i hele fylket. 
 
 

4.2 Scenekunst 

4.2.1 Brageteatret – regionteater for Buskerud AS (Brageteatret), 
Buskerud fylkeskommune skal fortsette sin satsning på Brageteatret som hovedaktør på det 
profesjonelle feltet innen scenekunst. Det er viktig at Brageteatret opprettholder sin satsning på 
et bredt teatertilbud til fylkets befolking. Det må legges til rette for at Brageteatret innehar en 
sentral rolle i Viken fylkeskommune. 
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4.2.2 Buskerud teater 
Satsning på amatørteater i Buskerud skal fortsatt gå til driften av Buskerud teater og 
fylkeskommunen skal arbeide for en styrking av organisasjonen.  
 

4.2.3 Landsdelsscene for dans  
Buskerud fylkeskommune skal følge opp etableringen av Landsdelsscene for dans i Ål gjennom å 
støtte det administrative og strategiske arbeidet med landsdelsscenen.  
 

4.2.4 Det frie profesjonelle scenekunstmiljøet 
I fordeling av utlyste midler til scenekunst ut over ovennevnte satsninger, skal Buskerud 
fylkeskommune prioritere støtte til frie profesjonelle scenekunstgrupper og kunstnere i Buskerud 
for produksjon og utøvelse.  
 
 

4.3 Visuell kunst 
 

4.3.1 Regionale kunstinstitusjoner 
 
Vestfossen kunstlaboratorium skal i planperioden fortsatt ha status som regionalt fyrtårn for 
samtidskunst. Det bør inngås partnerskapsavtale med Vestfossen kunstlaboratorium etter mal fra 
øvrige regionale fyrtårn i denne planperioden. 
 
Buskerud kunstsenter er en del av et landsdekkende nettverk av kunstsentre og samarbeider tett 
med Buskerud Bildende Kunstnere. Buskerud kunstsenter har blant annet som oppgave å formidle 
kunst gjennom utstillingsvirksomhet. Kunstsenteret har avtale med fylkeskommunen om 
produksjon og formidling av visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, en satsning som er viktig å 
videreføre.  
 
Drammens museum og Blaafarveværket har vesentlige roller for det regionale kunstfeltet 
gjennom sin betydelige formidling av visuell kunst og er sentrale aktører som fortsatt vil være 
viktige satsninger på feltet i planperioden. 
 

4.3.2 Nye profesjonelle produksjonsarenaer   
Utover de etablerte regionale kunstinstitusjonene vil fylkeskommunen legge vekt på å bidra til å 
fremme nye initiativer og prosjekter som beriker produksjonsmulighetene for profesjonelle 
kunstnere på feltet. To nye initiativer har blitt etablert siden forrige planperiode, henholdsvis:    
 

4.3.3 Strømsø Atelierfelleskap (SAF) 
SAF ble etablert i 3.etasje på tidligere Strømsø videregående skole i 2017 som en midlertidig 
ordning ut 2019 og huser atelier og verksteder for 25 profesjonelle kunstnere. Samarbeidet for og 
etableringen av SAF er svært vellykket og har bidratt til å tiltrekke seg flere profesjonelle 
kunstnere til Drammen og det bør arbeides for at SAF blir en varig ordning i samarbeid med 
Drammen kommune.  
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4.3.4 Green AIR 
Green AIR kunstneropphold for tekstilkunstnere på Søndre Green gård i Krødsherad ble etablert 
som et prosjekt i perioden 2016-2018 med støtte fra Buskerud fylkeskommune. Prosjektet har 
blitt utviklet videre og har vist seg å være vellykket. Buskerud fylkeskommune skal arbeide for at 
kunstneroppholdene kan bli etablert som en varig ordning. 
 

4.3.5 Kunst i offentlige rom 
Buskerud fylkeskommune har bygget opp gode rutiner rundt offentlige kunstprosjekter/kunst i 
offentlige rom og har revidert disse i 2017.  Buskerud fylkeskommune etterstreber relevans, 
tilgjengelighet, gode møteplasser, kompetanse, samt systematisk dokumentasjon og formidling av 
de offentlige kunstprosjektene. Kulturdepartementet har gjennomført en evaluering av KORO og 
gitt nye føringer for det regionale ansvarsområdet som skal etterfølges i denne planperioden. 
 

4.3.6 Fylkeskommunens egen kunstsamling 
I løpet av 2017 og 2018 ble det gjennomført et prosjekt for digitalisering av fylkeshusets kunst. 
Det er behov for å videreføre dette inn i planperioden og sørge for blant annet tilstandsvurdering 
på en del av kunsten samt videreføre arbeidet også i eksterne institusjoner.  
 

4.3.7 Regionale kunstutstillinger 
Buskerud fylkeskommune skal prioritere støtte til kunstutstillinger som formidler profesjonell 
kunst og som har et betydelig regionalt nedslagsfelt. Relevante eksempler er Kunst rett vest, 
Novemberutstillingen og Østlandsutstillingen som finansieres gjennom Østlandssamarbeidet. 
 

4.3.8 Leveld kunstnartun 
Leveld kunstnartun er valgt tatt med her selv om kunstnartunet går på tvers av alle kunst- og 
kulturuttrykkene. Kunstnartunet har i forrige planperiode blitt etablert med fast tilskudd på 
statsbudsjettet og finansiering fra Ål kommune og Buskerud fylkeskommune. Kunstnartunet 
fremstår som unikt og spennende med et tverrfaglig perspektiv det vil være viktig å satse videre 
på.  
  
 

4.4 Film 
 

4.4.1 Viken filmsenter AS 
Buskerud fylkeskommune skal arbeide for et styrket finansieringsgrunnlag for filmbransjen. 
Satsningen på filmfeltet ivaretas i hovedsak gjennom eierskapet i Viken filmsenter AS. 
Filmsenteret inngår som ett av syv regionale filmsentre i Norge og eies av Akershus, Buskerud, 
Vestfold og Østfold fylkeskommune, samt Oslo kommune. Viken filmsenter forvalter 
tilskuddsmidler til utvikling og produksjon av dokumentarfilm, kortfilm og spill. I tillegg utvikler 
senteret bransjen i vår region gjennom blant annet nettverksbyggende tiltak, utviklingsprogram 
og bransjetreff. Filmsenteret er lokalisert i Drammen. 
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4.4.2 Filmfond 
Buskerud og de øvrige eierfylkene i Viken filmsenter AS er ikke tilknyttet et filmfond som kan 
finansiere større filmprosjekter som eksempelvis spillefilm og fjernsynsdrama. Oslo kommune 
utreder etableringen av et filmfond for Viken-regionen, og Buskerud skal bidra til å utvikle dette 
filmfondet i samarbeid med de andre eierne av Viken filmsenter AS. 
 

4.4.3 Marked for film 
Viken filmsenter AS arrangerer årlig et marked for film i Drammen for produsenter i Den kulturelle 
skolesekken (DKS) i vår region. Interessen for markedet er økende og i samarbeid med de øvrige 
eierfylkene skal det arbeides for at markedet etableres som et nasjonalt marked for film i DKS. 
Buskerud fylkeskommune skal bidra til at Marked for film kan fortsatt arrangeres i Drammen. 
 

4.4.4 Film i Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Film er i dag et bestillingstilbud i DKS og ikke en del av den faste abonnementsordningen for 
kommunene. Dette innebærer at færre elever mottar tilbudet og at vi ikke sikrer alle elever 
tilgang til profesjonelle filmformidlinger gjennom skoleløpet. I tråd med sentrale føringer og krav 
er det et mål å likestille film med de andre kunstuttrykkene. For å oppnå dette bør filmtilbudet 
økes og på sikt innføres i den faste abonnementsordningen.   
 
 
 

4.5 Litteratur 
 

4.5.1 Bibliotekene  
Trenger vi bibliotek når vi kan laste ned bøker fra nettet? Enkelte har spådd at digitaliseringen vil 
gjøre bibliotekene overflødige, men erfaringen er snarere det motsatte. For det første står 
papirboka sterkt blant norske lesere, og den vil leve side om side med e-boka i overskuelig 
framtid. For det andre øker behovet for personlig veiledning og formidling etter hvert som 
litteraturen blir tilgjengelig digitalt. Et tredje argument er at det litterære kretsløpet er avhengig 
av sterke folke- og skolebibliotek. Ikke bare skaper de morgendagens lesere; som motvekt til 
kommersielle aktører er de også viktige for å bevare et litterært mangfold.  

 
På bakgrunn av dette er kravet til aktiv formidling framhevet både i Lov om folkebiblioteklov fra 
2014 og i Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 (forlenget inntil ny strategi foreligger i Viken). 
Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og 
utvikling, og vil fortsatt prioritere tiltak som styrker litteraturformidlingen – særlig til barn og 
unge.  
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4.5.2 Triztan Vindtorns poesipris    
Buskerud fylkeskommune har de siste årene hatt et samarbeid med Triztan Vindtorn poesipris 
som deles ut i Drammen årlig. Prisen er landets største poesipris og utdelingsarrangementet 
foregår i forbindelse med Triztan Vindtorn festivalen. Prisen fremmer fokus både på Triztan 
Vindtorns diktning og på poesi generelt. Samarbeidet blir videreført og skal videreutvikles i 
perioden.  
 

4.5.3 Portaasen   
Portåsen er et sted for nyskapning innen poesi og lyrikk, og er en nasjonal møteplass for forfattere 
og kunstnere innen feltet. Portåsen har et spesielt fokus på språk og ordets påvirkningskraft i 
samfunnet. Portåsen er en del av Buskerudmuseet. Buskerud fylkeskommune ønsker å styrke 
samarbeidet med Portåsen i planperioden. 
 

4.6 Kulturarv 
 
Buskerud fylkeskommune skal i planperioden vektlegge at museenes skal være aktuelle og 
relevante for en enda større andel av befolkningen og at digital formidling skal bli en naturlig og 
integrert del av museenes formidlingsarbeid. Utover dette er en sentral målsetting at det 
etableres fellestjenester for konservering og museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig 
og gjøres tilgjengelig for både institusjoner og publikum. Å følge opp plan for samlingsforvaltning 
og privatarkiv skal ha høy prioritet og slik at det sikres etablering av fellesmagasin og 
fellestjenester for en god forvaltning og bevaring av museale gjenstander, bygninger og 
privatarkiv.  

4.6.1 Museene 
Museene har som oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid og skal utøve en 
aktiv samfunnsrolle.  Museene skal produsere forskning og utvikle ny kunnskap og formidle den 
kunnskapen de produserer gjennom opplevelser for publikum.  Museene skal også legge til rette 
for at visuelle kunstuttrykk skapes, formidles og blir etterspurt.   
 
I Buskerud mottar følgende museer fylkeskommunalt driftstilskudd: Buskerudmuseet, 
Blaafarveværket og Drammens Museum.  
 
Norsk Bergverksmuseum har vært et nasjonalt ansvarsmuseum og mottar hele sitt driftstilskudd 
direkte fra statsbudsjettet. Det gis ikke driftstilskudd fra fylkeskommunen, men museet har de 
siste årene mottatt noe mindre tilskudd som følge av kommunens satsning. Et eventuelt 
fylkeskommunalt tilskudd til Norsk Bergverksmuseum vil være avhengig av en endring i 
fordelingen av statlige midler.  
 
Finansieringen av museene deles mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten forutsetter at 
regionen dekker minst 40 prosent av det samlede offentlige tilskuddet. Fylkeskommunen jobber 
videre for en harmonisering av det regionale driftstilskuddet hvor fordelingsnøkkelen mellom 
fylke og vertskommune blir tilsvarende 60/40.  
 
Fylkeskommunen skal arbeide for økt statlig driftstilskudd til museene i Buskerud og en 
harmonisering av det regionale driftstilskuddet.  Fylkeskommunen skal også legge til rette for 
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samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt og skape regionale nettverksarenaer for museene 
og arbeide for styrkede fellestjenester og samlingsforvaltning i museene. 
 
Museene i Buskerud er de største kulturarvaktørene i fylket og de har en vesentlig rolle i 
oppfølgingen av regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Måloppnåelse i flere av 
målene er avhengig av at museene bidrar aktivt i prosjekter og tiltak for å nå denne planens 
målsettinger. Planen legger føringer for museenes virksomhet og har som mål å stimulere til 
samarbeid mellom kulturarvaktører. Hovedmålsettingen er å bruke kulturarv som ressurs i en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Museene gjør en stor innsats innenfor formidling kulturarv og 
bidrar for en stor del til måloppnåelse innenfor planens delmålsetting om å få på plass en bred 
formidling av Buskeruds kulturarv. 
 

4.6.2 Kulturarvopplevelser  
Kulturarvopplevelser er et program for å styrke utviklingen av opplevelser basert i kultur og 
kulturarv. Programmet ble første gang gjennomført i 2018 og har vist seg å være vellykket. Det 
bør arbeides for at Kulturarvopplevelser blir en varig ordning. Ordningen er et godt eksempel på 
et tiltak som treffer flere planer og strategier i Buskerud fylkeskommune og bidrar til en bredere 
satsning for god samfunnsutvikling.  
 

4.6.3 Privatarkiv Vestfoldarkivet  
Privatarkiv Vestfoldarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkivarbeidet i Buskerud. 
Dette innebærer å sikre at historiske arkiver fra blant annet bedrifter, frivillige organisasjoner og 
private institusjoner ikke går tapt. Det er et fylkeskommunalt ansvar å koordinere dette arbeidet i 
eget fylke og det er Vestfoldarkivet AS som utfører arbeidet på vegne av Buskerud 
fylkeskommune.   
 

5. På tvers av kunst- og kulturuttrykkene 

5.1 Barn og unge 

5.1.1 Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for DKS, som omfatter forvaltnings og driftsoppgaver i 
tillegg til å drive utviklingsarbeid i samarbeid med andre aktører. 
 
De overordnede målene for Den kulturelle skolesekken i Buskerud er som følger: 
 

- Alle elever i skolen får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud og med en bredde 
innen kunstutrykkene: film, musikk, scenekunst, kulturarv og visuell kunst. 

- Helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens 
læringsmål, verdigrunnlag og prinsipper for læring, utvikling og danning. 

- Verdifulle opplevelser som kan gjøre elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i 
dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte 

 
DKS Buskerud kjennetegnes ved at det satses på utvikling av nye produksjoner til ordningen 
innenfor de fleste kunst- og kulturuttrykkene. Dette er en viktig satsning å videreføre. Modellen 
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som er utviklet i Buskerud bygger på samarbeid med eksterne kompetanse- og 
produksjonsmiljøer som bl.a. Brageteatret. Samarbeidet med eksterne produksjons- og 
formidlingsinstitusjoner har gitt gode resultater gjennom flere år og er samarbeid vi ønsker å 
utvikle videre i planperioden.    
 
 

5.1.2 Ung kultur møtes (UKM) 
UKM er en sentral arena for ungdommers mulighet til selv å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. 
Fylkeskommunene er gitt et særskilt ansvar for UKM, som eier av det regionale nivået, med den 
årlige fylkesmønstringen som nav, og med ansvar for koordinering av det lokale nivået. Det er 
Buskerud musikkråd som har det tekniske gjennomføringsansvaret for UKM Buskerud, på oppdrag 
fra fylkeskommunen. UKM er en viktig arena for deltakelse og kulturelt mangfold og det er et mål 
at det skal være fortsatt god oppslutning om UMK i Buskerud.  
 

5.1.3 Kulturskolene 
Kulturskolene eies av og er kommunenes ansvar og ansees for å være en del av den kulturelle 
grunnmuren. Nasjonalt er det inngått en samarbeidsavtale mellom DKS, UKM og Kulturskolene 
ved Norsk kulturskoleråd. Fylkeskommunene har et ansvar for de to første men ikke noe formelt 
ansvar for kulturskolene. Det bør vurderes om fylkeskommunen i samarbeid med kommunene 
skal ha en rolle i dette, eksempelvis en samarbeidende og koordinerende rolle innen 
talentutvikling.  
 

5.1.4 Eventappen Bizzy – kulturkortordning for unge 
Buskerud fylkeskommune gjeninnførte ordningen med kulturkort for ungdom i forrige 
planperiode i form av eventappen Bizzy for de i alderen 13-21 år som er bosatt i fylket. Buskerud 
fylkeskommune er eneste fylkeskommune med en app for denne ordningen i Norge og responsen 
er svært positiv.  Utviklingsarbeidet med Bizzy er pågående og skjer i tett samarbeid med 
målgruppen. Reell medvirkning sees på som et suksesskriterium i utvikling og drift av Bizzy og 
dette bør derfor prioriteres i videre arbeid for målgruppen ungdom og unge voksne. 
 

6. Eldre 
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning for å sikre gode kunst- og 
kulturopplevelser for gruppen eldre mennesker. Det er kommunene som organiserer ordningen 
men finansieringen går fra staten via fylkeskommunene. Buskerud fylkeskommune la ned 
søkeordningen for DKSS fra budsjettåret 2018. Flere av kommunene søkte og fikk midler fra 
Buskerud fylkeskommune på andre utlyste midler, som ikke er øremerket en bestemt 
aldergruppe. Det er grunn til å anta at denne endringen kan svekke kunst- og kulturtilbudet til 
eldre mennesker i fylket, og det er viktig at Buskerud fylkeskommune også ivaretar gruppen eldre 
når det gjelder kunst og kulturopplevelser.  
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7. Publikumsutvikling 
Publikumsvikling handler blant annet om at flere skal få tilgang til kunst og kultur. Vi vet at store 
deler av befolkningen ikke benytter seg av det offentlig støttede kunst- og kulturlivet og at 
publikums kulturbruk er i stadig endring. Å følge disse endringene er viktig for å innrette kunst- og 
kulturtilbudene slik at de får betydning og relevans for flere. 
 
Rapporten «Fremtidens kultur i et brukerperspektiv» ble utarbeidet av inFuture på oppdrag fra 
Kulturdepartementet som et kunnskapsgrunnlag til arbeidet med Kulturmeldingen. Rapporten ble 
publisert i 2018 og viser en vesentlig endring i publikums kulturbruk, særlig blant ungdom. 
Hovedtrenden rapporten viser er at unge i dag beholder de kulturvanene de tillegger seg som 
ungdom inn i voksenlivet. I lys av dette blir det særlig viktig å ha fokus på et mangfoldig 
kulturtilbud med høy kvalitet for barn og ungdom.  Ordninger som DKS, UKM og eventappen Bizzy 
blir derfor viktige for fylkeskommunen, i tillegg til fylkeskommunes rolle ovenfor den lokale 
kulturen gjennom folkebibliotekene og skolebibliotekene.  
 
Arbeidet med å nå nye publikumsgrupper skal ha et sterkt fokus i Buskerud fylkeskommune. I 
tildeling av økonomiske tilskudd, både driftsmidler og prosjektmidler, skal det stilles krav om et 
bevisst arbeid med publikumsutvikling, hva angår representasjon, mangfold og 
publikumsegmentering.  
 

8. Festivalfylket Buskerud 
Buskerud fylkeskommune tildeler årlig tilskudd til en rekke festivaler i hele fylket. Festivalene har 
et godt utgangspunkt for å drive arbeid knyttet til kulturelt mangfold, da de i all hovedsak er en 
form for lavterskeltiltak, som det er lett for brede lag av befolkningen å oppsøke. De sørger også 
for et viktig supplement til helårsarrangørene rundt om i fylket, som for eksempel kulturhusene, 
jazzklubber, osv. Tildelingen av festivalstøtte skal prioritere fyrtårnfestivaler og nisjefestivaler, 
som tiltak som kan bidra til både topp og bredde i Buskeruds kulturliv.  
 
Fyrtårnsfestivalene vurderes med tanke på kunstnerisk kvalitet og nyskaping i programmeringen, 
organisasjonenes profesjonalitet, festivalenes formidlingsevne og publikumsoppslutning, i tillegg 
til festivalens evne til å være både tradisjonsbærere og innovative regionale aktører. Det stilles 
forventning til at fyrtårnsfestivalene skal kunne bidra til kompetanseutvikling overfor og i 
samarbeid med andre og nye aktører.   
 
Fyrtårnsfestivalene skal særlig prioriteres dersom de mottar festivalstøtte fra Norsk kulturråd, da 
det knyttes forventninger til en 60/40-fordeling av det samlede offentlige tilskuddet fra staten sin 
side. Ved inngangen til planperioden har tre festivaler fyrtårnstatus, nemlig Kongsberg 
Jazzfestival, Folkemusikkveka og Glogerfestspillene. Disse videreføres i denne strategien. 
Buskerud fylkeskommune har åpnet for flerårig tilskudd til festivaler som mottar dette fra Norsk 
kulturråd. Buskerud fylkeskommune skal arbeide for å styrke Kongsberg Jazzfestival i tråd med 
sammenlignbare jazzfestivaler i Norge. 
 
Nisjefestivalene vurderes med tanke på å inneha en betydelig egenart i regional sammenheng, og 
hvorvidt de kan sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde. Nisjefestivalene bør fungere 
som et naturlig samlingspunkt for sin særskilte sjanger eller formidlingsform. Innenfor denne 
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kategorien er det rom for både små festivaler med et smalt kulturelt nedslagsfelt og større, 
populærkulturelle festivaler. Nye tiltak ønskes velkommen dersom de faktisk tilfører noe nytt, 
som ikke finnes i Buskerud fra før, og på bakgrunn av et dokumentert publikumsgrunnlag.  
 
Folkefesttiltak kan motta tilskudd hvis de har et betydelig regionalt nedslagsfelt og i stor grad 
bidrar til å nå nye grupper samt viser stor grad av inkludering og mangfold.  
 
Det bør stilles midler til rådighet for festivaler som har gode prosjekter eller tiltak, uavhengig av 
om det er snakk om fyrtårnsfestivaler, nisjefestivaler eller folkefesttiltak.   
 
Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes 
fylkeskommunal støtte. Festivaler som får støtte fra fylkeskommunen må være tilgjengelig for 
alle, og fylkeskommunal støtte skal benyttes til de tiltak det søkes om støtte til. Festivaler som 
mottar tilskudd skal rapportere ut fra støttens betydning for arrangementets gjennomføring og 
verdi for Buskerudsamfunnet. 
 

9. Regionale fyrtårn 
Ordningen med regionale fyrtårn videreføres og Buskerud fylkeskommune ønsker å jobbe tettere 
med disse aktørene i planperioden. De fem regionale fyrtårnene som omtalt nedenfor videreføres 
i planperioden. Samarbeidet skal ha fokus på kompetanseutvikling. Det stilles forventning til at de 
regionale fyrtårnene skal kunne bidra til kompetanseutvikling overfor og i samarbeid med andre 
aktører i fylket. 
 
Interkultur er definert som regionalt fyrtårn for flerkulturell formidling. Interkultur er en avdeling 
under Drammen kommunes kulturvirksomhet, og fungerer som et laboratorium for flerkulturell 
formidling av internasjonal kunst og kultur i en byregion preget av mangfold. Interkultur leverer 
flerkulturell kunst og kulturaktiviteter av høy kvalitet til hele befolkningen i Drammensregionen, 
med spesielt fokus på barn og unge. Videre skal Interkultur drive kompetanseutvikling, utveksle 
erfaringer og samarbeide med kulturvirksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Interkultur mottar statlig støtte til dette arbeidet, i 
tillegg til fylkeskommunal og kommunal støtte.  
 
Vestfossen Kunstlaboratorium er definert som regionalt fyrtårn for samtidskunst. Målet er å 
styrke Vestfossen Kunstlaboratoriums institusjonelle rammer, slik at stedet ikke bare virker som 
et visningssted for samtidskunst, men også som et kunstfaglig kompetansesenter. Å bidra til å 
sikre et helårsåpent Vestfossen Kunstlaboratorium er en naturlig del av dette.   
  
Kongsberg Jazzfestival, Folkemusikkveka og Glogerfestspillene er definert som fyrtårnsfestivaler. 
Fyrtårnsfestivalene vurderes med tanke på kunstnerisk kvalitet og nyskaping i programmeringen, 
organisasjonenes profesjonalitet, festivalenes formidlingsevne og publikumsoppslutning, i tillegg 
til festivalens evne til å være både tradisjonsbærere og innovative regionale aktører.  
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10. Produksjon 
Det er viktig at fylkeskommunen bidrar til å legge til rette for at det produseres profesjonell kunst- 
og kultur i Buskerud. I dette ligger det å satse på de områdene hvor det faktisk produseres, slik 
som eksempelvis DKS og institusjoner som Brageteatret, men også bidra til å støtte opp under 
andre produksjonstiltak som bygger opp under satsningene på alle de sjangerspesifikke 
satsningene i kunst- og kulturstrategien. 
 

11. Arena 
Arenaer omtalt her er ikke et totalbilde av arenaer til kunst- og kulturformidling eller 
produksjonslokaler i Buskerud. Flere viktige arenaer omtales andre steder i strategien, som 
eksempelvis museene. Nedenfor omtales noen viktige og utvalgte områder og virkemidler hvor 
fylkeskommunen har enn reell påvirkning på utviklingen.  
 

11.1 Spillemidler til kulturbygg 
 
En viktig premissleverandør for god formidling av kunst- og kultur er gode og tilrettelagte arenaer. 
Buskerud fylkeskommune forvalter spillemidler til kulturbygg. Denne ordningen har begrensede 
midler og har blitt redusert betydelig de siste årene. Buskerud fylkeskommune skal arbeide for at 
de statlige overføringene til ordningen i større grad dekker behovet i fylket og skal arbeide for en 
økning i den statlige ordningen for kulturbygg samt arbeide for bedre formidlingslokaler til Den 
kulturelle skolesekken i skolene i Buskerud.  
 
Buskerud fylkeskommune har vedtatt retningslinjer for ordningen og der står det blant annet: 
«Kulturarenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og 
bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 10). Dette gjelder tilskudd til både nybygg, ombygging og 
modernisering.2.1.3» 
 

11.2 Skolene som arenaer for kunst og kultur 
 
Skolene i fylket, både fylkeskommunens egne videregående skoler og grunnskoler, får gjennom 
DKS en betydelig mengde arrangementer av profesjonell kunst. Det er viktig at skolene har gode 
og tilpassede arenaer for dette. Buskerud fylkeskommune skal fortsette å bidra til dette arbeidet i 
forbindelse med nybygg og renovering av både fylkeskommunale og kommunale arenaer for 
kunst og kultur. 
 

11.3 Fylkesbiblioteket 
 
Folkebibliotekene har lange tradisjoner som folkeopplysere og kulturformidlere. Samtidig har de 
fornyet sin rolle for å svare på samfunnsendringer og nye behov. Et moderne folkebibliotek er et 
lokalt litteraturhus i ordets videste forstand. I tillegg til å formidle bøker og andre medier gratis, 
kan biblioteket være en åpen og tilgjengelig møteplass for alle i lokalsamfunnet.  
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Ingen andre kulturinstitusjoner når så bredt ut i befolkningen som folkebibliotekene. Derfor kan 
de også være en attraktiv samarbeidspartner og arrangementsarena lokalt. Det er store forskjeller 
mellom de 21 folkebibliotekene i Buskerud, og fylkesbiblioteket bistår hver enkelt kommune i å 
utnytte potensialet som bibliotekene representerer.  
 

11.4 Internasjonalt kultursamarbeid 
Internasjonalt samarbeid på kunst- og kulturfeltet er en viktig kilde til utvikling. Det kan bidra til å 
utvikle innholdet i kunstneriske uttrykk gjennom tilgang til internasjonal ekspertise, inspirasjon og 
nye innfallsvinkler, økt kompetanse, deltakelse i nye nettverk og på nye arenaer. Det ligger også 
en mulighet til å utløse betydelig finansiering gjennom nordiske og europeiske støtteordninger.  
 
Buskerud fylkeskommune skal bidra til å utvikle og støtte internasjonalt samarbeid, både på eget 
initiativ og gjennom regionale kunst- og kulturaktører. Kulturfeltet etterspør konkret kompetanse 
og veiledning knyttet til internasjonalt samarbeid, og Buskerud fylkeskommune bør bidra til en 
systematisk innføring i de mange ulike støtteordningene internasjonalt. Til dette ligger det også å 
synliggjøre spennet mellom mindre prosjekter og kulturutvekslinger, til store og mer komplekse 
samarbeidsprosjekter med mange partnere. Det finnes allerede mange aktive aktører i fylket med 
erfaringer som bør deles, og fylkeskommunen bør bidra til møteplasser for erfaringsutveksling.  
 
Buskerud fylkeskommunes engasjement og initiativ innen internasjonalt samarbeid på kunst- og 
kulturfeltet, skal bidra til en positiv utvikling for kunst og kulturaktørene i Buskerud.  
 

12. Fylkeskommunens roller og virkemidler  

12.1 Bevilgende myndighet og regional utviklingsaktør  
 
Fylkeskommunens roller innenfor alle politikkområder er under endring i forbindelse med 
regionreformen og flytting av oppgaver fra statlig nivå til regionalt nivå. I dette ligger det at i 
planperioden vil fylkeskommunene få flere oppgaver fra statlig hold og at det er viktig å sette seg i 
stand til å kunne motta og utføre disse ansvarsområdene.  
 
Fylkeskommunene er i dag en viktig regional utviklingsaktør og det er grunn til å tro at denne 
rollen vil bli styrket med regionreformen og flytting av oppgaver. I tillegg til å stå ansvarlig for en 
del nasjonale ordninger på kunst og kulturfeltet, som eksempelvis DKS og UKM, yter 
fylkeskommunen økonomiske bevilgninger og er viktig for kompetanseutvikling og samarbeid 
med kommuner og andre kunst- og kulturaktører i fylket.  
 

13. Økonomiske bevilgninger 
Fylkeskommunene utgjør en del av virkemiddelapparatet i tildelingen av offentlige bevilgninger 
på kunst- og kulturfeltet. Store deler av den nasjonale kulturpolitikken bygger på et "spleiselag" 
mellom de tre forvaltningsnivåene. Kulturpolitikken har imidlertid alltid vært et marginalt felt i 
fylkeskommunene målt ut fra dens budsjettmessige omfang (NOU 2013:4, 2013). Det er også et 
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vesentlig poeng her at store deler av de økonomiske ressursene fylkeskommunene rår over 
nettopp er bundet opp i faste forpliktelser overfor tilskuddsmottakere og samfinansiering av 
statlige tilskudd. Dette gir seg også utslag i at fylkeskommunenes brutto utgifter til kultur ligger 
betydelig høyere enn nettoutgiftene, blant annet fordi fylkeskommunene forvalter spillemidler til 
kulturarenaer og DKS på vegne av staten.  
 
Tilskudd til drift utgjør fylkeskommunens viktigste bidrag til finansieringen av kulturlivet i fylket. 
Bevilgningene skal begrunnes med en tydelig forankring i fylkeskommunens målsettinger for 
kunst- og kulturfeltet, og skal ha et langsiktig og strategisk preg. Fylkeskommunen skal prioritere å 
støtte opp om tiltak som tilfører Buskerud statlige midler. Til tross for en viss forventning til at 
driftstilskuddene har en stabilitet fra år til år, skal det per i dag rapporteres årlig og fremmes nye 
søknader for hvert budsjettår. Det er en tydelig tilbakemelding fra deler av feltet at det er 
ønskelig med en ordning hvor det gis driftstilskudd for flere år av gangen, slik at det rapporteres 
årlig, men at søknadene blir færre. Buskerud fylkeskommune åpnet fra 2018 opp for flerårig 
tilskudd til festivaler som har fått flerårig tilskudd fra Norsk kulturråd. Med tanke på økt 
forutsigbarhet og effektivisering på feltet, vil Buskerud fylkeskommune også vurdere flerårig 
tilskudd til driftstilskudd for regionale musikkorganisasjoner.  
 
Økonomiske bevilgninger i planperioden skal stille krav til arbeid med publikumsutvikling med et 
særlig fokus på barn og unge.  
 

14. Kompetanseutvikling og samarbeid 
 
Buskerud fylkeskommunes visjon er å skape resultater gjennom samhandling, og det er en viktig 
oppgave å bidra til å spille våre kunst- og kulturaktører gode. Som en regional utviklingsaktør skal 
fylkeskommunen etablere og opprettholde samarbeidsrelasjoner, fungere som rådgiver, pådriver 
og koordinator, drive plan- og strategiarbeid, samt kompetanseutvikling. Gitt at fylkeskommunens 
økonomiske handlingsrom på kunst- og kulturfeltet er relativt lite, så er det i stadig større grad 
gjennom rollen som regional utviklingsaktør vi må bidra til utviklingen av feltet. Dette kan komme 
til å medføre endringer i hvordan fylkeskommunen disponerer sin tid og kompetanse. 
 
I forlengelse av dette har Buskerud fylkeskommune et mål om å bidra til å utvikle en mer 
systematisk dialog med stat og kommuner knyttet til kulturpolitiske mål, ansvarsforhold og 
oppgavefordeling. Her er det særlig relevant å bidra til å utvikle nye samarbeidsformer med 
kommunene gjennom gode avaler med kommuneregionene for langvarige og større satsninger.  
 

14.1 Kulturkonferansen  
Kulturkonferansen arrangeres årlig av Buskerud fylkeskommune og skal videreføres som en 
sentral møteplass for kunst og kulturlivet i Buskerud. Ut over dette skal det utvikles flere 
møteplasser gjennom året hvor nettverk og kunnskapsspredning- og deling er hovedformålet.  
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14.2 Norsk kulturforum Buskerud (NOKU Buskerud)  
I 2017 ble NOKU Buskerud reetablert og har blitt en viktig samarbeidspart for fylkeskommunen i 
det å skape møteplasser for kunst og kulturarbeidere i kommunene og dette samarbeidet vil være 
viktig i planperioden. 
 
 

15. Forhold til andre planer 
Kunst og kulturstrategien bygger på målene og satsningene i strategisk fylkesplan for Buskerud 
fylkeskommunen 2030 og tydeliggjør kunst og kultur som et viktig område i en bærekraftig 
samfunnsutvikling i Buskerud.  
 
Strategien forholder seg til andre viktige strategier og regionale planer i Buskerud 
fylkeskommune. Utvikling av tverrfaglige satsninger som ivaretar samfunnsutviklingen i Buskerud, 
tvers av strategier og planer, vil være viktige.   
 

15.1 Viktige regionale planer 
 Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern i Buskerud 
 Regional areal- og transportplan for Buskerud (under utarbeidelse) 
 Regional plan for kunnskapssamfunnet 
 Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling 

 

15.2 Andre tilliggende strategier 
 Bibliotekstrategi for Buskerud 
 Kunnskapsskolen i Buskerud 
 FoU – og innovasjonsstrategi for Buskerud 
 Strategi for idrett og folkehelse i Buskerud 

 
Strategien skal konkretiseres i toårige handlingsplaner som viser hva fylkeskommunen konkret 
skal gjøre på de ulike områdene og målene i strategien. Budsjett- og økonomiplan er styrende for 
de økonomiske rammene for å følge opp målene i strategien.  
 

16. Planprosessen 
Rullering av Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 er forankret i vedtak i fylkesutvalget 
13.desember 2017 i sak 97/17. Høringsutkastet legges frem på hovedutvalgets møte 27.09.18 og 
deretter sendt ut på en bred, offentlig høring med åtte ukers høringsfrist. Endelig vedtak på kunst 
og kulturstrategien gjøres endelig av fylkestinget på nyåret 2019 etter at hovedutvalget for kultur, 
idrett og folkehelse har hatt den til behandling.  
 
Rulleringen har vært organisert som et prosjekt og Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 
har vært ansvarlig for prosjektet.  
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Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Navn   Funksjon/ arbeidssted  Rolle  
Jon Endre Røed Olsen  Kultursjef Buskerud fylkeskommune  Prosjektleder  
Ida Moen  Konsulent Buskerud fylkeskommune  Sekretær  
Camilla Sørby  Buskerud fylkesbibliotek  Medlem  
Jon Sletto  Kultursjef Hol kommune  Medlem  
Jon Mihle  Avdelingsleder Portåsen   Medlem  
Marit Over-Rein 
Stokkenes 

Interkultur/ Globus  Medlem  

Jørgen Tinglum 
Bøckman  

Arkeolog Veien kulturminnepark  Medlem  

Lill Carin Jacobsen  
   

DKS koordinator Buskerud 
fylkeskommune  

Medlem  

  
 
Utviklingsavdelingens enhet kunst og kultur har fungert som faggruppe i prosessen med rullering.  
I regi av arbeidet er det gjennomført følgende innspillarenaer underveis i prosessen: 
 

- Åpen innspillkonferanse for kommunene og regionale kunst- og kulturaktører (28.05.18) 
- Workshop i BUFT (17.06.2018 
- Dialogmøte med de kulturansvarlige i kommunene i Buskerud (24.08.18) 
- Orientering i regionrådene 
- Paneldebatt i forbindelse med Kulturnæringsdagen på Kongsberg jazzfestival (05.07.18) 

 
I høringsperioden skal både Fylkeseldrerådet, Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 
samt BUFT, ha saken til behandling.  
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4370-1   Arkiv:   

 

 

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - gratis 

leirskoleopphold  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter lovforslaget som sier at alle elever skal få ett 

gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. 

Det forutsettes at leirskoleopphold fullfinansieres. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Av sittende regjerings Jeløya-plattform følger det at de vil «lovfeste retten til leirskoleopphold 

i løpet av grunnskole». 

 

Leirskole har en lang tradisjon i Norge. Disse oppholdene har blitt finansiert på ulike måter, 

fra 100 % foreldrefinansiering til fullt ut kommunal finansiering.  

Det skal være gratis å motta grunnskoleopplæring, og det økte fokuset på gratisprinsippet har 

ført til ulike «kreative» måter å finansiere leirskoleopphold på. 

 

Elevene i Ringerike reiser på ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Et leirskoleopphold 

koster mellom kr 2 500,- og 3 000,-. Ringerike kommune yter et tilskudd på kr 1 000,- for 

hver elev, i tillegg til å dekke lønn til medfølgende ansatte. Resten av pengene skaffer 

foresatte ved dugnader, gaver eller annet inntektsgivende arbeid. 

 

Leirskole er ikke definert i opplæringsloven, men Utdanningsdirektoratet opererer med 

følgende definisjon: 

 

Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre 

overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes eksempelvis ekskursjoner eller 

turer som er en del av grunnopplæringen. 

 

En lovfesting av retten til leirskoleopphold, vil dempe det presset som har vært på 

gratisprinsippet gjennom flere år på dette området.  

 

Departementet mener et leirskoleopphold må ha minst tre overnattinger. Aktivitetene på 

leirskoleopphold skal anses som å være opplæring. 



- 

 

Opplæringsloven § 13-7b foreslås slik: 

 

Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre 

overnattingar som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på leirskolen eller 

turen skal vere opplæring. Det skal gis opplæring i eit omfang som tilsvarar det elevane ville 

ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen. 

 

 

Økonomiske forhold 

I høringsdokumentene går det fram at ved innføringen av gratisprinsippet i 2002, ble 

kommunene kompensert for utgifter til leirskole i rammetilskuddet. Departementet la da til 

rette for at kommunene kunne tilby leirskole til elever i grunnskolen som en del av 

grunnskoleopplæringen. 

I praksis blir leirskoleopphold i mange kommuner delvis eller helt finansiert av foresatte. For 

Ringerike kommune innebærer lovfestet gratis leirskole en årlig økt kostnad på ca. kr 

600 000,-.  

 

 

 Høringsfristen er: 2. januar 2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser at dagens ordning med delvis foreldrefinansiering via dugnader og gaver kan 

være krevende ut fra gratisprinsippet. Rådmannen er positiv til at alle skal få et gratis 

leirskoleopphold i løpet av grunnskoletida og ser på det som et godt folkehelsetiltak. 

Rådmannen mener at kommunene må kompenseres for disse økte utgiftene. 

 

Vedlegg 

Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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1 Innledning
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i:

• opplæringsloven, lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa

• friskoleloven, lov 14. juni 1985 nr. 72 om frittståande skolar

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommunene til å tilby et leirskoleopphold
eller en annen skoletur med overnatting som de l av grunnskoleopplæringen. Det foreslås
at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger. Videre foreslår departementet at
det fastsettes krav om at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Det skal gis
opplæring av et slikt omfang som elevene ellers ville ha fått dersom de var på skolen.

Høringsnotatet inneholder også forslag om å innføre hjemmel i lov for fylkeskommunen til
å kunne pålegge skolebytte for elever i videregående skole. Departementet forslår en ny
bestemmelse i opplæringsl oven kapittel 9 A om pålagt skolebytte, som skal gjelde for
både grunnskolen og videregående skoler. Friskoleloven foreslås endret slik at den
tilpasses den nye bestemmelsen i opplæringsloven.

Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslag ene.

2 P likt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med
overnatting som en del av grunnskoleopplæringen

2.1 Bakgrunnen for forslaget

Det følger av Jeløya - plattformen at regjeringen vil «lovfeste retten til et leirskoleopphold i
løpet av grunnskolen».

Det er i grunnskolen lang tradisjon for å ta med elever på skoleturer med overnatting.
Skoleturene er viktige, sosialt og faglig, og er o fte med på å markere avslutningen av
barnetrinnet på 7. trinn og skolegangen på 10. trinn. Leirskoleopphold eller annen
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skoletur med overnatting er noe mange elever ser frem til. Det kan ha både sosial og
faglig verdi for elevene at de får tilbud om en ove rnattingstur av flere døgns varighet med
et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner.

Det er i dag opp til skoleeier å velge om elevene skal tilbys et leirskoleopphold eller
annen skoletur med overnatting. Tall fra 2016 viser at cir ka 80 prosent av elevene i
offentlig skole får dra på leirskole i løpet av grunnskolen. Det er positivt at så mange får
et slikt tilbud. Samtidig når ikke tilbudet alle elever.

Regjeringen ønsker å sikre at alle elever får tilbud om å dra på skoletur i løpet av
grunnskolen. Regjeringen foreslår derfor å lovfeste en plikt for kommunen til å tilby alle
elever leirskoleopphold eller annen tur med overnatting i løpet av grunnskolen.

2.2 Gjeldende rett

Opplæringsloven

Det er ingen lovfestet plikt å tilby leirskole eller annen skoletur i løpet av grunnskolen.
L ikevel tilbyr mange skoler i dag slike turer .

O pplæringsloven § 2 - 3 første ledd sier at en del av undervisningstiden i grunnskolen kan
brukes til leirskoleopplæring. Det er også knyttet flere kompetansemål til
overnattingsturer i læreplanen for kroppsøving. Etter syvende årstrinn skal elevene kunne
planlegge og gjennomføre en overnattingstur. Etter tiende årstrinn skal de kunne
planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute.

All offentlig grunnskoleopplæring, herunder opplæring på leirskole eller skoletur, skal
være i overensstemmelse med opplæringsloven med forskrifter, også Læreplanverket for
Kunnskapsløftet. Skolen har blant annet plikt til å sørge for at tilsynet med elevene er
forsvarlig ut fra risikoen for at skade eller ulykke kan skje, jfr. forskrift til opplæringsloven
§ 12 - 1. Kommunen som skoleeier har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet
ved leirskoleopphold og andre skoleturer. Kravet til forsvarlig tilsyn gjelder for hele
oppholdet, også for reisen til og fra.

Dersom det arrangeres skoleturer, skal alle elever ha mulighet til å delta. Det gjelder
også elever med nedsatt funksjonsevne. Skolen må dekke nødvendige kostnader for at
de skal ku nne delta, for eksempel til assistent. Elever kan heller ikke stenges ute fra
skoleturer på grunn av dårlig orden eller oppførsel.

All opplæring skal være gratis, jfr. gratisprinsippet i opplæringsloven § 2 - 15. Det er
skolene og skoleeier som bestemmer hv ilke aktiviteter elevene skal gjennomføre, for
eksempel om elevene skal på leirskole. Aktiviteter i regi av skolen skal være gratis. Dette
innebærer at skolen må dekke utgifter til reise, opphold og undervisning. Alle elever skal
kunne delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Skoleeier kan ikke kreve at
foreldre eller elever skal dekke noen del av utgiftene til et tilbudt leirskoleopphold. Dette
følger av gratisprinsippet, jfr. omtale i Ot.prp. nr. 94 (2001 - 2002). Men foreldre og elever
kan – d ersom en skoleeier har bestemt at det for en skole ikke vil bli tilbudt et
leirskoleopphold – selv bestemme seg for å bidra til finansiering slik at et
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leirskoleopphold likevel blir gjennomført. Slik finansiering kan for eksempel skje ved
anonyme gaver, du gnad, loddsalg o.lign. Dette skal være frivillig f or foreldre og elever .

Kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke om statlig tilskudd til opplæring på
leirskole n . Tilskuddet skal medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene under
leirskoleoppho ldet. Tilskuddsordningen forvaltes av Utdanningsdirektoratet. Utgifter til
selve oppholdet, reise m.v. må kommunen derimot dekke av egne midler.

Leirskole er ikke definert i opplæringsloven. På Utdanningsdirektoratets nettsider om
tilskuddsordningen til le irskoleopplæring 1 er l eirskole og leirskoleopplæring definert slik:

«Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre
overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis
ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.»

Dette betyr at kommuner kan få tilskudd til et tradisjonelt leirskoleopphold ved en av
landets leirskoler, overnattingsturer andre steder i Norge og turer til utlandet.

Leirskole er ikke nærmere regulert i opplæri ngsloven, men det følger av opplæringsloven
§ 1 0 - 3 at:

«Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i
den kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav
for personalet ved fast e leirskolestader.»

Slike forskrifter er i dag ikke gitt.

Friskoleloven

Det følger av friskoleloven § 2 - 3 at skolen skal drive virksomheten etter læreplaner
godkjent av departementet. Ellers har skolen undervisningsfrihet. Friskoler har derfor
mulighet til å tilby leirskole eller andre typer turer for sine elever. Ferske GSI - tall viser at
det samlet sett i offentlige grunnskoler har vært gjennomført eller planlegges et
leirskoleopphold for anslagsvis ni prosent av elevene i løpet av inneværende skoleår.
Dette tilsvarer cirka ett årskull. Den tilsvarende andelen i frittstående skoler med
statstilskudd er cirka 13 prosent.

Etter friskoleloven § 6 - 2 tredje ledd kan ikke grunnskolene kreve ekstra betaling fra
elever eller foreldre utover det som utgjør skolep enger. Det betyr at utgifter til leirskole og
andre skoleturer må dekkes innenfor statstilskudd og skolepenger.

Frittstående grunnskoler med godkjenning etter friskoleloven § 2 - 1 kan ikke motta
tilskudd fra Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning til opp læring på leirskole.
Kommunenes utgifter til leirskoledeltagelse er med i beregningsgrunnlaget for
driftstilskudd til de frittstående grunnskolene. Friskolenes utgifter til leirskole forventes
derfor dekket av friskolenes ordinære statstilskudd.

1 https://www.udir.no/om - udir/tilskudd - og - prosjektmidler/midler - kommuner/tilskudd - til - leirskoleopplaring/
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2.3 Depart ementets vurderinger

2.3.1 Behov for lovfesting

I dag kan den enkelte skoleeier velge om elevene i grunnskolen skal tilbys
leirskoleopphold eller annen type skoletur med og uten overnatting. Tall fra 201 62 viser at
cirka 80 prosent av elevene får dra på l eirskole i løpet av grunnskolen. Det er positivt at
så mange elever får et slikt tilbud , men samtidig negativt at tilbud et ikke blir gitt til alle.

Det følger av Jeløya - plattformen at regjeringen ønsker å «lovfeste retten til et
leirskoleopphold i løpet av grunnskolen». Departementet mener at individuelle rettigheter
bør forbeholdes de mest sentrale og grunnleggende delene ved opplæringstilbudet. Rett
til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning er eksempler på slike.

Når det derimot gjelder leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting i løpet av
grunnskolen, mener departementet at det bør lovfestes en plikt for skoleeier til å til by
dette. Dette vil sikre at alle skoler tilbyr sine elever en slik tur i løpet av grunnskolen.

En lovfesting vil også dempe det presset som har vært på gratisprinsippet gjennom flere
år på dette området. Mange foreldre og elever har følt seg presset til å stille opp med
finansiering av leirskoleopphold eller skoleturer i tilfeller hvor slikt ellers ikke ville ha blitt
tilbudt fra skoleeiers side. Med en lovfestet plikt for skoleeier kan slike situasjoner
unngås . Det vil fremdeles være full anledning for fo reldre og elever å bidra frivillig og
anonymt med økonomiske midler til aktiviteter i skolen. Men det vil – som i dag – være
foreldre og elever som bestemmer hva disse midlene skal brukes til.

2.3.2 Innretning av plikten

2.3.2.1 Plikt for skoleeier til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting

Skoleeiere som sender klasser på leirskole, kan søke om statlig tilskudd til opplæringen
på leirskole fra Utdanningsdirektoratet. Leirskole er ikke definert i opplæringsloven. På
Utdanningsdirekto ratets nettsider om tilskuddsordningen til leirskoleopplæring er leirskole
og leirskoleopplæring definert slik:

«Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre
overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» me nes det her eksempelvis
ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.»

Dette betyr at kommuner kan få tilskudd til tradisjonelt leirskoleopphold ved en av landets
leirskoler, til overnattingsturer andre steder i Norge og til turer ut enlands.

Når det foreslås å lovfeste en plikt til å tilby leirskoleopphold, må det vurderes hvordan
plikten skal innrettes. Etter departementets syn må skolene fortsatt – innenfor visse
angitte kriterier – kunne velge hva slags tur de vil tilby sine elever. Skolen e må kunne

2 I Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kun nskapsdepartementet er det vist til at fylkesmennene har rapportert at 48 312 elever
reiste på leirskole i 2016, altså cirka 80 prosent av elevene.
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tilrettelegge turen ut fra lokale forhold og muligheter og selv velge hvilke temaer som skal
vektlegges i løpet av turen. Departementet mener derfor at plikten bør innrettes slik at
skolene selv kan velge mellom et tradisjonelt leirskoleopphold eller annen skoletur med
overnatting, herunder utenlandstur. En slik innretning av plikten er i tråd med dagens
retningslinjer for tilskudd til leirskoleopphold . Det er også i overensstemmelse med
eksisterende praksis og tradisjon ved skolene.

Skolens ans var for skoleturer vil gjelde uavhengig av om skolen velger å tilby et
tradisjonelt leirskoleopphold eller en annen type tur. Dette gjelder både ansvaret for at
alle elever skal kunne delta, krav om forsikringer o.l.

2.3.2.2 En del av grunnskoleopplæringe n

Et leirskoleopphold eller en annen skoletur med overnatting i skoletiden er en del av
grunnskoleopplæringen. Utgangspunktet er derfor at alle elever skal delta. Det kan
imidlertid foreligge grunner til at elever ikke kan eller ønsker å delta . Det er derfor viktig
at skolen jobber aktivt med å tilrettelegge for at flest mulig elever blir med. Det må tas
hensyn til ulike behov i elevgruppen når turen planlegges.

For at flest mulig elever skal delta, bør turen planlegges i god tid og i samarbeid med
for eldre og elever. Foreldre må få informasjon om hva en slik tur innebærer og hva som
er opplegget på turen. Det bør for eksempel gis informasjon om overnatting, transport,
måltider og antall voksne som er tilstede. Departementet vil understreke at turen ska l
være gratis. Det kan ikke kreves av skoleeier at foreldre eller elever skal bidra til
finansiering av leirskoleoppholdet eller annen overnattingstur. Videre må skolen
tilrettelegge for at elever med særlige behov, for eksempel funksjonsnedsettelser, skal
kunne delta.

2.3.2.3 Friskolene pålegges ikke en plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med
overnatting

Det følger av friskoleloven § 2 - 3 at skolen skal drive virksomheten etter læreplaner
godkjent av departementet. Ellers har skolen undervisningsfrihet. Friskolene kan i dag
velge å tilby leirskole som en del av sin grunnskoleopplæring . D e fleste skolene gir i dag
elevene tilbud om leirskole eller an nen type tur. Departementet peker på viktigheten av at
friskolene i størst mulig grad f år frihet til å organisere sin undervisning slik at de kan være
et alternativ til offentlige skoler. Det grunnleggende kravet til friskolene er at de skal tilby
en opplæring jevngod med den som gis i offentlig skole. Utover dette må friskolene få
størst mu lig frihet til å organisere opplæringen. Departementet mener derfor at friskolene
ikke bør pålegges plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting.

Departementet ber om innspill fra høringsinstansene om også friskoler bør pålegges plikt
til å tilby leirskole eller annen type overnattingstur.
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2.3.3 Krav til turens lengde og innhold

2.3.3.1 Lengde på oppholdet

Departementet mener det må kreves at turen skal være av en viss varighet. Et
leirskoleopphold har vanligvis en varighet på tre til fire overnattinger.
Utdanningsdirektoratet har satt et krav om minst tre overnattinger i sammenheng for at
en kommune skal få tilskudd til å sende elevene på e t leirskoleopphold. Etter
departementets vurdering kan det være fornuftig å videreføre dette kravet. Dette vil sikre
at alle elever får tilbud om en tur av en viss varighet , uansett hvilken kommune de bor i.
Kravet om tre overnattinger er et minstekrav. De t kan legges opp til at turen varer lenger.

Departementet mener det er hensiktsmessig at overnattingene gjøres i sammenheng. Det
kan likevel tenkes gode grunner til at en skole har behov for heller å tilby flere turer med
færre overnattinger.

Departemente t ber om høringsinstansenes syn på om det bør settes krav om at
overnattingene gjøres i sammenheng.

2.3.3.2 Faglig innhold

Et opphold ved en leirskole eller en annen type skoletur med overnatting er en del av
grunnskoleopplæringen og må være innenfor Lær eplanverket for Kunnskapsløftet.
Departementet mener det er viktig å kreve at en del av aktivitetene på turen skal anses
som opplæring. I dag har Utdanningsdirektoratet et krav i sin tilskuddsordning for
leirskoleopplæring at den må omfatte undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag for
å utløse tilskudd til leirskoleopphold.

Departementet mener det er hensiktsmessig å kreve at opplæring en pr. dag på leirskolen
eller skoleturen har et omfang som tilsvarer opplæringen i løpet av en ordinær skoledag.
Et s likt krav er mer fleksibelt enn et nøyaktig fastsatt timetall. Innenfor disse rammene
bør imidlertid skolene stå så fritt som mulig til å planlegge leirskoleoppholdet eller
skoleturen og hvilket tilbud de vil gi. Dette betyr at det ikke bør fastsettes nærm ere hvilket
faglig innhold opplæringen på turen skal ha . Men det faglige innholdet må være en del av
grunnskoleopplæringen og opplæringen i fag.

2.4 Departementets forslag

Departementet foreslår at det i opplæringsloven lovfestes en plikt for kommunene til å
tilby leirskole eller en annen skoletur med overnatting som del av
grunnskoleopplæringen. Plikten foreslås lovfestet i ny § 1 3 - 7 b. Departementet foreslår at
skoleturen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at det fastsettes et krav om at
en del av aktivitetene på turen er en del av opplæring en . Det skal gis opplæring av et
slikt omfang som elevene ville ha fått dersom de var på skolen.

Det foreslås ikke endringer i friskoleloven.
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3 Mulig het for skoleeier til å fastsette skolebytte for elever i
videregående opplæring

3.1 Bakgrunnen for forslaget

I grunnskolen er det mulig for kommunen å pålegge skolebytte for en elev, selv om
eleven selv og foreldrene ikke ønsker det. Det er hensynet til de andre elevene som kan
gi grunn til å flytte en elev til en annen grunnskole, for eksempel at eleven mobber e n
eller flere medelever og andre tiltak ikke har ført frem. En tilsvarende mulighet til å
pålegge skolebytte for en elev i videregående opplæring , finnes ikke i dagens regelverk.
Det kan likevel være hensiktsmessig å pålegge skolebytte i tilfeller der bor tvisning for
resten av skoleåret vil være unødig inngripende, eller der bortvisning av andre årsaker
ikke er aktuelt.

Departementet har utredet spørsmålet og mener det kan være gode grunner til at også
elever i videregående bør kunne pålegges å bytte skole dersom hensynet til medelevene
fordrer det.

3.2 Gjeldende rett

Rett til videregående opplæring

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til videregående opplæring. Rettigheten
framgår av opplæringsloven § 3 - 1. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for å oppfylle
rettigheten.

Elevene tas inn til videregående opplæring etter reglene i forskrift til opplæringsloven
kapittel 6 og lokale forskrifter. Det vanlige er at når en elev er tatt inn til e t bestemt
utdanningsprogram har eleven rett til å få sin opplæring både på Vg1, Vg2 og Vg3 der,
med mindre fylkeskommunen praktiserer fritt skolevalg. Ders om fylkeskommunen
praktiserer fritt skolevalg må eleven søke om inntak til hvert skoleår, hhv. Vg1, Vg2 og
Vg3, på det aktuelle utdanningsprogrammet og programområdet og konkurrere om inntak
på poeng.

Rett til et trygt og godt skolemiljø

I opplæringsloven kapittel 9 A er det regler om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.
Reglene gjelder også for friskoler gjennom henvisningen i friskoleloven § 2 - 4 andre ledd.

En sentral bestemmelse i kapittelet er § 9 A - 2 som gir alle elever rett til et trygt og godt
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Kapittelet inneholder dessuten tydelige
forpliktelser for de som arbeider på skolen og for skolen som sådan til å forebygge,
avdekke og håndtere saker der en elev opplever at det ikke er trygt og godt på skolen (jf.
§§ 9 A - 3 og 9 A - 4). Skolen skal blant annet, så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at
eleven får et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A - 4 fjerde ledd). Loven angir ikke uttømmende
hvilke tiltak skolen kan benytte når en sak om skolemiljø skal løses. Bare tiltak som
krever hjemmel i lov er eksplisitt nevnt.
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Ordensreglement og bortvisning

Alle skoler skal ha et ordensreglement (jf. opplæringsloven § 9 A - 1 0 og friskoleloven
§ 3 - 9). Ordensreglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter og ha regler
om:

• elevenes orden og oppførsel
• hvilke tiltak skolen kan bruke overfor elever som bryter ordensreglementet
• hvordan saker om brudd på ordensreglementet skal behandles

Opplæringsloven § 9 A - 1 1 og friskoleloven § 3 - 1 1 har regler om bo rtvisning. Det er regler
om vilkårene for bortvisning, hvor lenge en bortvisning maksimalt kan vare og om
prosessen med å beslutte bortvisning. I videregående kan bortvisning i ytterste fall gjelde
for resten av skoleåret. Bortvisning er å regne som enkelt vedtak og skal følge
forvaltningslovens regler for dette.

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen, bare bruke tiltak som er fastsatt i
reglementet. Bortvisning kan derfor bare brukes som tiltak overfor en elev dersom det er
nevnt som en mulig reaksjon i skolens ordensreglement. Bortvisning kan dessuten bare
brukes som reaksjon på brudd på ordensreglementet. Dette betyr blant annet at forholdet
det reageres på må være opplistet som "forbudt" etter ordensreglement. I tillegg
innebærer det at episoder eller forhold som skjer når ordensreglementet ikke gjelder, ikke
kan sanksjoneres med bortvisning. For eksempel vil en voldsepisode som skjer i
elevenes fritid, ikke kunne føre til bortvisning.

Skolebytte 3

Et bytte av skole kan i dag skje etter samtykke. Ungdom fylt 1 5 år søker selv inntak til
videregående opplæring, jf. § 3 - 1 første ledd siste setning. Også barneloven § 32
påpeker at ungdom avgjør selv spørsmål om utdanning etter at de har fylt 1 5 år. I
videregående er det derfor eleven selv, ikke foreldrene, s om må samtykke til frivillige
skolebytter.

Departementet anser at å pålegge en elev å bytte skole er så inngripende at det
forutsetter hjemmel i lov. I grunnskolen (1 . – 1 0. trinn) kan kommunen pålegge en elev å
bytte skole når hensynet til medelevene tilsie r det, jf. opplæringsloven § 8 - 1 siste ledd.
Tilsvarende regel finnes i friskoleloven § 3 - 3. Dette skal være siste utvei, og andre tiltak
skal være prøvd ut på nærskolen. I 201 5 ble det presisert i lovteksten at årsaken til
flyttingen kan være at eleven mo bber en eller flere medelever. Forarbeidene til
bestemmelsen understreker at det skal mye til før en elev kan flyttes til en annen skole
mot sin egen og foreldrenes vilje.

Det finnes ingen tilsvarende hjemmel i videregående skole, verken for offentlige el ler
frittstående videregående skoler. Uten lovhjemmel for et slikt inngripende tiltak, er pålagt

3 I dette høringsnotatet omfatter ikke uttrykket skolebytte skifte av grunnskole som skjer i forbindelse med at eleven flytter
og dermed endrer nærskole.
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skolebytte ikke tillatt overfor elever i videregående skole. Pålagt skolebytte kan derfor
heller ikke være en reaksjon i fylkeskommunenes ordensreglement.

I v ideregående opplæring kan skoleeiere i praksis legge til rette for skolebytte for en elev
ved å tilby eleven å starte på en annen skole. Dersom vilkårene for bortvisning for resten
av skoleåret er oppfylt, er det også mulig for skoleeier å ta initiativ til skolebytte ved å
bortvise eleven fra skole A for resten av skoleåret, men tilby plass ved skole B.
Sistnevnte forutsetter, i tillegg til at vilkårene for bortvisning er oppfylt, at eleven må
kvalifisere til inntak ved den andre skolen. Saksbehandlingsregl ene for inntak må
dessuten følges. I begge tilfeller vil det være opp til eleven om han eller hun ønsker å
starte på den andre skolen.

Andre lignende tiltak

Skolens organisasjonsfrihet gir skolen og skoleeier rettslig grunnlag til å gjennomføre
klasseby tte uten elevenes eller foreldrenes samtykke. Tiltaket krever ikke særskilt
lovhjemmel, og en beslutning om klassebytte regnes heller ikke som et enkeltvedtak.

Skolenes eierråderett og organisasjonsfrihet gir også skolene en relativt bred adgang til å
gje nnomføre tiltak som innebærer ulik grad av skjerming i tid og rom. Ulike
skjermingstiltak kan brukes for å beskytte eller skjerme elever fra vanskelige situasjoner.
Tiltakene kan være for elever som opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, eller
re ttet mot elever som skaper utrygghet hos en eller flere medelever. Tiltakene krever ikke
særskilt lovhjemmel. I kraft av sin råderett over skolebygning og skolens øvrige arealer
kan skolen begrense elevers rett til å oppholde seg på bestemte områder eller påby
elever å oppholde seg på en bestemt del av skolen. Skolen kan videre, i kraft av sin rett
til å organisere virksomheten, beslutte at ulike elever og elevgrupper skal ha friminutt på
ulik tid. Forutsatt at elevenes kroppslige integritet ikke krenkes vi l skolen også kunne
bestemme at ansatte ved skolen skal være i nærheten av bestemte elever både i
undervisningstiden og i friminutter mv. Det er ikke grunnlag i opplæringsloven for tiltak
som innebærer tvang, isolasjon, fysisk kontakt som å holde fast i hå nden, trekke etter
armen ol.4 eller andre tiltak som virker direkte bevegelseshindrende. Skjermingstiltak kan
ikke gjennomføres ved bruk av makt eller tvang.

Departementet har igangsatt et utredningsarbeid om bruk av tvang og makt overfor
elever. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om dette for å kunne vurdere
behovet for, og eventuell innretting av, nærmere regulering. Departementet vil komme
tilbake til spørsmålet.

Oppfølgingstjeneste

Fylkeskommunen er pålagt å ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til, men
som ikke er i , videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3 - 6. Formålet med tjenesten
er å sørge for at ungdommen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre

4 Å påvirke en elev gjennom minimal bruk av fysisk kontakt, f.eks. forsiktig lede en elev etter armen, anses ikke som et så
inngripende tiltak at det forutsetter rettslig grunnlag.
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kompetans efremmende tiltak. En velfungerende oppfølgingstjeneste er et sikkerhetsnett
for ungdom som faller utenfor. Å ta imot hjelp fra oppfølgingstjenesten er frivillig.

3.3 Departementets vurderinger

3.3.1 Mulighet for skoleeier til å fastsette skolebytte for elever i vid eregående
opplæring

3.3.1.1 Om behovet for hjemmel for pålagt skolebytte i videregående skole

Mange mener at det er et problem at pålagt skolebytte ikke er mulig i videregående
opplæring i dag. Det er i alvorlige saker om skolemiljø et og medeleve nes læring og
try gghet at pålagt skolebytte anses å kunne være et egnet tiltak. Flere har pekt på at
skolebytte i noen tilfeller er det eneste tiltaket som reelt sett kan sikre elevers rett til et
trygt og godt skolemiljø som fremmer deres læring, helse og trivsel .

Etter barnekonvensjonen artikkel 28 har ungdom rett til utdanning. For ungdom som har
gjennomført grunnskolen gjenspeiles dette i opplæringsloven § 3 - 1 . Spørsmålet her
gjelder ikke retten til utdanning, men om en elev i videregående skal kunne pålegges å
b ytte skole for å fortsette sin videregående opplæring der.

Departementet vil understreke at hovedregelen og målet er at en elev i videregående
ikke skal måtte bytte skole, med mindre eleven selv ønsker det. Det er skolens ansvar og
plikt å sørge for at el evene har et trygt og godt skolemiljø , og at de kan fungere sammen
både faglig og sosialt. Å bli pålagt å bytte skole er inngripende og kan oppleves svært
belastende for eleven. Skolebytte vil kunne ha negative konsekvenser, både med tanke
på elevens trivs el, tilhørighet i skolemiljøet og elevens læring. Samtidig kan det være
tilfeller der oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over andre elevers trygghet eller
læring. Slike situasjoner skal ikke bagatelliseres, og skolene må ha effektive virkemidle r
for å håndtere dem.

Spørsmålet om å åpne opp for pålagt skolebytte i videregående må vurderes på
bakgrunn av hva som er alternative virkemidler. I dag gir opplæringsloven mulighet til å
bortvise en elev i videregående for resten av skoleåret (opplæring sloven § 9 A - 1 1 ). Dette
er en svært alvorlig reaksjon som både stenger eleven ute fra opplæring og det sosiale
felleskapet på skolen. Dette kan virke svært negativt, særlig for elever som kanskje
allerede er i ferd med å havne utenfor utdanning og skolefel lesskapet. I et slikt perspektiv
kan pålegg om skolebytte være et mer hensiktsmessig og lempeligere tiltak enn
bortvisning. Dette taler for at det bør innføres en mulighet for å pålegge skolebytte for
elever i videregående skole.

Bortvisning kan bare ben yttes som en reaksjon for brudd på ordensreglementets regler
om orden og oppførsel. Ordensreglementet gjelder på skolen og i skoletiden. Av og til
skjer det forhold på fritiden som påvirker skolemiljøet og gjør elever utrygge på skolen
eller går ut over de res mulighet til å lære . Dette kan for eksempel være alvorlig og
gjentagende trakassering eller mobbing, eller gjentatte eller enkeltstående tilfeller av grov
vold eller overgrep fra en bestemt elev overfor en eller flere medelever. Forhold som
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skjer på el evenes fritid kan ikke sanksjoneres gjennom ordensreglementet. Etter § 9 A - 2
har imidlertid alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø, og det framgår tydelig av
forarbeidene at det er elevens opplevelse av skolehverdag en som er avgjørende for om
ret tigheten er oppfylt. At årsaken til elevens utrygghet er forhold som har skjedd utenfor
skoletiden, påvirker ikke skolens plikt til å sikre skolemiljøet, så lenge eleven opplever at
det ikke er trygt og godt å være på skolen, jf. Prop. 57 L (201 6 – 201 7). De partementet ser
at i slike tilfeller kan pålagt skolebytte være et hensiktsmessig tiltak for skolene å benytte,
for å oppfylle sin aktivitetsplikt etter § 9 A - 4. Også dette tilsier at det bør innføres en
mulighet for å pålegge skolebytte for elever i vider egående opplæring .

På bakgrunn av dette mener departementet at det bør innføres en lovhjemmel som gjør
det mulig å fastsette skolebytte for elever i videregående skole. For skoleeier vil
lovendringen gi en rett til å bruke pålagt skolebytte som virkemiddel overfor en elev. For
eleven vil endringen kunne føre til et pålegg om å bytte skole. Nedenfor drøfter
departementet hvilke materielle og prosessuelle vilkår som skal være oppfylt for at pålagt
skolebytte skal kunne brukes.

3.3.1.2 Vilkår for å kunne pålegge skole bytte (materielle vilkår)

Departementet har vurdert hvilke materielle vilkår som bør være oppfylt for at å kunne
pålegge skolebytte for elever i videregående skole. Det er naturlig å se til både vilkårene
for skolebytte i grunnskolen og vilkårene for bort visning.

Etter departementet syn bør hovedvilkårene for å kunne pålegge skolebytte for en elev
være at 1) oppførselen til eleven i alvorlig grad går ut over tryggheten eller læringen til en
eller flere medelever , og at skolebytte bare skal kunne brukes nå r 2) mindre inngripende
tiltak ikke kan gi medelevene et trygt og godt skolemiljø .

Hensynet til andre elevers læring og rett til et trygt og godt skolemiljø

Det første vilkåret innebærer at p ålagt skolebytte bare kan brukes av hensyn til andre
elever på skolen, én eller flere. Dersom skolen mener at en elev selv vil vinne – sosialt
eller faglig – på å bytte skole, men elevens oppførsel ikke utgjør et problem for sine
medelever, kan pålagt skol ebytte ikke brukes. Slike sitasjoner må eventuelt løses
gjennom rådgivning og dialog med eleven, og et skolebytte forutsetter at eleven selv
samtykker.

Departementet understreker videre at det er skolens plikt å sørge for at elevene ivaretas
på skolen der de går. Dette gjelder alle elevene , både de som opplever utrygghet, men
også de som skaper utrygghet eller på an net vis virker negativt på andre elevers læring
eller trygghet på skolen . Belastningen og de negative konsekvensene et skolebytte kan
ha for el even som flyttes, taler for at terskelen for å pålegge en elev å bytte skole av
hensyn til andre elever bør være høy. Pålagt skolebytte bør derfor begrunnes med
medelevenes læring og rett til et trygt og godt skolemiljø (jf. § 9 A - 2). Men tiltaket bør
forbeholdes situasjoner der elevens oppførsel i alvorlig grad går ut over tryggheten eller
læringen til en eller flere andre elever . Et slikt vilkår vil være dekkende for de situasjoner
der pålagt skolebytte kan være aktuelt, samtidig som det er tydelig at terskelen er høy.
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Vilkåret er knyttet til kvalifiserte negative virkninger av en elevs oppførsel. Det må være
en klar sammenheng mellom oppførselen og konkrete negtive virkninger hos en eller
flere medelever og deres rett til et trygt og godt skolemiljø, eller mulighet til å ha utbytte
av opplæringen. For at terskelen for skolebytte skal være høy, mener departementet det
er riktig å knytte vilkåret til negative virkninger på medelevers trygghet eller læring.
Departementet mener terskelen vil legges for lavt dersom det utelukkende vise s til
regelen i § 9 A - 2 om retten til « et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring » . Eksempler på oppførsel hos en elev som kan rammes av vilkåret, kan være at
eleven utsetter en eller flere medelever for alvorlig og vedvarende mobbing, trakassering
eller diskriminering. Trusler, vold eller overgrep, eller omfattende fysiske eller psykiske
krenkelser på andre måter vil også kunne rammes. Både forhold som skjer på skolen og
på frit iden kan utløse skolebytte så lenge det påvirker læringen og tryggheten på skolen .
Oppførsel som kommer til uttrykk digitalt, vil også kunne omfattes. Dermed vil for
eksempel trusler, trakassering og sjikanering på nett omfattes, og likeledes overgrep som
publisering av opptak eller foto av elever i seksuell aktivitet eller andre sårbare
situasjoner. Pålagt s kolebytte vil først og fremst være aktuelt i saker som har pågått over
tid og blitt stadig mer belastende for medelevene. Likevel vil ikke departemente t utelukke
at tiltaket også kan være aktuelt etter et enkelttilfelle av for eksempel grov vold eller
overgrep.

Vilkåret er knyttet til at den negative virkningen på medelevers læring e ller trygghet på
skolen må være av en kvalifisert art. Oppførselen til eleven skal i alvorlig grad gå ut over
medelevers læring eller trygghet . Om dette er oppfylt vil bero på en konkret vurdering av
situasjonen og på virkningen på den eller de medelevene som rammes. Dette vil ikke
alene være medelevenes opplevelse som er avgjørende for vurderingen. Vurderingen av
kriteriet må likevel ta utgangspunkt i medelevens opplevelse, men i tillegg suppleres av
profesjonelle vurderinger. Depa rtementet viser i denne sammenheng til at skolene har et
skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet, Rt. 2012 s. 146 og Prop.
57 L (2016 – 2017) kapittel 5.2.2.

M indre inngripende tiltak kan ikke gi medelevene et trygt og godt skolemiljø

Det andre vilkåret bør etter departementets syn være at pålagt skolebytte bare kan
brukes dersom mindre inngripende tiltak ikke kan gi medelevene et trygt og godt
skolemiljø etter § 9 A - 2. Departementet viser til at et trygt og godt skolemiljø er en
forut setning for elevenes læring . Denne forutsetningen framgår også av loven , jf.
ordlyden i § 9 A - 2: « eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ».

Vilkåret innebærer at selv om et skolebytte for en konkret elev kan være til gavn for
medelevene s læring og skolemiljø , skal det bare brukes helt unntaksvis og i tilfeller der
andre mindre inngripende tiltak ikke er strekker til. Normalt vil bare bortvisning for resten
av skoleåret være mer inngripende enn pålagt skolebytte for eleven det g jelder.
Departementet understreker at som hovedregel, skal elevene ivaretas på skolen der de
går. Dette gjelder alle elevene, og det er skolens ansvar å sikre dette. Selv om et
skolebytte for en elev kan være til gavn for medelevene s læring og skolemiljø , bør det
etter departementets syn bare brukes helt unntaksvis. En elev bør svært sjelden
pålegges å bytte skole, og regelverket må ikke gi insentiver til å « flytte på » elever som er
utfordrende eller krevende for skolen.



14

Tiltak i skolemiljøsaker for å sikre elever læring og rett til trygt og godt skolemiljø er
dessuten av ulike slag og rettet mot ulike problemstillinger og målgrupper på en skole. I
saker der elever opplever at det ikke er trygt og godt å være på skolen, kan årsaken ofte
være samme nsatt . Det kan være flere som samlet skaper utryggheten hos en elev , og
deres roller kan være mange og skiftende. Departementet vil understreke at i saker der
skolen vurderer å pålegge en elev å bytte skole er det svært viktig at det gjøres grundige
unders økelser (jf. undersøkelsesplikten i § 9 A - 4 tredje ledd). For at vilkårene for
skolebytte skal være oppfylt må undersøkelsene vise at det faktisk er en enkeltelevs
oppførsel som er årsak til utrygghet en eller læringstap et hos medelever. I tillegg må de
til takene som vurderes som alternativer til skolebytte , omfatte både tiltak rettet mot denne
eleven, og tiltak rettet mot andre elever, grupper av elever eller skolen som helhet .

Ulike tiltak vil i varierende grad virke inngripende for elevene. Som utgangspu nkt skal
skolemiljøtiltak gjennomføres så skånsomt som mulig for alle involverte. I denne
sammenheng vil departementet understreke kravet til skolen og skoleeier om at hensynet
til elevens beste er et grunnleggende hensyn. I saker om skolemiljø generelt, o g også i
saker om skolebytte, skal det gjøres en reell vurdering av hvilke handlinger som er til de
berørte elevenes beste. Det utfordrende i saker om pålagt skolebytte er imidlertid at ulike
elevers interesser kan stå mot hverandre. Dette vil være både eleven som risikerer et
pålagt skolebytte, medelevene ved elevens nåværende skole, men også elever ved
skolen han eller hun eventuelt skal flyttes til. For alle elevene vil det være relevant å
vurdere hva et skolebytt e for en bestemt elev vil innebære med tanke på de ulike
elevenes trygghet, læring, og tilhørighet i skolemiljøet. For eleven som man vurderer å
pålegge skolebytte må det i tillegg vurderes hvilke konsekvenser det vil ha for elevens
bostedssituasjon og rei sevei til skolen. Det må også tas hensyn til hva et bytte vil bety for
elevens opplæring og rett til vurdering ved en ny skole. Dersom et skolebytte skjer sent i
skoleåret vil det for eksempel kunne påvirke hvilke deler av fagene eleven får opplæring i
og/ eller det vil kunne være vanskelig for den nye skolen å sette standpunktkarakter.

Det må altså gjøres konkrete vurderinger av virkningene av ulike tiltak for de ulike
elevene som påvirkes. Hva som er til den enkelte elevs beste må vektes mot hensynet til
andre elever, samt andre hensyn. Dersom vilkårene for et pålagt skolebytte anses
oppfylt, kan hensynet til elevens beste dessuten tale for at eleven som skal bytte skole,
bør få en stor grad av mulighet til å velge hvilken skole han eller hun skal bytte ti l. På den
andre siden må det også sørges for at elevene ved den nye skolen sikres et trygt og godt
skolemiljø som fremmer helse, læring og trivsel . Skolen dit eleven flyttes må være
oppmerksom på dette. Det kan for eksempel være at eleven bør få særskilt o ppfølging
eller andre tiltak på den nye skolen.

Skolebytte over fylkesgrensene

For å kunne gjennomføre pålagt skolebytte i videregående vil regler om inntak begrense
hvilke skoler som er aktuelle å bytte til. Den aktuelle eleven må kvalifisere til innt ak ved
den andre skolen og saksbehandlingsreglene for inntak må følges. Dette kan gjøre det
krevende å finne en egnet videregående skole å bytte til innenfor eget fylke. Det kan
også være grunner som gjør at en skole utenfor fylket er aktuelt, for eksempel at eleven
ønsker seg til skolen, tilbudet ved skolen mv.
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Departementet anser derfor at som hovedregel bør det kunne være mulig å pålegge
skolebytte også over fylkesgrenser. Departementet foreslår derfor at samme regel som i
dag gjelder ved skolebytte for grunnskolen gjøres gjeldende for videregående. Dette
innebærer at n år det er nødvendig, kan eleven flyttes til en skole i et annet fylke . Et bytte
av skole på tvers av fylkesgrenser forutsetter avtale mellom de to fylkeskommunene.

Konsekvensene av et sko lebytte for eleven vil være en del av vurderingen av om mindre
inngripende tiltak er tilstrekkelig. I dette inngår det å vurdere elevens bosituasjon og
reisevei til den nye skolen. Skolebytte bør ikke pålegges dersom det betyr at eleven må
flytte fra hjemmet sitt eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang. Dette gjelder både
innenfor og utenfor hjemfylket.

Ny bestemmelse i kapittel 9 A

Ettersom pålagt skolebytte primært er et tilta k i saker om elevenes læring, trygghet og
skolemiljø, anser departementet at den mest hensiktsmessige plasseringen av regler om
pålagt skolebytte er som en ny bestemmelse i opplæringsloven kapittel 9 A.

3.3.1.3 Krav til saksbehandlingen (prosessuelle vilkår)

Beslutning om pålagt skolebytte er et enkeltvedtak

Departementet anser at å fastsette at en elev skal bytte skole er så inngripende at det
forutsetter hjemmel i lov. Det følger av forvaltningsloven at en myndighetsbeslutning som
er bestemmende for en priva tpersons rettigheter eller plikter, er å regne som et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Etter departementet syn vil en beslutning om
pålagt skolebytte være et enkeltvedtak. Konsekvensen av at noe er å regne som et
enkeltvedtak er blant annet at forv altningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
skal følges og at beslutningen kan påklages.

Hvem som skal fatte vedtak om skolebytte - vedtaksmyndighet

For elever i grunnskolen er det skoleeier, og ikke den enkelte skolen ved rektor, som kan
beslu tte at en elev skal bytte skole. Departementet mener at skoleeiernivået er en riktig
plassering av vedtaksmyndigheten også i saker om elever i videregående. Årsaken til
dette er blant annet at skoleeier er i posisjon til å vurdere de ulike hensynene mer
ob jektivt, og skoleeier har dessuten best oversikt over hvilke skoler som er aktuelle å
flytte eleven til. I den grad det er aktuelt å flytte eleven til en skole utenfor fylket er det
også naturlig at det er skoleeiernivået som står for kontakten med andre f ylkeskommuner
om dette. Også i saker om bortvisning for resten av skoleåret (§ 9 A - 11 tredje ledd) er det
skoleeier som har vedtaksmyndighet. Videre vil en plassering av vedtaksmyndigheten til
skoleeier ha en naturlig sammenheng med varslingsregelen i akti vitetsplikten § 9 A - 4
andre ledd. Saker av det omfang eller karakter at pålagt skolebytte er aktuelt, vil naturlig
være et slikt «alvorlig tilfelle» at skoleeier vil måtte varsles i saken og involveres i
hvordan saken løses.

Departementet foreslår derfor at vedtak om pålagt skolebytte for elever i videregående
opplæring skal fattes av fylkeskommunen.
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Fylkesmannen er håndhevingsmyndighet i saker om elevenes skolemiljø, jf. § 9 A - 6. I
saker der fylkesmannen kommer til at skolen har brutt sin aktivitetsplikt kan
fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sikre at en enkeltelev får et trygt og godt
skolemiljø. I § 9 A - 6 er det presisert at fylkesmannen kan vedta skolebytte for elever i
grunnskolen etter § 8 - 1 fjerde ledd. Departementet anser at når det inn føres mulighet for
pålagt skolebytte i videregående, bør også fylkesmannen kunne benytte dette tiltaket.
Slik sikres en naturlig sammenheng og helhet i behandlingen av saker om elevenes rett
til et trygt og godt skolemiljø. Vilkårene for bruk av tiltaket v il være de samme for
fylkesmannen som for fylkeskommunen.

Særskilte saksbehandlingskrav

Departementet foreslår materielle vilkår for skolebytte som medfører at terskelen for dette
tiltaket er høy. For å understøtte dette foreslår departementet i tillegg s ærskilte krav til
saksbehandlingen av denne typen saker. Disse supplerer de alminnelige kravene som
følger av forvaltningsloven ettersom beslutningen er et enkeltvedtak. De prosessuelle
vilkårene departementet foreslår står i en naturlig sammenheng med andre tiltak som kan
besluttes etter kapi ttel 9 A, især saksbehandlingskravene for bortvisning.

Departementet foreslår for det første at før skoleeier fatter vedtak om pålagt skolebytte
skal skoleeier ha rådført seg med rektoren og lærerne til eleven tiltaket vil ramme.
Tilsvarende vilkår gjelde r også i saker om bortvisning. Vilkåret sikrer en forsvarlig
opplysning av saken og må ses i sammenheng med den generelle utredningsplikten i
forvaltningsloven § 1 7. Departementet foreslår å lovfeste hvem skoleeier, som et
minimum, skal rådføre seg med før vedtak fattes. Elevens rektor og lærere vil være svært
viktige kilder til informasjon og kunne ha verdifulle betraktninger og råd i saken. Avhengig
av de konkrete forholdene vil også andre på elevens skole være nyttige å innhente
opplysninger og råd fra. Eksempler på dette kan være helsesykepleier/ helsesøster,
rådgiver eller andre som kjenner saken og elevene godt. Dersom elevene i saken har
kontakt med andre kommunale tjenester som PPT eller barnevern vil også disse være
relevante å få opplysninger fra. U tvekslingen av opplysninger må skje i samsvar med
reglene om taushetsplikt. Ungdom fylt 1 5 år avgjør selv spørsmål om utdanning, jf.
barneloven § 32. Likevel anser departementet at det normalt vil være nyttig og naturlig
også å involvere elevens foreldre i en sak om mulig pålagt skolebytte.

For det andre bør det etter departementets syn være et e get saksbehandlingsvilkår at
skoleeier også først har vurdert andre tiltak enn pålagt skolebytte. Også dette vilkåret er
tilsvarende som i saker om bortvisning. Det vises til det foreslåtte vilkåret om at
skolebytte bare skal være aktuelt dersom mindre inngripende tiltak ikke kan gi
medelevene et trygt og godt skolemiljø. Departementet anser at andre tiltak også bør
være forsøkt . Likevel vil ikke departementet uteluk ke at det i helt ekstraordinære tilfeller
er riktig, av hensyn til medelevene, at andre tiltak ikke prøves ut før skolebytte
gjennomføres.
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Det tredje saksbehandlingsvilkåret departementet forslår å lovfeste er at eleven som kan
rammes av et pålagt skoleby tte5 skal høres før beslutningen fattes, og at hensynet til
elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn i skoleeiers saksbehandling. Barn og
ungdoms rett til å bli hørt i saker som angår dem og plikten til å styres av hensynet til
barnets beste, følge r i og for seg også av både Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen
artikkel 3 og 12. Departementet anser likevel at det er nyttig om dette også står eksplisitt
i regelen om pålagt skolebytte. Dette er gjort også andre steder i kapittel 9 A. Etter
departemen tets syn understøtter denne saksbehandlingsregelen de materielle vilkårene
som også forutsetter vurderinger av elevenes beste.

Når skoleeier hører eleven saken gjelder, er det viktig at dette skjer på en måte som reelt
sett sikrer elevens rettighet. Både framstillingen av saken og hvordan eleven inviteres til
å gi uttrykk for sin opplevelse, ønsker og meninger må tilpasses den konkrete saken og
den konkrete eleven. Departementet anser at for at vilkåret skal være oppfylt bør eleven
gis anledning til både å få saken og saksgangen forklart for seg muntlig og selv å få
respondere muntlig dersom eleven ønsker det. At elevenes beste skal ivaretas i
skoleeiers saksbehandling tilsier det samme. Selve saksbehandlingen må være
« elevvennlig » . For eksempel vil et form elt forhåndsvarsel om vedtak (jf. forvaltningsloven
§ 1 6), som regel ikke være tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om at eleven reelt sett skal
være gitt mulighet til å bli hørt.

Klageinstans

Fylkesmannen er klageinstans for alle enkeltvedtak i grunnskolen. Dette følger av
opplæringsloven § 15 - 2 første ledd. For videregående opplæring er dette annerledes.
Opplæringsloven § 15 - 2 andre ledd fastsetter at departementet er klageinstans for
enkelte typer vedtak i videregående opplæring. Ellers gjelder reglene om klageinstans i
forvaltningsloven, slik at fylkestinget eller en særskilt opprettet klagenemnd i fylket er
klageinstans. I saker om skolens aktivitetsplikt er det fylkesmannen som er
håndhevin gsmyndighet, jf. opplæringsloven § 9 A - 6. Utdanningsdirektoratet er
klageinstans.

At fylkesmannen er klageinstans for pålagt skolebytte i grunnskolen taler for at
fylkesmannen bør ha samme rolle for saker om elever i videregående skole. At pålagt
skolebytt e er ment som et tiltak som skolene skal kunne benytte i saker om elevenes
læring, trygghet og skolemiljø, tilsier det samme. Oppgaven som klageinstans vil ha nær
sammenheng med oppgaven som håndhevingsmyndighet etter § 9 A - 6. Tiltakets
inngripende karakte r taler også for at en instans uavhengig av fylkeskommunen er
klageinstans. På den andre siden tilsier hensynene bak dagens § 1 5 - 2 andre ledd og
prinsippene for kommunalt selvstyre og alminnelig oppgavefordeling mellom stat og
fylkeskommune, at man følger normalordningen etter forvaltningsloven. At beslutningen
om bortvisning og klagebehandling av slike saker skjer nærmest mulig elevene, kan også
tale for at dagens ordning skal gjelde i saker om pålagt skolebytte.

5 Medelevenes rett til å bli hørt dekkes av regelen om skolens aktivitetsplikt i § 9 A - 4.
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Etter en samlet vurdering av de ulike hensynene, legger departementet avgjørende vekt
på virkemiddelets sammenheng med andre tiltak i saker om skolemiljø og elevens læring
og trygghet. D epartementet mener derfor at fylkesmannen bør være klageinstans for
vedtak om pålagt skolebytte. Departement et foreslår derfor endringer i § 1 5 - 2 andre ledd
som uttrykker dette.

3.3.1.4 Felles regelverk for grunnskolen og videregående skole

Departementet foreslår at en ny bestemmelse om pålagt skolebytte for elever i
videregående opplæring plasseres i opplæringsloven kapittel 9 A om elevene sitt
skolemiljø. Kapittel 9 A gjelder imidlertid både for grunnskole og videregående skole, jf.
§ 9 A - 1. Departementet har derfo r vurdert om det er hensiktsmessig med én
bestemmelse om pålagt skolebytte som omfatter begge skoleslagene. Alternativet er å
beholde dagens § 8 - 1 for grunnskolen og i tillegg foreslå en ny bestemmelse for bare
videregående.

Sammenhengen med nærskoleprins ippet taler for at grunnskoleregelen forblir i § 8 - 1,
mens hensynet til saklig sammenheng taler for en felles regel i kapittel 9 A.
Departementet legger avgjørende vekt på at tiltaket er aktuelt i saker om elevers lærin g
og skolemiljø der hensynet til andr e elever gjør pålagt skolebytte nødvendig for å sikre
medelevers læring og rett til et trygt og godt skolemiljø, jf. § 9 A - 2. Gjennom henvisning til
§ 8 - 1 kan sammenhengen med nærskoleprinsippet sikres tilfredsstillende. Også hensyn
til brukerne av loven tilsier at regelen om skolebytte bør stå på samme plass i loven.
Kapittel 9 A i opplæringsloven leses i stor grad også av elever og foreldre. Det er kjent at
plasseringen av dagens regel for grunnskolen har vært lite tilgjengelig og skapt forvirri ng
hos enkelte lesere av loven. På bakgrunn av dette foreslår departementet en ny felles
bestemmelse for både grunnskole og videregående i kapittel 9 A.

Departementet legger til grunn at vilkårene for bruk vil være de samme for elever i
grunnskolen som i videregående, selv om situasjonene de benyttes i vil være ulike. I
dagens regel om pålagt skolebytte i grunnskolen for e slår departementet e n materiell
endring. I dag sier § 8 - 1 at andre tiltak skal være «prøvd» før det fastsettes skolebytte.
Departemente t viser til teksten ovenfor og vilkåret om at andre tiltak enn skolebytte skal
være vurdert. Også i grunnskolen anser departementet at andre tiltak bør være forsøkt,
men vil ikke utelukke at det i helt ekstraordinære tilfeller, av hensyn til medelevene, vi l
være er riktig å pålegge skolebytte selv om andre tiltak ikke er gjennomført først.
Departementet foreslår derfor at vilkåret både i grunnskolen og videregående skal være
at andre tiltak som et minumum er vurdert .

Departementet foreslår dessuten at selve lovteksten om skolebytte i grunnskolen endres
sammenlignet med dagens. Hensikten er å uttrykke regelen tydeligere og mer
brukervennlig. Dette er ikke ment å innebære realitetsendringer.
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3.3.1.5 Elever i frittstående skoler

Elever i frittstående grunnskoler kan f lyttes til en annen skole etter regelen i friskoleloven
§ 3 - 3. Det er hjemkommunen som fatter vedtak om dette og fylkesmannen er
klageinstans.

Opplæringsloven kapittel 9 A om skolemiljø gjelder for elever i friskoler gjennom
henvisningen i friskoleloven § 2 - 4 andre ledd. Når departementet nå foreslår regler som
gjør det mulig å pålegge skolebytte i videregående opplæring , bør dette også gjelde
overfor elever i frittstående videregående skoler. Hensynet til medelevens skolemiljø og
læringssituasjon er ikke vesentlig annerledes ved frittstående skoler enn ved offentlige.

Departementet foreslår derfor at den nye bestemmelse n i kapittel 9 A også skal gjelde for
elever i frittstående skoler, og at dagens system med at hjemkommunen/hjemfylket er
vedtaksmyndighet videreføres, jf. friskoleloven § 3 - 3 første ledd.

3.3.2 Andre tiltak i saker om skolemiljø

I punkt 3 .2 ovenfor har departe mentet kort beskrevet dagens regler for skolemiljø og tiltak
i skolemiljøsaker. Etter opplæringsloven § 9 A - 4 fjerde ledd skal skolen sette inn egnede
tiltak for å sikre at en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø oppfylles. Departementet
legger til g runn at de aller fleste tiltak som settes inn i en sak om elevers skolemiljø, ikke
krever en egen lovhjemmel eller enkeltvedtak. Bortvisning og pålagt skolebytte er unntak
fra dette.

Departementet inviterer høringsinstansene til å spille inn eksempler på typiske
situasjoner eller tiltak som kan være egnede i skolemiljøsaker, men som
høringsinstansene mener det ikke er rettslig grunnlag for per i dag.

Tiltak utenfor skolen

I grunnskolen har elever rett og plikt til opplæring, jf. opplæringsloven § 2 - 1 . På
videregående nivå er det en rett til videregående opplæring. Det er frivillig om ungdom vil
benytte denne retten. Kommuner og fylkeskommuner kan ha ulike tilbud til ungdom som
er bortvist fra skolen eller av andre grunner ikke går i videregående.
Oppfølgin gstjenesten er omtalt ovenfor. Å ta imot hjelp fra oppfølgingstjenesten er
frivillig.

Tidvis reises det spørsmål om det burde finnes tiltak for ungdom som ikke er i
videregående opplæring skal ha plikt til å delta i. En plikt for ungdommer til å delta i
b estemte tiltak forutsetter hjemmel i lov. Per i dag er det nesten ingen aktiviteter ungdom
over opplæringspliktig alder plikter å gjennomføre eller delta i, foruten tvangstiltak
administrert av barnevern eller rettsvesenet.

Å etablere en plikt for ungdom som er bortvist fra skolen eller av andre grunner ikke er i
opplæring til å delta i visse aktiviteter, reiser store prinsipielle spørsmål. En slik plikt
innebærer et kraftig inngrep i ungdommens autonomi og integritet. I tillegg kommer
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vurderinger av om de nne typen pliktige tiltak eller tiltak med preg av tvang, i det hele tatt
er nyttig og effektive overfor denne gruppen ungdommer.

Kunnskapsdepartementet mener at obligatoriske tiltak utenfor skolesfæren ikke naturlig
hører under opplæringsloven og det tj enesteområdet denne regulerer. Departementet
foreslår derfor ingen slike tiltak i dette høringsnotatet. I stedet vises det til de tiltakene
skoleeier har til rådighet så lenge ungdommen går i skole og dessuten plikten til å ha en
fungerende oppfølgingstjen este. Fylkeskommunen kan gjennom oppfølgingstjenesten
eller på andre arenaer sette i gang målrettede tiltak. Erfaringsmessig kan samarbeid med
både kommunale tjenester, N AV og politimyndighet være svært effektivt og nyttig.

3.4 Departementets forslag

Departementet foreslår en ny regel i opplæringsloven § 9 A - 12 om pålagt skolebytte.
Bestemmelsen foreslås å gjelde for både elever i grunnskolen og videregående skole, i
både offentlige og frittstående skoler. Som en konsekvens av dette foreslår
departemen tet at nåværende § 8 - 1 fjerde ledd i opplæringsloven og § 3 - 3 første ledd
andre til sjette setning oppheves.

Det foreslås at pålagt skolebytte bare skal brukes når elevens oppførsel i alvorlig grad
går ut over tryggheten eller læringen til en eller flere medelever og dessuten bare når
mindre inngripende tiltak ikke kan gi medelevene et trygt og godt skolemiljø , jf. § 9 A - 2 .
Før det blir besluttet pålagt skolebytte skal skoleeier rådføre seg med elevens rektor og
lærere, andre tiltak skal være vurdert og e leven skal være hørt. Hensynet til elevenes
beste skal være grunnleggende både i vurderingen av om skolebytte skal brukes og i
saksbehandlingen.

Beslutningen om pålagt skolebytte regnes som enkeltvedtak og skal følge
forvaltningslovens regler om dette. D epartementet foreslår at skoleeier har
vedtaksmyndighet og at fylkesmannen er klageinstans. Det siste krever endringer i
opplæringsloven § 15 - 2 andre ledd. For å sikre at tiltaket også kan brukes i forbindelse
med fylkesmannens håndheving av skolens aktivi tetsplikt, foreslår departementet at
§ 9 A - 6 fjerde ledd endres.

Nåværende §§ 9 A - 1 2 til 9 A - 15 foreslås å bli nye §§ 9 A - 13 til 9 A - 1 6.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

4.1 Plikt til å tilby leir skole opphold eller annen skoletur med overnatting
so m en del av grunn skole opplæringen

Ved innføringen av gratisprinsippet i grunnskolen ble kommunene kompensert for utgifter
til leirskoleopphold, jfr. Budsjett - innst. S. nr. 1 2 (2001 – 2002) og St.prp. nr. 1 (2001 –
2002). Midlene som ble lagt inn i rammetilskuddet, skulle kompensere kommunene f or
bortfallet av foreldrebetaling til leirskoleopphold, basert på en beregnet gjennomsnittlig
foreldrebetaling for cirka ti prosent av elevene i grunnskolen. Det la til rette for at
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kommunene kunne tilby leirskole til alle elever i grunnskolen. I tillegg b evilges midler til
leirskoleopplæring over kap. 225, post 66 på Kunnskapsdepartementets budsjett. På
bakgrunn av dette legger Kunnskapsdepartementet til grunn at kommunene er
kompensert for kostnaden ved å tilby leirskole eller en annen skoletur med overna tting
som del av grunnskoleopplæringen.

Det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring på kap. 225, post 66, legges inn i
rammetilskuddet til kommunene ved lovfesting en av en plikt til å tilby leirskoleopphold.

Kommunenes kostnader til leirskoleopplæring er inkludert i grunnlaget for beregning av
tilskuddssatsene til de frittstående skolene. Friskolene anses derfor som kompensert for
kostnader dersom de tilbyr leirskoleopphold til sine elever.

De administrative konsekvensene av forslaget vil være knyttet til arbeid med å
gjennomføre leirskoleopphold eller skoletur med overnatting ved de skolene som i dag
ikke tilbyr dette. For skoler som tilbyr dette i dag, vil forslaget ikke innebære økte
administrative konsekvenser. Fordi tilskuddet til leirskoleopplæring legges inn i
rammetilskuddet til kommunene, vil forslaget innebære at kommunene slipper å søke om
tilskudd. Dette bidrar til mindre administra tivt arbeid.

4.2 Mulighet til å fastsette skolebytte

Departementet foreslår en ny bestemmelse i k apittel 9 A om skolebytte i videregående
skole, samt en lovtekst som tydeligere og mer brukervennlig uttrykker regelens innhold
enn dagens § 8 - 1 fjerde ledd om skolebytte i grunnskolen. Dette er ment å gjøre det
enklere for brukerne og finne fram til tilta ket, og skal utløse mindre tvil om regelens
innhold. Dette vil i tilfelle føre til at mindre ressurser brukes til rettsavklaring og dermed
ha en positiv økonomisk og administrativ effekt. Mer tilgjengelig og tydeligere regelverk
har også positive effekter for rettssikkerheten til elevene.

Flyttingen av regelen om skolebytte i grunnskolen fra opplæringsloven § 8 - 1 og
friskoleloven § 3 - 1 til en ny opplæringsloven § 9 A - 12 har etter departementets syn ingen
vesentlig økonomiske eller administrative konsekvens er for verken skoler, kommuner
eller statsadministrasjonen. Endringen vil bety at ordensreglementer,
informasjonsmateriell, maler for vedtak o.l. kan behøve oppdatering. Departementet ser
imidlertid dette som en naturlig del av aktørenes arbeid med å holde disse dokumentene
à jour.

At muligheten for å pålegge skolebytte utvides til også å gjelde for elever i videregående
har tilsvarende konsekvenser som beskrevet ovenfor. Ordensreglementer,
informasjonsmateriell o.l. kan behøve oppdatering. Dette er en del av skolenes,
fylkeskommunenes og statsadministrasjonens vanlige arbeid med å holde denne typen
dokumenter à jour. Departementet anser ikke at de administrative og økonomiske
konsekvensene ved dette er betydelige.

Det viktigste ved forslaget er at den ny e bestemmelsen innebærer at fylkeskommuner og
fylkesmannen får et nytt virkemiddel i saker om skolemiljø. Likevel har heller ikke dette,
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etter departementets syn, vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette
gjelder for både videregående s koler, fylkeskommuner og fylkesmannen. Skolebytte vil
primært være aktuelt i saker om skolemiljø etter henholdsvis aktivitetsplikten (§ 9 A - 4) og
håndhevingsordningen (§ 9 A - 6). Dette er allerede i dag saker som ofte kan kreve mye
ressurser både på skoleni vå, skoleeiernivå og hos fylkesmannen. At det introduseres et
nytt tilgjengelig virkemiddel som kan vurderes og benyttes i sakene, anser ikke
departementet at vesentlig vil påvirke ressursbruken i sakene. Departementet viser i
denne sammenheng også til at de prosessuelle kravene som foreslås for pålagt
skolebytte i stor grad er tilsvarende de som gjelder ved bortvisning. Administrativ
ressursbruk knyttet til å fatte enkeltvedtak i skolebyttesaker vil derfor sannsynligvis i stor
grad være de samme som i dag.

Fylkesmannen får også en ny oppgave som klageinstans for fylkeskommunens vedtak
om skolebytte. Departementet legger imidlertid opp til en regel der tiltaket bare kan
brukes helt unntaksvis. Det vil sannsynligvis ikke være tale om mange saker om pålagt
s kolebytte i videregående, og dermed heller ikke mange klagesaker. På bakgrunn av
dette legger departementet til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene
for fylkesmannen knyttet til behandlingen av klager på enkeltvedtak om pålagt skolebytte
ikke vil være vesentlige. Departement vil følge utviklingen i fylkesmannens ressursbruk
knyttet til denne nye oppgaven.

5 Merknader til lovbestemmelsene som foreslås endret

Opplæringsloven

Til § 8 - 1:

Fjerde ledd oppheves. Regelen flyttes til ny § 9 A - 12.

Til § 9 A - 6 fjerde ledd:

Siste setning endres slik at henvisningen til regelen om skolebytte blir til ny § 9 A - 12.
Fylkesmannen kan på samme vilkår som skoleeier pålegge skolebytte, når fylkesmannen
håndhever saker om skolens aktivitetsplikt etter § 9 A - 6.

Til § 9 A - 12:

Bestemmelsen er en ny felles bestemmelse om pålagt skolebytte for elever i grunnskolen
eller videregående opplæring . Bestemmelsen er ikke aktuell for ungdom som tar
videregående opplæring etter kapittel 4 eller 4A, jf. § 9 A - 1.

Første ledd angir de materielle vilkårene for at pålagt skolebytte kan brukes. Gjennom
henvisningen i andre ledd gjelder samme vilkår for pålagt skolebytte både for elever i
grunnskolen og elever i videregående opplæring. Det er to hovedvilkår som må være
oppfylt for å kunne pålegge skolebytte for en el ev. Det første vilkåret er at oppførselen til
eleven som flyttes i alvorlig grad gå ut over tryggheten og læringen til en eller flere andre
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elever. For det andre skal tiltaket bare brukes dersom mindre inngripende tiltak ikke kan
gi medelevene et trygt og godt skolemiljø .

Det første vilkåret innebærer at p ålagt skolebytte bare kan brukes av hensyn til andre
elever på skolen. Dersom skolen mener at skolebytte vil være til gavn for en elev, men
elevens oppførsel ikke utgjør et problem for sine medelever, kan pålagt skolebytte ikke
brukes. Slikt skolebytte forutsetter samtykke. Er eleven over 15 år er det eleven selv som
samtykker, jf. opplæringsloven § 3 - 1 fjerde ledd og barneloven § 32. For elever under 15
år må foreldrene samtykke. Det første kriteriet er k nyttet til en elevs oppførsel og at det er
en sammenheng mellom oppførselen og konkrete negative virkninger hos en eller flere
medelever og deres rett til et trygt og godt skolemiljø, eller mulighet til å ha utbytte av
opplæringen. Både forhold som skjer p å skolen og på fritiden kan utløse skolebytte så
fremt det påvirker elevers læring og trygghet på skolen . Også skadelig oppførsel som
kommer til uttrykk digitalt kan utløse skolebytte. Pålagt s kolebytte vil først og fremst være
aktuelt i saker som har pågå tt over tid og blitt stadig mer belastende for medelevene.
Likevel kan det ikke utelukkes at tiltaket også kan være aktuelt etter et enkelttilfelle av for
eksempel grov vold , overgrep eller annen alvorlig kriminalitet . De negative virkningene på
elevenes trygghet eller læring må være av kvalifisert art. Om kriteriet er oppfylt vil bero
på en konkret vurdering av de negative virkningene for tryggheten og læringen til den
eller de medelevene som rammes. Vurderingen skal ta utgangspunk t i medelevens
opplevelse, supplert av profesjonelle vurderinger. Skoler og skoleeiere har et skjerpet
ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet, Rt. 2012 s. 146 og Prop. 57 L
(2016 – 2017) kapittel 5.2.2.

Det andre vilkåret, « mindre inngripende tiltak ikke kan gi medelevene et trygt og godt
skolemiljø» , viser til at pålagt skolebytte bare skal brukes helt unntaksvis. Vilkåret må
leses i lys av at et trygt og godt skolemiljø er en forutsetning for elevenes læring, jf.
ordlyden i § 9 A - 2: « eit tryg t og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ».
Hovedregelen er at alle elever ivaretas på skolen der de går. Pålagt skolebytte skal bare
benyttes dersom det er det eneste tiltaket som kan sikre medelevenes rett til læring og et
trygt og godt s kolemiljø, og bortvisning for resten av skoleåret enten ikke kan benyttes
eller anses uforholdsmessig eller uegnet. I grunnskolen er bortvisning for resten av
skoleåret ikke mulig, jf. § 9 A - 11 første ledd. Skolebytte må vurderes mot alternative tiltak
ret tet mot eleven som viser skadelig oppførsel, men også tiltak rettet mot andre elever,
grupper av elever eller skolen som sådan. Skolen og skoleeier skal la hensynet til
elevenes beste være et grunnleggende hensyn i vurderingen av tiltak. Det må gjøres
konk rete vurderinger av virkningene av ulike tiltak for de relevante elevene. Hva som er
til den enkelte elevs beste må vektes mot hensynet til andre elever, samt andre hensyn.
D et må vurderes hva som er til det beste både for eleven som risikerer et pålagt
sk olebytte, medelevene ved elevens nåværende skole, og også elever ved skolen eleven
eventuelt skal flyttes til.

Siste setning i første ledd er en videreføring av dagens § 8 - 1 fjerde ledd andre setning og
tjener som eksempel på tilfeller der pålagt skolebyt te kan være aktuelt.

Andre ledd viser til at de samme materielle vilkårene for pålagt skolebytte gjelder elever i
videregående opplæring. For å kunne gjennomføre pålagt skolebytte i videregående vil



24

regler om inntak begrense hvilke skoler som er aktuelle å bytte til. Den aktuelle eleven
må kvalifisere til inntak ved den andre skolen og saksbehandlingsreglene for inntak må
følges , med mindre særlige grunner tilsier noe annet.

Tredje ledd plasserer vedtaksmyndigheten hos skoleeier for elever i offentlig skole.
Oppgaven kan ikke delegeres til rektor på den enkelte skole. Etter forslag til endring i §
15 - 2 andre ledd vil fylkesmannen være klageinstans. For elever i frittstående skoler er
det hjemkommunen eller hjemfylket som fatter vedtaket i første instans, mens
fylkesmannen er klageinstans.

Fjerde ledd oppstiller særskilte saksbehandlingskrav til vedtak om pålagt skolebytte.
Disse supplerer de alminnelige kravene som følger av forvaltnings loven ettersom
beslutningen er et enkeltvedtak. De prosessuelle vilkårene sammenfaller i stor grad med
saksbehandlingskravene for andre tiltak som kan besluttes etter kapittel 9 A, især
saksbehandlingskravene for bortvisning i § 9 A - 11.

Før skoleeier fatt er vedtak om pålagt skolebytte skal skoleeier ha rådført seg med
rektoren og lærerne til eleven tiltaket vil ramme. Tilsvarende vilkår gjelder også i saker
om bortvisning. Vilkåret sikrer en forsvarlig opplysning av saken og må ses i
sammenheng med den gen erelle utredningsplikten i forvaltningsloven § 17.
Bestemmelsen lovfester hvem skoleeier, som et minimum, skal rådføre seg med før
vedtak fattes. I tillegg vil forsvarlig opplysning av saken kunne tilsi at det også innhentes
råd fra andre som eventuelt kje nner eleven, f.eks. helsesykepleier/ helsesøster, rådgiver,
PPT, barnevern mv. Utvekslingen av opplysninger må skje i samsvar med reglene om
taushetsplikt. Videre må skoleeier også først har vurdert andre tiltak enn pålagt
skolebytte. Også dette vilkåret er tilsvarende som i saker om bortvisning. Fortrinnsvis bør
andre tiltak også være forsøkt . Men det kan ikke utelukkes at det i helt ekstraordinære
tilfeller ikke er riktig, av hensyn til medelevene, at andre tiltak er prøv d ut før skolebytte.
Det tredje saksbehandlingsvilkåret er at eleven som kan rammes av et pålagt skolebytte
skal høres før beslutningen fattes. Medelevenes rett til å bli hørt dekkes av regelen om
skolens aktivitetsplikt i § 9 A - 4. Barn og ungdoms rett til å bli hørt i saker som angår de m
følger også av Grunnloven § 1 04 og barnekonvensjonen artikkel 1 2. Når skoleeier hører
eleven saken gjelder må dette skje på en måte som reelt sett sikrer elevens rettighet.
Både framstillingen av saken og hvordan eleven inviteres til å gi uttrykk for sin
opplevelse, ønsker og meninger må tilpasses den konkrete saken og den konkrete
eleven.

Femte ledd viser til at hensynet til elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn i
skoleeiers saksbehandling. Selve saksbehandlingen må være "elevvennlig".
Saksbehandlingsregelen understøtter de materielle vilkårene som også forutsetter
vurderinger av elevenes beste. Plikten til å ivareta barns beste følger også av
Grunnloven § 1 04 og barnekonvensjonen artikkel 3.

Sjette ledd er en videreføring av dagens lovt ekst i opplæringsloven § 8 - 1 fjerde ledd og
friskoleloven § 3 - 3 første ledd for grunnskolen og en ny regel for videregående.
Skolebytte på tvers av kommune - eller fylkesgrenser forutsetter avtale mellom de to
skoleeierne. Konsekvensene av et skolebytte for eleven vil uansett være en del av
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vurderingen av om mindre inngripende tiltak etter første ledd. Hvor inngripende tiltaket er
vil påvirkes av elevenes bosituasjon og reisevei. Eleven kan ikke pålegges å bytte skole
over kommune - eller fylkesgrenser dersom det forutsetter at eleven må flytte ut av
hjemmet sitt eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang. For elever i videregående
opplæring er ikke hjemmet deres nødvendigvis det samme som foreldrenes hjem.
Vilkåret om skoleskyssens lengde må ses i sammenheng med skyssreglene i
opplæringsloven kapittel 7. Hensynet til elevens beste må ivaretas også her.

Nåværende §§ 9 A - 1 2 til 9 A - 1 5 blir §§ 9 A - 1 3 til 9 A - 1 6.

Til § 1 3 - 7b:

Første punktum pålegger kommunene en plikt til å tilby leirskole eller en annen skoletu r
med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Fordi dette er en del av
grunnskoleopplæringen, er utgangspunktet at alle elever skal delta. Skoleturen må ha en
varighet på minst tre overnattinger. Kravet om tre overnattinger er et minstekrav. Turen
ka n derfor være lenger. Skolene kan velge å tilby et tradisjonelt leirskoleopphold eller en
annen skoletur med overnatting, herunder utenlandstur. Skolens ansvar for skoleturer,
forsikringer og kravet om at alle elever skal kunne delta, vil være det samme ua vhengig
av om skolen velger å tilby et tradisjonelt leirskoleopphold eller en annen type tur.

Det må tas hensyn til ulike behov i elevgruppen når turen planlegges. For at flest mulig
elever skal kunne delta, bør turen planlegges i god tid og i samarbeid m ed foreldre og
elever. Foreldre må få informasjon om hva en slik tur innebærer og hva som er opplegget
på turen. Det bør for eksempel gis informasjon om overnatting, transport, måltider og
antall voksne som er tilstede. Turen skal være gratis, og skolen må tilrettelegge særskilt
for at elever med særlige behov, for eksempel funksjonsnedsettelser, skal kunne delta.

Andre punktum og tredje punktum angir at en del av aktivitetene på turen skal være
opplæring. Det skal gis opplæring av et slikt omfang at det pr. dag på leirskole eller
annen skoletur tilsvarer en ordinær skoledag. Innholdet må faglig sett være en del av
grunnskoleopplæringen og i tråd med læreplanene for fag. Det er ikke lovfestet nærmere
hvilket faglig innhold opplæringen på turen skal ha. Inn enfor disse rammene står
imidlertid skolene fritt i å planlegge leirskoleoppholdet eller skoleturen og hvilket tilbud de
vil gi.

Til § 1 5 - 2 andre ledd:

Andre ledd gjør unntak fra forvaltningslovens regler om klager på fylkeskommunale
vedtak. Endringen gjør fylkesmannen til klageinstans for vedtak om pålagt skolebytte,
også i videregående opplæring .

Friskoleloven

Til § 3 - 3 første ledd:
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Andre til sjette setning oppheves. Regelen flyttes til ny § 9 A - 12 i opplæringsloven, og
utvides til også å gjelde elever i videregående opplæring. Den nye regelen gjelder for
elever i friskoler gjennom henvisningen i friskoleloven § 2 - 4 andre ledd.

6 Lovforslag

Opplæringsloven

I lov 1 7. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringsloven) foreslår departementet disse endringene:

§ 8 - 1 fjerde ledd oppheves.

§ 9 A - 6 fjerde ledd siste setning skal lyde:

Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen si tt ordensreglement, jf. § 9 A - 10,
eller at ein elev skal byte skole, jf. § 9 A - 12 .

Ny § 9 A - 12 skal lyde:

§ 9 A - 1 2 Skolebytte

Ein elev i grunnskolen kan, dersom mindre inngripande tiltak ikkje kan gi medelevane
eit trygt og godt skolemiljø, flyttast til ei n annan skole enn den skolen eleven har rett til å
gå på etter § 8 - 1 første ledd eller friskolelova § 3 - 3. Det er eit vilkår at oppførselen til
eleven i alvorleg grad går ut over tryggleiken eller læringa til dei andre elevane. Grunnen
til at ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar.

Om vilkåra i første ledd er oppfylt, kan ein elev i vidaregåande opplæring flyttast til ein
annan skole enn den skolen eleven er teken inn på.

Kommunen gjer vedtak for elevar i grun nskolen. Fylkeskommunen gjer vedtak for
elev a r i vidaregåande opplæring. For elevar i frittståande skolar er det heimkommunen
eller heimfylket som gjer vedtak, og fylkesmannen er klageinstans.

Før det blir gjort vedtak om skolebytte skal den som gjer vedta k

a) rådføre seg med rektor og lærarane til eleven
b) vurdere andre tiltak, og
c) sørgje for at eleven er blitt høyrd

Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i saksbehandlinga.

Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen eller fylket,
men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang.

Nåværende §§ 9 A - 1 2 til 9 A - 15 foreslås endret til §§ 9 A - 1 3 til 9 A - 16.
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Opplæringsloven § 13 - 7 b skal lyde:

§ 1 3 - 7 b Plikt for komm unen til å tilby leirskole eller skoletur

Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller ein annan skoletur med
minst tre overnattinger som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på
leirskolen eller turen skal vere opplæring. Det skal gis opplæring av eit omfang som
tilsvarar det elevane ville ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen.

§ 1 5 - 2 andre ledd skal lyde:

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning i
den vidaregåande opplæringa, enkel tvedtak om opplæring i inntil to år ekstra etter § 3 - 1
femte ledd, enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter § 3 - 12 og enkeltvedtak om
fysiske miljøforhold etter § 9 A - 7 og skolebytte etter § 9 A - 12 .

Friskoleloven

Friskoleloven § 3 - 3 første ledd andre til sjette setning oppheves.
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