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RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  13.11.2019  

Tid:   15:00 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

15:00 – 16:00 – Opplæring 

16:00 – 16:05 – Opprop og møteinnkalling 

16:05 – 17:05 – Orienteringer: 

1. Folkehelseprofil RK.                               

2. Presentasjon av sektor med handlingsplan og forslag til budsjett. 

3. Status nedleggelsesvedtak Hønefoss skole.                          

17:05 – 17: 10 – Pause 

17:10                -Saksliste                

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 05.11.2019 

Arnfinn Baksvær 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/4971-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 13.11.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/3469-1   Arkiv: F30  

 

Integreringsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

6/19 Integreringsrådet 21.10.2019 

30/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt 

oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 
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Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 

kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 

innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  Rådmannens 

vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og bosette det 

antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen og 

samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 
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For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  

 

 

Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/4510-1   Arkiv:   

 

Ny integreringslov - høringsuttale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Integreringsrådet 21.10.2019 

31/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsrådet tilrår Hovedutvalget for oppvekst og kultur å vedta høringsuttalelse for 

Ringerike kommune om ny integreringslov, slik den er beskrevet i saksframlegget. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag 

til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på offentlig høring. Høringsfrist 

er 15. november. 

 

Beskrivelse av saken 

Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens 

ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. 

Målet med forslaget er at flere skal delta i arbeidslivet og blir selvforsørget. Det er og et mål å 

redusere forskjeller mellom kommuner på dette området. 

Noen av momentene som beskrives som kommunenes og fylkeskommunens oppgaver ved 

bosetting er kompetansekartlegging, karriereveiledning, foreldreveiledning, individuell plan og 

integreringskontrakt. Det foreslås at selve introduksjonsprogrammet består av norsk, 

samfunnskunnskap, livsmestring og arbeids- og utdanningsrettede elementer. 

 

Det nye lovforslaget er omfattende og overfører oppgaver fra blant annet IMDI til fylkene.  

 

Departementet mener at de samlede tiltakene som foreslås ikke vil ha vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. Det legges derfor til grunn at tiltakene gjennomføres innenfor 

gjeldende rammer. 
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Forslag til Høringssvar Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til 

endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). 

 

Ringerike kommune er i utgangspunktet positive til forslaget om ny integreringslov, men 

forutsetter at tiltakene følges opp med finansiering. Her er kommentarer til noen få områder i 

lovforslaget:  

 

1. Forslag om å opprettholde alder 18 – 55 år i Lov om rett og plikt til 

introduksjonsprogram i kommunen. 

Det er ønskelig at alderen for rett og plikt til introduksjonsprogrammet heves til 65 år. 

Grunnlaget baseres på at eldre som bosettes i kommunen faller utenfor 

introduksjonsprogrammet og at dette er til hindring av opplæring til grunnleggende 

ferdigheter som er nødvendig for å kunne integreres og inkluderes i det norske 

velferdssystemet. En økt alder for rett og plikt til introduksjonsprogrammet vil kunne 

føre til øke den sosiale mobiliteten i den bestemte aldersgruppen. Dette vil være med å 

øke forståelsen for det norske systemet og gi grunnleggende ferdigheter og redusere 

risikoen for utenforskap i samfunnet. Det vil føre til økt forståelse mellom 

foreldregenerasjonen og unge voksne/ungdom med bedre forståelse av systemet og 

kulturen som den yngre generasjonen vokser opp i. Aldersgruppen 55 – 65 år med lite 

eller ingen grunnleggende ferdigheter har økt sannsynlighet for å bli 

sosialhjelpsmottakere. Det er en utsatt gruppe som lett faller utenfor arbeidslivet 

grunnet alder og manglende kompetanse som kan overføres direkte til norsk arbeidsliv.  

 

2. Forslag om å opprettholde 2/3 av introduksjonsstønad til deltakere under 25 år.  

Deltakere under 25 år har i dag de samme ordinære utgiftene som en deltaker over 25 

år i forhold til boutgifter og livsopphold. Grunnet høye boligutgifter fører dette til at 

mange under 25 år selv med bostøtte er avhengig av supplerende sosialhjelp. Dette er 

en aldersgruppe som forventes å ha fokus på utdanning for å kunne legge grunnlaget 

for en stabil fremtid i forhold til arbeid og økonomi. Forslaget bør derfor endres. 

 

3. Forslag om tidsperiode for introduksjonsprogrammet. 

Det er positivt med større fleksibilitet i lengden av introduksjonsprogrammet fra 3 

måneder og opp til 4 år.  Flere av de som bosettes har behov for et lengre program enn 

det de får i dag, for å kvalifisere seg til arbeid i det norske samfunnet. 

I høringsnotat er det lagt til grunn at introduksjonsprogrammet kan vare fra 3 mnd. til 2 

år for de med liten/ingen utdannelse som går et arbeidsrettet introduksjonsprogram. 

Samtidig er det beskrevet under språkkrav for statsborgerskap at språkkravet heves. 

Grunnlaget for å heve språkkravet er begrunnet av at arbeidsgivere krever et høyere 

språknivå. Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn har ingen mulighet for å 

oppnå språkkravet innenfor en periode på 2 år dette fører til at de ikke innfrir 

språkkravet som arbeidsgivere legger til grunn og muligheten for arbeid blir begrenset. 

Lengden på programmet bør kunne forlenges også for denne gruppen.  
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4. Forslaget om individuell plan og integreringskontrakt som beskriver gjensidige 

forpliktelser mellom kommunen og den enkelte deltaker. 

Det er noe uklart hvilke forskjeller og rammer som legges til grunn for individuell plan 

og integreringskontrakt. Dette bør presiseres bedre i integreringsloven. 

 

5. Forslag om krav til kompetansekartlegging og karriereveiledning 

Det er positivt at karriereveiledning inngår som er obligatorisk del av 

introduksjonsprogrammet. Det er og naturlig at denne bygger på en 

kompetansekartlegging ved oppstart av introduksjonsprogrammet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på mange av elementene i forslaget til ny Integreringslov, og ser dette 

som et grunnlag for god kvalitet på kommunens integreringsarbeid og introduksjonsprogram.  

Rådmannen finner likevel grunn til å stille spørsmål om de samlede tiltakene som foreslås ikke 

vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunene. Det forutsettes derfor at 

eventuelle ekstra kostnader ved ny lov følges opp med finansiering når den vedtas og 

iverksettes. 

 

 

Vedlegg 

-  Faktaark ny integreringslov 

-     Lenke til  Kunnskapsdepartementet sitt høringsnotat 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/4122-2   Arkiv: A20  

 

Læringsresultater i Ringeriksskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning/bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 96/19 følgende vedtak: 

«.. det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold til vedtak som er gjort. 

Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og løfter alle. .. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger ...» 

I denne saken beskrives kort målsetting og resultater på de områder av skolens arbeid som 

måles i nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Videre sees det på nasjonale faglige føringer for 

å utvikle kvalitet. Kommunens arbeid på dette området beskrives og det pekes også på tiltak 

for videreutvikling av Ringeriksskolen. 

Saksutredning 

 

Kommunens mål  

De kommunale målene for de faglige resultatene i Ringeriksskolen ble fastsatt i saken 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» (K-95/17). Der beskrives «Gode elevprestasjoner» i 

kapittelet «Lokalsamfunnets forventninger» og det står blant annet: 

 

 «Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i 

Ringerike, skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  

 Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt 

nivå eller bedre.» 

 

Elevenes resultater på disse feltene beskrives årlig i tilstandsrapport for grunnskolen, 

kommunens årsrapport, kommunebarometer og folkehelseoversikt. 
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Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av elevenes karakterer etter 10.trinn. Over tid ligger 

resultatene i Ringerike omtrent ett poeng under lands- og fylkesgjennomsnittet, noe grafen 

nedenfor illustrerer: 

 

 

Når det gjelder nasjonale prøver, felles prøver som holdes over hele landet hvert år i 

september, så illustreres resultatene i tabellen nedenfor. På halvparten av prøvene presterte 

Ringerikselevene høsten 2018 under landssnittet, de gule feltene, og på den andre halvdelen av 

prøvene er den kommunale målsettingen nådd, de grønne feltene: 

 

Nasjonale prøver  
2018 

5.trinn 8.trinn 9.trinn 

Engelsk 48 51  

Lesing  49 50 53 

Regning 48 49 54 
  

 

Hvordan heve resultatene i skolene? 

I stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet Meld. 

St. 28 (2015–2016) beskrev departementet 

 
«hvordan innholdet i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge 

skal få gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i 

deres liv.» 

 

Det nye læreplanverket ferdigstilles i høst og iverksettes fra høsten 2020. 

 

Dens siste stortingsmeldingen om grunnskolen, «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» 

(Meld. St. 21 2016–2017), beskriver viktige områder for kvalitet i skolen. 
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«Mye tyder også på at elevenes læringsutbytte i lesing, matematikk og naturfag har økt siden 

innføringen av Kunnskapsløftet, særlig i starten av grunnskolen. Sett over et 

lengre og samlet historisk perspektiv er likevel nivået på læringsutbyttet i disse fagområdene 

forholdsvis stabilt, og det er potensial for at elevene kan lære mer. 

Departementet mener at det er viktig at samfunnet klarer å løfte de elevene som er svakest 

faglig... Å løfte disse elevene er derfor en avgjørende faktor for å hindre utenforskap.» (Kap 

3.4) 

Tiltakene departementet peker for å heve kvaliteten i skolen er blant annet:  

 Profesjonelt samarbeid, der lærerrollen, ledelse i skolen og skoleeierrollen 

spesielt kommenteres 

 Tidlig innsats i barnehage og skole  

 Rekruttering, videreutdanning og kompetanseutvikling av lærere, der 

desentralisert kompetanseutvikling vektlegges 

 Kvalitetsvurdering - resultatene analyseres og drøftes og det settes mål og 

gjøres prioriteringer til elevenes beste 

 

Hva gjøres på Ringerike i forhold til nasjonale forslag til å utvikle kvalitet og resultater? 

 

De ansatte i Ringeriksskolen har god kompetanse. Det arbeides likevel bevisst i hele 

Ringeriksskolen for å skape og videreutvikle et profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling.  

 
«Gode skjønnsmessige vurderinger betinger en lærerprofesjon som i fellesskap finner fram til 

den undervisningspraksisen som har størst betydning for elevene læring og utvikling,» (Stm 21.) 

  

Arbeidet som beskrevet under foregår på skoler, mellom skoler og mellom kommuner og i 

samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har som siktemål å videreutvikle kvalitet og 

læringsarbeidet i det enkelte klasserom. 

 

 Skolebasert kompetanseutvikling  

Skolene i Ringerike har felles fokusområder for utvikling og innovasjon. Fokus  i 2017-

2019 var «Språkløyper», et nasjonalt program for å bedre læringsarbeidet innen 

språklig utvikling. Dette skoleåret er digital læring og forberedelse av nye læreplaner 

fra 2020, «Fagfornyelsen», de to sentrale temaene det arbeides med.  

 Kommunale kursdager 

Årlig felles kursdag for alle ansatte på skolene og en dag med varierte tilbud til skolene 

ut fra lokale behov. 

 Veiledning av nyutdannede lærere  

Lærere som kommer rett fra utdanning får oppfølging på skolen og i faglig nettverk 

 Regional kompetanseutvikling – Samarbeid med fire andre kommuner og Universitetet i 

Sør-Øst Norge (USN). 

o Faglige nettverk mellom lærere i kommunen med faglærere på USN som 

ressurspersoner. Dette omfatter de fleste av skolens fag over en to-årsperiode. 
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o Samhandling mellom lærere og ledere på ungdomstrinn og videregående skole 

på lederplan og innen fag. Vurderingspraksis og engelsk har vært i fokus. 

o Videreutdanning, der 20-25 lærere årlig får bedre formell kompetanse i sentrale 

skolefag. 15 lærere startet høsten 2018 å studere norsk i et regionalt arrangert 

studium. 

o Samling for utviklingsgruppene – ledere og lærerrepresentanter, for faglig 

oppdatering og skolering i arbeidet med endring og utvikling. 

o Veiledning fra USN av disse gruppene på den enkelte skole i hvordan 

videreutvikle skolen og bedre elevenes resultater 

 Lederutvikling 

Lederteamene på skolene følger kommunens lederutvikling. Rektorer har spesifikk 

lederutdanning, rektorskolen, eller annen lederutdanning, og flere ledere har eller 

holder på med mastergrad i utdanningsledelse. 

 Kvalitetsvurdering 

Systematisk arbeid på skolene og på kommunenivå med resultater fra 

kartleggingsprøver og nasjonale prøver 

- Lærere og ledere analyserer resultatene fra de ulike karleggingene, vurdere 

oppleggene sine og setter i gang tiltak for å kompensere mangler. Det gjøres også 

justeringer i skolens opplegg 

- Jevnlig dialog mellom skolene og kommunalsjef om resultater 

- Årlig tilstandsrapport fra alle skoler med resultater, analyser og tiltak  

- Kommunal tilstandsrapport fra sektor behandles av kommunestyret 

- Dialogmøte mellom representanter fra elever, foreldre og lærere på skolene og 

kommunalsjef om skolenes resultater 

 

Tiltak som kan heve elevenes resultater ytterligere 

 

Å omsette det faglige arbeidet i elevresultater tar tid og arbeidet som er satt i gang de siste 

årene må fortsette. Dette er tiltak som også er drøftet og omforent internt i sektoren.  

Andre sentrale momenter er: 

 Systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid 

Overordnet del av det nye læreplanverket som innføres høsten 2020 understreker 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det står blant annet at:  
«Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen».  

Videre understreker planen at «lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor 

elevene lærer», og må «vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og 

elevgrupper best mulig».  

I videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon må skolene og de ansatte 

analysere elevenes læring, være villige til så gjøre endringer og prøve ut nye metoder og 

innfallsvinkler. 

 Kompetanseutvikling 

Fortsette videre- og etterutdanning de neste årene. Det settes i gang videreutdanning 

for lærere i engelsk høsten 2020. Engelsk er det faget der den formelle kompetansen i 

Ringeriksskolen er lavest.  

 Lærerspesialister 

Vurdere å prøve ut en ordning med lærerspesialister. Lærespesialister er lærere med 

som er særlig faglig oppdaterte i ulike skolefag og som kan bidra til økt 

kompetanseutvikling i kollegiet og til mer læring hos elevene   
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Faglige resultater påvirkes av mange andre faktorer enn det direkte læringsarbeidet. Her er 

noen momenter: 

 Gode barnehager  

Barnehagene i Ringerike har fokus på kvalitet. De kan bidra til at barna mestrer skolen 

bedre og til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier med lav 

sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og psykisk 

helse 

 Samhandling med foreldre  

Dette understrekes i læreplanen og skoleforskere som Thomas Nordahl peker på hvor 

viktig foreldres engasjement i barna læring er for barnas skoleprestasjoner 

 Tverrfaglig samarbeid 

Den nye sektoren Utdanning og familie og etablering av Familiens hus stimulerer til økt 

tverrfaglig arbeid. Dette vil støtte skolenes arbeid med læringsmiljø og helhetlig 

oppfølging av den enkelte 

 Miljøveiledere i skolene 

Innføring av miljøveiledere vil styrke skolenes arbeid for å skape godt læringsmiljø. 

Dette vil indirekte påvirke elevenes læring. 

 Program for forebyggende arbeid. 

Skolene har benyttet programmet «Mitt valg» i det forebyggende arbeid. Programmet 

har fokus på relasjoner mellom elever, trivsel og holdningsskapende arbeid. Dette 

programmet skal nå revideres. Våren 2020 blir det derfor vurdert ulike alternativer før 

eventuelt nytt forebyggende program for Ringeriksskolen velges. 

 Nasjonal lærernorm 

Det er innført en nasjonal lærenorm som skal sikre lærertetthet. Den skal være høyest 

lærertetthet fra 1.-4. trinn der det i gjennomsnitt skal være 1 lærer per 15 elever. Dette 

følges opp, så alle skolene minst har en lærertetthet som den nasjonale normen.  

 

Økonomiske forhold 

Når det gjelder ressursbruk viser rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2020-2023 at 

utgiftene for en elev i Ringerike er ca. 96 % av gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA gruppe 13).  

Gruppestørrelsen i Ringeriksskolene er gjennomsnittlig noe høyere enn i de sammenlignbare 

kommunene. 

Tidligere vedtak 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen»  Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021 

(K-95/17) 

 

Rådmannens vurdering 

Målsettinger om læringsresultater kan vedtas, men hva elevene faktisk lærer og presterer er 

svært sammensatt og komplisert.  Skoleledere og ansatte ved kommunens grunnskoler gjør sitt 

ytterste for at alle elevene skal finne seg godt til rette og få et godt læringsutbytte. 

Rådmannens vurdering er at det blir gjort et godt arbeid i Ringeriksskolen.  

 

Framover der det viktig å ha et fortsatt fokus på helhetlig arbeid i Ringeriksskolen. Bedre 

resultat er et tålmodighetsarbeid – ting tar tid. 
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Det er og forskjeller i elevenes læringsutbytte, både mellom skoler og innad på 

skoler. Det er derfor viktig at arbeidet i skolene også bidrar til mindre forskjeller. 

I denne saken er det pekt på det noen momenter som virker inn på elever læring, det interne 

arbeidet i skolene og sektoren, samarbeid med foreldre, tverrfaglig arbeid og 

profesjonsutvikling i samarbeid med eksterne leverandører.  

Alt dette er faktorer som er viktige for at læringsarbeidet i den enkelte undervisningstime har 

god kvalitet og fører til et godt læringsutbytte. Rådmannen forventer at arbeid på sikt vil føre 

til at Ringeriksskolen når de mål som er vedtatt i «Sammen for Ringeriksskolen». 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/4331-3   Arkiv: 037  

 

Stiftelsen Positiv oppvekst  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

  

 

Sammendrag 

Reforhandling av 4-årig partnerskapsavtale med Stiftelsen Positiv Oppvekst. 

 

Avtalen definerer formål og forpliktelser ved partnerskapsavtalen som omhandler drift av 

ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette 

er et lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.  

 

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt 

kommunalt tilskudd til driften. 

 

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019. 
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Formål 

Formålet med partnerskapsavtalen er å:  

 

• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike 

kommune. Dette gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv 

Oppvekst.  

 

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører 

ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.  

 

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering er 

naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Ringerike kommune har i sine styringsdokumenter et mål om å være best for barn og unge.  

 

Folkehelsemeldingen og Ungdata-undersøkelsen viser at vi har flere barn- og unge som 

opplever ensomhet, som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som lever under 

fattigdomsgrensa.  

 

Vi trenger et bredt tilfang av aktiviteter, møteplasser og lavterskeltilbud for å kunne tilby alle 

som ønsker det en meningsfull aktivitet og fritid. 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst er med på å realisere dette gjennom klubbtilbudet Freezone. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Årlig driftstilskudd er per 2019 på kroner 750.000,-. 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ungdomsklubben Freezone er med på å ivareta det viktige behovet for et lavterskel tilbud til 

ungdom i kommunen. Fokus på medvirkning, samhandling og utvikling er verdifullt både for 

kommunen og Ungdomsklubben Freezone, og ikke minst for ungdommene våre. 

 

En viderføring av avtalen er med på å sikre kontinuerlig drift og gi forutsigbarhet til Stiftelsen 

Positiv Oppvekst. 
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Vedlegg 

 

Partnerskapsavtale 

Årsberetning 2018 

Årsoppgjør 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 19/4699-1   Arkiv: 223  

 

Arrangementstilskudd - endring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer og vilkår for å søke arrangementstilskudd endres så også profesjonelle kunst- og 

kulturaktører kan søke tilskudd fra denne ordningen. 

 

 

Sammendrag 

I oktober 2018 vedtok Ringerike kommune endrede retningslinjer for kulturmidler og 

arrangementstilskudd. 

 

Ved en inkurie har en unntaksbestemmelse om arrangementstilskudd til profesjonelle kunst- og 

kulturprosjekter falt ut. Dette vil vi korrigere, så også profesjonelle kunst- og kulturprosjekter 

kan søke og motta arrangementstilskudd. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Arrangementstilskudd gir mindre tilskuddsbeløp til åpne kulturarrangementer og 

kunstprosjekter. Tilskuddet kan søkes hele året og behandles administrativt. 

 

Ved endring i tilskuddsordning i 2018, forenkling og digitalisering av tilskuddsordningene og 

klargjøring av vilkårene, forsvant dessverre en unntaksbestemmelse vi tidligere har hatt.  

 

I utgangspunktet skal alle som mottar kulturtilskudd være registrert som lag og forening, og 

registrert i Brønnøysunds Frivillighetsregister. Årsaken er blant annet at 

Brønnøysundregistrene fører kontroll med lag og foreninger, vi kan hente ut digital informasjon 

til våre egne hjemmesider, og dermed slippe både dobbeltarbeid og dobbeltføring. Foreningene 

og lagene trenger heller ikke følge opp flere føringer. Tidligere måtte de også registrere seg i et 

kommunalt register, -men dette registeret var svært mangelfullt og arbeidskrevende å 

vedlikeholde og bruke. 
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Profesjonelle kunst- og kulturaktører er ikke registrert i Frivillighetsregisteret, -nettopp fordi 

de er profesjonelle. Samtidig vet vi at de fleste kunst- og kulturprosjekter trenger offentlig 

støtte for å kunne gjennomføres. De fleste kunstnere har svært lav inntekt, og kunst- og 

kulturarrangementer er sjelden lønnsomme i tradisjonell forstand. 

For at lokale kunstnere skal kunne få tilskudd fra andre offentlige instanser, som 

fylkeskommunen og staten, er det ofte et krav at prosjektene også er støttet lokalt av 

kommunen.  

 

Kommunen, fylkeskommunen og staten deler ansvaret for å sikre innbyggerne tilgang på 

profesjonelle kunst- og kulturopplevelser. Vi deler også ansvaret for å sikre et bredt og 

mangfoldig tilbud. 

 

Forslag til endring 

 

Retningslinjer og vilkår for å søke arrangementstilskudd endres, så også profesjonelle kunst- 

og kulturaktører kan søke tilskudd fra denne ordningen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kulturloven definerer offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet, -herunder også 

kommunens ansvar. Den påpeker at det skal være gode rammer både for profesjonelt og 

frivillig kulturliv, at tilbudet skal inneholde både smale og brede kunstuttrykk, og at vi skal 

legge til rette for et mangfoldig og variert tilbud. 

 

Ringerike kommunes kulturplan sier at vi skal være en attraktiv kommune for utøvelse av 

profesjonell kunst og kultur og at innbyggerne skal ha tilgang på et bredt uttrykk ab 

kulturopplevelser. Kulturnæringene er en av de raskest voksende næringene i Norge, 

samarbeid med kommunen kan være avgjørende for nyetableringer og satsninger. 

 

Ringerike kommunes kommuneplan beskriver attraktivitet som et av fokusområdene for 

Ringerike. For å være et attraktivt bosted må også kulturlivet og kulturtilbudet, -både som 

aktivitet og som opplevelse være variert, mangfoldig og ikke minst tilstede. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok nye retningslinjer for tilskudd i oktober 2018, i 

sak 38/18. 
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Rådmannens vurdering 

Tilskuddsordningene kommunen yter bør gå til et bredt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud 

til innbyggerne våre. 

 

Endringen vil gjøre at vi også kan støtte profesjonell kunst – og kultur, og være med på at 

lokale aktører får større del i andre, eksterne tilskuddsordninger. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 19/4741-1   Arkiv: 430  

 

Kompetanseutvikling i grunnskolen 2019-2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen 2019-2020 tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen 2019-2020 inneholder regionalt fagnettverk, 

etter- og videreutdanning og lokalt utviklingsarbeid.  

Det regionale utviklingsarbeidet består av etterutdanning i norsk på barnetrinnet, fagnettverk i 

fagene musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE, eget nettverk for faglærere i engelsk på 

ungdomstrinnet og videregående skoler og veiledning av nyutdannede lærer. 

Lokalt utviklingsarbeid vil være knyttet mot IKT og innføring av ny læreplan, Fagfornyelsen 

2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

I Stortingsmelding 21(2016-2017) «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen», beskriver 

Kunnskapsdepartementet et skifte i hvordan nasjonale myndigheter skal bidra til 

kompetanseutvikling i skolen:  

«Målet er at alle skoler, kommuner og fylkeskommuner, gjennom samarbeid med universiteter 

og høyskoler, skal ta ansvar for, og ha handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling lokalt.» (s. 

84.) 

 

Dette er en desentralisert ordning for kompetanseutvikling, og det er en forutsetning at man 

har et regionalt samarbeid mellom kommuner og universitet/høyskole for å få midler til 

arbeidet. 
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Beskrivelse av saken 

 

I brev fra Fylkesmannen i Buskerud juni 2017, ble det gitt informasjon om  

«Etablering og drift av kompetansenettverk 

I den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling skal fylkesmannen legge til rette for 

samarbeidsfora/kompetansenettverk, der kommuner i felleskap og i samarbeid med UH skal 

bli enige om hvordan de statlige midlene skal fordeles og brukes. Fylkesmannen skal legge til 

rette for samarbeid mellom skoleeiere og UH-institusjoner, og stimulere til utvikling av 

partnerskap og langsiktig arbeid i lokale nettverk for kompetanseutvikling.  

Samarbeid med UH-sektoren 

Et formål med den nye desentraliserte modellen for kompetanseutvikling i skolen, er å bidra 

til å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningen og praksisfeltet, og utvikle UHs rolle som 

utviklingsaktør i skolen. Kompetansenettverkene er ikke bundet til å bruke den geografisk 

nærmeste UH-institusjonen, men må inngå et samarbeid med en norsk UH-institusjon, eller et 

nasjonalt senter. Dette innebærer at midlene ikke kan tildeles en ekstern kompetansetilbyder 

som ikke er UH-institusjon eller brukes utelukkende til å finansiere kommunenes utgifter.»  

 

Ringerike har et regionalt samarbeid med kommunene Hole, Modum, Krødsherad og Sigdal. 

Kommunene har utarbeidet en felles plan for kompetanseutvikling i årene framover. Det er en 

forutsetning at det lages regionale planer for å få tildelt midler til etterutdanning fra fylket. I 

regionens søknad om kompetansemidler står det blant annet: 

«Parallelt med videreutdanningstilbudet iverksettes det etterutdanningstilbud som skolebasert 

kompetanseutvikling.  Den enkelte skole etablerer en utviklingsgruppe under ledelse av rektor 

og der også tillitsvalgt deltar. Utviklingsgruppen leder skolens skolebaserte 

kompetanseutvikling. Det vil si sette av tid til refleksjoner, utprøvinger og deling av erfaring fra 

klasserommet i personalet. Tematikken for den skolebaserte kompetanseutviklingen kan være 

knyttet til studieplanen for videreutdanningen eller arbeid med grunnleggende ferdigheter i 

lesing, skriving og regning samt digitale ferdigheter. 

Det organiseres regionale lærende nettverk for skolens utviklingsgrupper. Innholdet vil være 

knyttet til det å lede utviklingsarbeid ved egen skole og konkrete erfaringsdeling fra arbeidet. 

USN vil være delaktig med ressurspersoner inn i disse samlingene.» 

 

Regionen har i samarbeid med USN, Universitetet i Sør-Øst Norge, et regionalt etter- og 

videreutdanningstilbud i norsk over 2 år for barnetrinnet. I tillegg vil det for skoleåret 2019 – 

2020 være fokus på fagnettverk i musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE.  

I forbindelse med fagfornyelsen og ny læreplan i 2020, vil det i de kommende år bli arrangert 

tre til fire fagnettverk årlig. 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen i Ringerike 2019 og 2020 bygger på den 

regionale planen, og ses i sammenheng med planene «Sammen skaper vi Ringeriksskolen 2017 

- 2021», «Digital barnehage- og skolehverdag 2017 – 2021» og «Handlingsplan for SFO 2018 

– 2022».  Hovedfokus i planene er faglig utvikling og læringsmiljø. Den digitale satsingen skal 

også være med på å skape gode samhandlingsarenaer. 
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Skoleledere 

Det er et rektormøte i måneden hvor en del av møtet settes av til faglig utvikling og 

diskusjoner. En viktig del av årets satsing er arbeidet med nye læreplan med gjennomgang av 

kompetansepakkene fra Utdanningsdirektoratet. Disse skal hjelpe skolene i arbeidet med 

innføring av ny læreplan. 

Regionalt er det to årlige samlinger ledet av USN med fokus på utviklingsarbeidet og 

innføringen av ny læreplan. USN har i tillegg veiledning med utviklingsgruppene ved hver 

skole.  

Det er eget regionalt rektornettverk for de videregående skolene og ungdomsskolene. 

Plan for lærerne 

Videre- og etterutdanning: 

21 lærer deltar på videreutdanning skoleåret 2019-2020. Av disse deltar 12 lærere på regionalt 

videreutdanningstilbud i norsk (15 studiepoeng). Det regionale tilbudet gis i samarbeid med 

USN, og går over to år. Studiet startet høsten 2018. 

USN støtter skolene i utviklingsarbeidet, og videreutdanningsstudentene i norsk skal 

gjennomføre utviklingsarbeid på skolene. Norsksatsingen er også en del av det regionale 

etterutdanningstilbudet, hvor lærere på barnetrinnet kan delta på undervisningen til 

videreutdanningsstudentene. 

Det er regionale fagnettverk i fagene musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. Alle 

fagnettverkene ledes av USN og har to dagssamlinger i løpet av skoleåret. 

Det er også etablert et fagnettverk for ungdomsskole/videregående skole i engelsk med faglig 

støtte fra USN. Våren 2020, planlegges det at dette nettverket bytter fag til matematikk. 

Nyutdannede lærere får eget veiledningstilbud. De har seks felles samlinger i løpet av året, i 

tillegg til veiledning på arbeidsplassen. 

Lokalt utviklingsarbeid: 

IKT: Lokal gjennomføring av kompetansepakkene fra www.IKT-plan.no. 

Det er en samling i måneden for ressurslærerne innenfor IKT. Ressurslærerne er i samarbeid 

med skolens ledelse ansvarlig for framdrift, innføring og implementering av G-suite og bruk av 

Chromebooks på skolene. 

Innføring av ny læreplan. Dette arbeidet ledes av rektor og utviklingsgruppene på skolene. 

Fagarbeidere/assistenter/SFO: 

Deet er månedlige nettverkssamlinger for avdelingsledere SFO og SFO-koordinatorer. Her er 

det fokus på innholdet og arbeidet i SFO, og kompetanse i forhold til de nasjonale og 

kommunale føringene for SFO og skole. 

 Høsten 2019 deltar 25 assistenter/fagarbeider på kurset Spesialpedagogikk for assistenter, 

arrangert av Folkeuniversitetet. Interessen for dette kurset er så stort at det settes opp igjen 

våren 2020. 
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Felles for alle målgruppene 

Det arrangeres to fagdager for alle ansatte i skole og SFO, en ved skolestart 14. august, og en 

18. november. Temaer ved skolestart var traumebevisst omsorg og lek og liv i SFO. På 

fagdagen i november velger de ansatte mellom elleve ulike fagkurs.  

 

Økonomiske forhold 

Det regionale tilbudet er finansiert gjennom desentraliserte kompetansemidler. En forutsetning 

for å få disse midlene er at kommunene bidrar med en egenandel på 30%. For Ringerike 

kommune dreier det seg om en egenandel på kr 599 000 på årsbasis. Dette omfatter først og 

fremst vikarutgifter som belastes den enkelte enhet.  

Den totale rammen for den regionale satsingen er kr 5 775 000 årlig, hvor UH-sektoren får kr 

1 300 000.  

Regionen søkte om kr 3 237 000 til fordeling i kommunene for 2019, og fikk tildelt hele 

beløpet. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen svært fornøyd med den store satsingen som kommunen og regionen legger opp til 

på kompetanseutvikling. Det er en forutsetning at kommunen samarbeider med 

universitet/høyskole og de andre kommunene i regionen for å få sentrale midler. 

 Rådmannen mener det er nyttig å se etterutdanningen og videreutdanningen i sammenheng.  

Det er lagt opp til en langsiktig satsning over flere år, og dette er andre året på denne 

satsingen. 

Ved å ha en regional videreutdanning vil det være lettere å få flere lærere til å ta nødvendige 

studiepoeng i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Dette er positivt med tanke på 

kompetansekravene for lærere i Opplæringsloven. 

Rådmannen mener også det er riktig å støtte opp under kompetansetiltak som involverer hele 

skolen. Dette gjelder både arbeidet med ny læreplan og opplæringen i IKT. 

Alt i alt bidrar kompetanseutviklingen for de ulike gruppene til økt kvalitet i Ringeriksskolen. 
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Søknad om desentraliserte kompetansemidler 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene !
Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i
2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene
engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå. Nye l æreplaner
skal også føre til endret praksis i klasserommet. Samskaping og involvering underveis i
prosessen skal både bidra til best mulige læreplaner og til et bredt eierskap til de nye
læreplanene når de skal tas i bruk høsten 2020.

Hva er formålet med fagfornyelsen?
Hove d målet med fagfornyelsen er å legge bedre til rette for at elevene lærer og utvikler seg .
Det gjøres en prioritering og oppdatering av fagenes innhold. Læreplanene skal bli mindre
omfangsrike og gi tydeligere retning for arbeidet med fagene i skolen . Det skal bli bedre
progresjon i nnad i læreplanene i fag og god sammenheng mellom fag. Elevene skal få bedre
mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og
reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket (LK20 og LK20S) skal bidra til et
verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: demokrati og
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring .

L ærep lanene skal bli gode arbe idsverktøy for lærer n e og de skal gi større mulighet til å gå i
dybden på ulike tema . Vi skal sikre et lokal t og profesjonel t handlingsrom , samtidig som
læreplanene og veiledningsmateriell må gi god støtte .

Hvordan kan skolen bidra i utviklingen av læreplanene ?
Forslag til nye læreplaner er på høring fram til 18. juni. Vi ønsker at de som skal bruke de
nye læreplanene , kan være med på å påvirke i nnholdet i dem , og håper dere bruker
anledningen nå til å si hva dere synes om utkastene. Gode diskusjoner om innholdet i og
intensjonene med de nye læreplanene underveis vil gjøre det enklere å ta dem i bruk i 2020.
Arbeidet med å utvikle nye læreplaner h ar allerede før høringen skapt mye engasjement og
bred deltakelse fra veldig mange i skolesektoren. Innspillene har vært verdifulle, og de har
ført til endringer underveis.

Hvordan arbeid e med de nye læreplane ne når de er fastsatt ?
De nye læreplanene fastsettes høsten 2019 og det nye læreplanverket trer i kraft skoleåret
2020/2021 . I mellomtiden må skolene sette seg inn i og forberede seg på å ta læreplanverket
i bruk på en god måte. God kjennskap til prinsippene bak fagfornyelsen og innretningen på
de nye læreplanene vil være viktig.



Skolen er et profesjonsfelleskap der ledere, lærere og andre ansatte sammen skal sørge for
at skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling . Når lærerne i fellesskap analyserer
og tolker læreplaner og bruker dem som verktøy for å planlegge undervisningen, utvikles
denne praksisen. For å få til dette , er det viktig at både s koleeier e og skoleledere stimulerer
og legger til rette for at slike arenaer utvikles på den enkelte skole. I dette arbeid et vil
samarbeidet med de tillitsvalgte være viktig. Vi minner også om at elevmedvirkning er en
viktig verdi i skolen og at e levene kan være en ressurs i dette arbeidet .

Hvor finner vi støtte til arbeidet med de nye læreplanene?
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble fastsatt i 2017 og trer i kraft
samtidig med de nye læreplanene for fag. Her utdype s verdigrunnlaget i formålsparagrafen,
prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Den
overordnede delen ligger til grunn for utviklingen av læreplanene, og den skal virke samme n
med dem. Overordnet del vil derfor være viktig grunnmur i arbeidet med arbeidet med de nye
læreplanene , både før og etter at det fornyede læreplanverket tas i bruk .

I tillegg utvikles det stadig flere nye ressurser som kan støtte arbeidet med lærepla nene . P å
Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere a llerede ressurser knyttet til overordnet del,
dybdelæring, kompetansebegrepet, sammenhengen mellom kompetansebegrepet og
dybdelæring og profesjonsfellesskap og skoleutvikling .

H østen 2019 kommer det en nettbasert kompetansepakke som skal ta utgangspunkt i
skolen es behov og støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Det nye læreplanverket vil ligge i en digital visning som skal bidra til å gjøre læreplanene til et
bedre verktøy for lærerne . Visningen skal blant annet synliggjøre s ammenhenger i og
mellom fag, progresjon i læreplaner og koplinger til overordnet del. Dere kan se e n demo av
denne visningen på Utdan ningsdirektoratets nettsider.

Takk så langt!

Vi takker alle som har deltatt og engasjert seg i fagfornyelsen så langt . L ykke til i det viktige
arbeidet med å ta i bruk de nye læreplanene!

Som en anerkjennelse av jobben alle dere i skolen gjør hver dag , avslutter vi med et sitat fra
Overordnet del:

Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir
realisert. Læ rere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål
og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev
og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdage n her og nå
og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste,
er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle
som jobber i skolen.



Med beste hilsen

Jan Tore Sanner
Kunnskaps - og integreringsminister

Mikkel Eskil Mikkelsen
Sametingsråd

Steffen Handal
Leder i Utdanningsforbundet

Lasse Hansen
A dministrerende direktør KS

Stig Johannessen
Leder i Skolelederforbundet

Rita Helgesen
Leder i Norsk Lektorlag

Alida de Lange D 'Agostino
Påtroppende leder i Elevorganisasjonen

Anne Finborud
Leder i Skolenes landsforbund

Kirsti Lyngvær Engelien
Nestleder i UHR - Lærerutdanning
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Arkivsaksnr.: 19/3469-3  Arkiv: F30  

 

Sak: 6/19 

 

Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 
 

Behandling i Integreringsrådet 21.10.2019: 

 

Rådet gikk gjennom meldingen og kom med kommentarer som Magnar Ågotnes tar med 

tilbake til administrasjonen.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll - Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Saken utsettes til Integreringsrådet har behandlet saken. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Leder Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til Integreringsrådet har behandlet saken». 

 

 

Avstemming: 

Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
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Integreringsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt 

oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 

Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 



- 

kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 

innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  Rådmannens 

vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og bosette det 

antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen og 

samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 

 

For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  

 

 

Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Sentrale begreper 
I Integreringsmeldingen er følgende definisjoner lagt til grunn. 

Asylsøker 
En asylsøker er en person som søker om asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen er kun 
asylsøker inntil søknaden deres er avgjort av UDI. 

Familieinnvandring 
Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de 
enten har familie som bor lovlig i Norge eller er gift med en norsk statsborger.  

Flyktning 
En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge, enten de søker asyl ved 
ankomst Norge eller får opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene 
flyktningstatus med de rettighetene som følger med. 

Innvandrer 
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte 
foreldre.  

Nyankommet innvandrer 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år. Botiden i landet 
før første bosetting i en kommune, for eksempel i asylmottak, regnes ikke med. 

  



 

R inger i k e k om m une   3  In tegr er i ngsm eld ing 2019  
 
 

 

Innholdsfortegnelse 
Innledning 4 

Bakgrunn 4 

Grunnlagsdokumenter 5 

Lovverk og sentrale føringer 5 

Tall og statistikk 7 

Innvandringsbakgrunn 7 

Utdanning 8 

Arbeid 8 

Bosetting 9 

Økonomi 10 

Tilskudd 10 

Økonomiske konsekvenser 11 

Kommunens tjenestetilbud 13 

Læringssenteret for voksne 13 

NAV 13 

Boligtjenesten 13 

Helse 14 

Opplæring 14 

Kultur, fritid og frivillighet 16 

Tiltak 18 

Veien videre 20 

 

  



 

R inger i k e k om m une   4  In tegr er i ngsm eld ing 2019  
 
 

 

Innledning  
Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene. 
Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og reelt 
påvirke dette fellesskapet.  

Integrering er i dagligforståelse brukt om innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet. I 
integreringsprosessen har begge parter like stor ansvar, mens inkludering gir majoriteten et ansvar for 
å «ta inn» minoriteten.  

Hovedmålet for den norske integreringspolitikken er at innvandrere og barna deres skal få bruke 
ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i 
arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper. (Regjeringen.no) 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de ulike delene 
av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt oppe i.  

Denne meldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal og 
frivillig regi etter dette, om resultatene av arbeidet og om videre utfordringer en ser på området. 

 

Bakgrunn 
Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning fra IMDI 
og kommunestyrets vedtak.  

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og ulike 
sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

Integreringsmeldingen skal bidra til å sikre en god inkludering av hele innvandrerbefolkningen i 
Ringerike kommune. For å lykkes i integrering og inkludering må inkluderingsperspektivet 
gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling. Integreringsarbeidet skal legge til rette for 
samfunnsutvikling over tid, der alle opplever å delta i fellesskapet.  

Å ha en meningsfull jobb å gå til, det å oppleve seg inkludert i fritidsaktiviteter og det å være en del av 
et godt sosialt fellesskap fremmer trivsel og positiv utvikling. For å unngå utenforskap er adgang til 
utdanning og arbeid meget viktig. Det sikrer egen økonomi og velferd, det skaper nye nettverk og 
bidrar til økt respekt og tillit til samfunnet. Å skape arenaer for inkludering, likestilling og rom til kulturelt 
mangfold på mange plan er derfor en viktig samfunnsoppgave. 

Integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld.St. 30 2015-
2016), legger til grunn at mennesker vil bidra. Målet er at alle som skal leve og bo i Norge kommer i 
jobb, blir skattebetalere og deltar i samfunnet. De som bosettes må lære seg språket og få kunnskap 
om samfunnet, verdier, rettigheter og plikter. Parallelt må offentlige instanser, næringslivet og 
frivilligheten legge til rette for at de nye innbyggerne oppnår dette og blir bidragsytere. 

Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, «Integrering gjennom kunnskap», har fokus på tidlig 
innsats - utdanningsløpet for barn og unge, kvalifisering og utdannelse for voksne innvandrere, arbeid, 
hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv.  

Det er viktig at flyktningarbeidet blir forutsigbart, både for flyktningene, ansatte og enheter som jobber 
innen feltet. Kommunen innehar mye erfaring og kompetanse innen flyktningarbeid og det er særs 
viktig at dette blir videreført.  

Integreringsmeldingen er tverrsektoriell og omfatter mange fagområder.  
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Grunnlagsdokumenter  
Integreringsmeldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 
aktuelle lovverk. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen.  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike! 

 Kommunen skal være en effektiv og spennende organisasjon, med god kvalitet på tjenestene. 

 Ringerike skal legge til rette for åpenhet og god integrering av nye innbygger i alle livsfaser. 

Kommunens handlingsprogram for 2019 – 2022 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike 

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

de bor. Det jobbes særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av 

barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til integrering og språk.  

 Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike 

oppvekstsvilkår for barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette 

utviklingsperspektivet er det viktig at kultursektoren arbeider mot et mangfoldig og 

inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på kulturskolen, ved tilskudd til lag og 

organisasjoner og tilgjengelighet for alle. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør 
 God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb eller går på skole, har et 

godt sosialt nettverk, deltar i kultur og fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge 

omgivelser med sikre veier og ren luft å puste i. Målet er få livsstilsykdommer, skader og 

plager – og mange leveår med god helse. 

 I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra med og legge til rette 

for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre hverdagens krav og delta i samfunnet. God 

helse og trivsel har stor betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en 

god samfunnsøkonomisk investering 

 Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til fritidsaktiviteter inkludert kultur 

og idrett, for alle. 

For å nå målene må man ha fokus på inkludering, likestilling og kulturelt mangfold i barnehage, skole, 
helse, samfunn og i lokalsamfunn for øvrig.  

Lovverk og sentrale føringer 
Arbeidet rundt bosetting av flyktninger er hjemla i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere, LOV 2003 -07-04 nr 80, med senere endringer.  

Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  Loven skal videre legge til rette for at nybosatte 
flyktninger raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Deltakerne har rett og plikt til: 

 opplæring i norsk og samfunnsfag, på lik linje med andre som kommer fra land utenfor EØS 

og engelskspråklige land, ikke kan nok norsk. 

 rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal være på full tid 

og helårlig (min 30 t i uka + hjemmearbeid). Det er obligatorisk for alle mellom 18 og 55 år. 

Andre sentrale lover er:  

 Forvaltningsloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Lov om barnehager 

 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

 Lov om sosiale tjenester 

 Opplæringsloven 
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I 2015 var det en stor tilstrømning av flyktninger til Norge, og i 2016 la Regjeringen frem to meldinger 
som ga klare føringer knyttet til arbeidet med inkludering.  

 «Fra utenforskap til ny sjanse – en samordnet innsats for voksnes læring» (Meld.St. 16 

(2015-2016)), legger blant annet vekt på tiltak som kan gi voksne bedre muligheter til å styrke 

sin kompetanse, øke muligheter til å delta i opplæring og få godkjent kompetanse fra 

hjemlandet. Denne meldingen ble fulgt opp av en mer omfattende integreringsmelding. 

 «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld. St. 30 (2015- 

2016)), der et av målene er at alle som skal leve og bo i Norge skal komme i jobb, 

bli skattebetalere og deltakende borgere. 
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Tall og statistikk  
Ringerike kommune hadde 1. januar 2019 i alt 30 442 innbyggere.  

Tall fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) viser: 

 Per 1. juli 2019 er 13 % av Ringerikes innbyggere innvandrere.  

For hele landet er tallet 14,4 % 

 61,9 % av innvandrere i Ringerike var i arbeid ved utgangen av 2017. Tilsvarende tall for 

bosatte som ikke er innvandrere var 64,4 %.  

 I 2018 var det 194 deltakere på introduksjonsprogrammet 

 Ved utgangen av 2018 var 55 % av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 

arbeid eller utdanning. 

 I 2017 gikk 19 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet over til eller 

fortsatte på grunnskole, og i 2018 12 prosent. Dette viser at mange av deltakerne trenger 

grunnleggende opplæring. 

 I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 37 flyktninger ble bosatt i Ringerike kommune i 2018. 

 

Innvandringsbakgrunn 
Av Ringerike kommunes 30 442 innbyggere er 3 943 innvandrere og 838 norskfødte med 
innvandrerforeldre. Den største gruppen innvandrere kommer fra Polen (587 personer).  

Figuren nedenfor viser antall personer med innvandrerbakgrunn fordelt etter landbakgrunn. 
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Utdanning 
Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 47, 1 % av kommunens innbyggerne i aldersgruppen 30-66 år har 
videregående skole som høyest fullførte utdanning, mens 29,9 % har utdanning fra universitet eller 
høyskole når vi ikke regner med innvandrere. Blant innvandrerne er gruppen med videregående som 
høyest utdanning lavere (31,7 %), mens andelen med utdanning fra universitet eller høgskole er 
høyere (38,6 %). Blant innvandrere er det 1,5 % som ikke har utdanning. 

 

 

Arbeid 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2017 viser at i Ringerike er sysselsettingen for befolkningen unntatt 
innvandrere lavere enn landsgjennomsnittet, mens for innvandrere er sysselsettingen noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. Servicenæringene har flest ansatte (5 600 personer), 3 400 personer jobber 
innen helse- og sosiale tjenester, mens 3 000 personer jobber innen sekundærnæringer (industri). 2,2 
% av hele befolkningen er ledige eller på tiltak.  
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Bosetting 
Bosetting av flyktninger gjøres med bakgrunn i en statlig anmodning fra IMDi.  

2016 er året med høyest bosetting så langt. Da ble 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune. Den 

store økningen hadde sammenheng med det høye antall asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til familiegjenforening. 

Fram til 1. juli er det bosatt 13 personer. 

Figuren nedenfor viser antall bosatte i årene 2009-2019. Til sammen utgjør dette 390 personer 

inkludert enslige mindreårige og familiegjenforente. 
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Økonomi 
Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme krav og 
rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved bosetting av 
flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere og veilede de som kommer som 
flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for 
å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i 
tilskudd fra IMDi. 

Tilskudd 
Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordninger knyttet til bosetting og 
kvalifisering av flyktninger og innvandrere til kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og til 
virksomheter. Noen av ordningene er faste, mens andre er prosjektbaserte. 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv, samt delta 
selvstendig i samfunnet. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte 
ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

Dette tilsier at de tjenester som ytes i bosettings- og integreringsarbeidet skal være eksternt finansiert. 
Tilskuddsmodellen tilsier også at dersom kommunen investerer ressurser i godt kvalifiseringsarbeid og 
tidlig innsats, vil de som kommer raskt ut i arbeid kunne bidra til finansiering av tiltak for dem som har 
større behov for oppfølging og tilrettelegging i kommunen.1 

Om tilskuddene 
 Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og 

integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv 

og ta del i samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger får integreringstilskudd etter 

samme satsstruktur. 

 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere. Kommuner som bosetter enslige 

mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære 

integreringstilskuddet. 

 Ekstraordinære utgifter. Kommunene som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne 

og/eller atferdsvansker kan søke om tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter de 

har som følge av bosetting. 

 Norsktilskudd. Kommunen mottar tilskuddet for voksne innvandrere som har rett eller rett og 

plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen får tilskuddet for hver person 

som er i målgruppen for ordningen. Dette kalles for persontilskudd. 

 

                                                   
1 Introduksjonsloven legger føringer for minimumsinnhold i introduksjonsprogram og stønad for deltakelse. Dette 
tilsier at store deler av integreringstilskuddet går til lovfestet stønad i tillegg til drift av de ulike tiltakene 
programmet må inneholde. 
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Integreringstilskudd til Ringerike kommune 2018  

 

Økonomiske konsekvenser 
I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging av 
tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 
bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en vurdering av effektivisering 
av tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester bygget ned.  

De kommunale tjenestene som ble opprettet spesielt i forbindelse med den store økningen i 
bosettingstall er boliger for enslige mindreårige asylsøkere med tilhørende bemanning, 
innføringsklasser i grunnskolen, flyktningeavdeling på Læringssenteret for voksne (LSFV), 
helsetjenester ved Hvalsmoen transittmottak, sosial rådgivning og migrasjons/smittevernkontor. I mai 
2017 var det ca. 150 ansatte tilknyttet disse tjenestene. Mange av disse var timelønnede vikarer/ 
tilkallingsvikarer. Det var ca. 82 faste årsverk tilknyttet tjenestene. 

I alle år har tilskuddene fra IMDi vært høyere enn samlede utgifter i de enhetene som yter 
kjernetjenester til flykninger og asylsøkere. Det betyr at kommunen har midler som brukes på andre 
tjenesteområder som skole, barnehage, helsestasjonstjenester, barnevern, hjemmehjelp, kommunale 
boliger og sosialhjelp. 

Fra og med 2016 viser kommunens regnskaper blant annet at antall barn med gratis kjernetid og 
redusert betaling i barnehagen øker, det samme gjelder for redusert betaling i SFO. Helsestasjonene 
og barnevernet har større saksmengde og helsekontoret har flere henvendelser angående smittevern. 

Sosialhjelpsutbetalinger til de personene som etter 5 år ikke har funnet seg arbeid eller går på skole 
eller av annen grunn har behov for sosialstønad dekkes ikke av tilskudd fra IMDi.  
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Boliger for enslige mindreårige flyktninger  
I 2015 mottok Ringerike kommune en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om 
bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 på bakgrunn av flyktningkrisen og et stort antall asylsøkere i 
Norge. Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger, hvor 25 var enslige mindreårige.  

Det ble etablert 3 boliger i 2016 med tilhørende bemanning. I tillegg til de 3 boligene, ble det også 
laget en samarbeidsavtale med Ringerike Folkehøgskole for å bosette noen av ungdommene. For at 
Ringerike skulle kunne møte det økte behovet for bosetting, ble det innvilget midler til etablering og 
bemanning av boligene. I tillegg til disse midlene har kommunen også mottatt tilskudd for å finansiere 
kommunens gjennomsnittlige merutgifter.  

Siden behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har vært fallende siden september 
2016, har enheten blitt nedbemannet. Det ble trinnvis tatt ned to bofellesskap. Etter vedtak om å ikke 
bosette enslige mindreårige flyktninger f.o.m 2019, ble det våren 2018 gjennomført en ytterligere 
nedbemanning, samt lagt strategi for hvordan enheten trinnvis blir avviklet innen utgangen av 2020. 
Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfølgingsavdeling med 5,5 årsverk.  

Læringssenteret  
Høsten 2015 omorganiserte Ringerike kommune sin flyktningtjeneste som følge av store endringer i 
innvandrermønster og økt innvandring, Fra å være en del av NAV, gikk tjenesten over til 
Læringssenteret og ble en flyktningavdeling. Både skoleavdelingen og flykningavdelingen økte 
bemanningen i 2016-2017. Fra høsten 2018 er antallet deltakere på skoleavdelingen redusert og 
nedbemanning gjennomføres.  

Hvalsmoen transittmottak 
Ringerike er vertskommune for Hvalsmoen transittmottak. Kommunen fikk økte utgifter innen 
helsetjenester ved at det ble etablert en helsestasjon på mottaket og etter hvert et helsekontor for 
migrasjonshelse. Kommunen har mottatt tilskudd som vertskommune. Transittmottaket legges ned 1. 
oktober 2019 og helsestasjonen er avviklet.  
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Kommunens tjenestetilbud 
Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 
innvandrere. I Ringerike kommune er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 
bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og 
integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett samarbeid med både 
kommunale tjenester og eksterne parter. 

Læringssenteret for voksne 
Læringssentret for voksne er kommunens kompetansesenter i integrerings – og inkluderingsarbeid.  
LSFV består av en skoleavdeling og en flyktningeavdeling. Læringssenteret har også et medansvar 
for kommunens integreringsråd. 

Skoleavdelingen gir tilbud om norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleopplæring 
for voksne. Flyktningavdelingen har ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger i 
Ringerike kommune gjennom introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet.  

Introduksjonsprogrammet er et tilbud til nyankomne flyktninger bosatt i Ringerike, Jevnaker og Hole. 
Programmet består av norsk og samfunnskunnskap, arbeidslivskunnskap og praksis eller 
grunnskole/videregående og andre ferdighetskurs. Formålet med programmet er å kvalifisere 
deltakere til arbeid eller videre utdanning. Programrådgiver fra flyktningavdelingen samordner og 
følger flyktningene fra den dagen de ankommer kommunen og til de er ferdig med 
introduksjonsprogram. Miljøarbeidere samarbeider tett både med programrådgiver og deltakere.    

Flyktningavdelingens jobbkoordinator følger deltakere som har 4 – 6 måneder igjen av programmet 
tett opp mot overgang til arbeid eller aktivitet. Det at flere deltakere kommer ut i aktivitet før 
introduksjonsprogrammet er over, er særs viktig med tanke på mestring og tilhørighet. 
Jobbkoordinatoren jobber tett sammen med deltakerne, programrådgiver, lærer, karrieresenteret og 
NAV. 

Flyktningavdelingen har også ansvar for bosettingsprosessen i samarbeid med boligtjenesten, NAV og 
helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon.  

NAV 
Nav har en viktig rolle i integreringsarbeidet i kommunen. I samarbeid med flyktningavdelingen bidrar 
de i bosettingsfasen ved at de skriver etableringsvedtak. Integreringsteamet er på hjemmebesøk 
første dag og i samarbeid med familien finner teamet ut hva de bosatte trenger av støtte.  

Flyktningavdelingen og NAV samarbeider i ankomstfasen slik at oppstarten i ny kommune blir så god 
som mulig. I tillegg har kontorene et tett samarbeid ved overgang til arbeid, samt i saker der man har 
utfordringer på ulike områder. 

Prosjektet "Innsats"  
Ringerike kommune har i dag et stort omfang av praksis- og arbeidstreningsplasser. I 2018 er det tatt 
initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV og Arbeidslivssenteret. Prosjektet, 
kalt "Innsats", går over en 2 års-periode og skal sikre at personer som bor i Ringerike kommune og 
som har nedsatt funksjonsevne (delmål 2 i IA-avtalen), gis mulighet til arbeidstrening i kommunen. 
Prosjektet vil også legge til rette for flyktninger/minoritetsspråklige som har behov for språkpraksis. 

Boligtjenesten 
Boligtjenesten samarbeider tett med flyktningavdelingen når flyktninger skal bosettes for å finne bolig 
som er tilpasset de som kommer. Et av hovedmålene i boligtjenestens handlingsplan er at alle skal ha 
et godt sted å bo og rask bosetting er flyktninger er et av delmålene.  

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet konseptet "Eie først". 
Denne strategien innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte 
barnefamilier skal eie egnet bolig. Ambisjonen er at dette skal bidra til at flere barn vokser opp i stabile 
hjem i gode bomiljøer samtidig som kommunens utgifter til sosialhjelp reduseres. Satsingen ses i 
sammenheng med bl.a. helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. 

Boligtjenesten skal utvikle og drifte en oppfølgingstjeneste opp mot flyktninger for å kunne bedre 
integrering av deltakerne i integreringsprogrammet samtidig som boligene ivaretas. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeide med LSFV og NAV. 
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Helse og oppvekst 

Helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon 
Helsekontoret kartlegger, støtter og hjelper over i det «vanlige» hjelpeapparatet. Kontoret jobber med 

følgende saker:  

 Økonomiske bekymringer/behov 

 Misnøye med bolig 

 Tristhet, nedstemthet og slitenhet 

 Kroppslige smerter 

 Ensomhet  

 Utfordringer i familiene, nye roller, ingen storfamilie å støtte seg til 

 Bekymringer for barns og ektefellers helse 

 Problemer med fysisk forflytning til ulike hjelpeinstanser/behandlere 

 

Helsestasjoner 
Helsestasjonenes formålsparagraf er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige 
forhold, forebygge sykdom og skade. Dette betyr at man må gi tilpasset hjelp ut fra ulike behov. Målet 
om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer og 
kulturelle forskjeller. Derfor må tjenestene tilrettelegges. 

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud og møter alle innbyggere i kommunen som får barn. Dette 
medfører en unik mulighet for å fange opp familier med behov for støtte.  

Forebygging og behandling  
Ringerike kommune vil fortsette arbeidet med å utdanne rådgivere innenfor adferdsvansker i 
behandlingsmetoden Parent management training oregon (PMTO), øke kunnskap på områdene 
mobbing og seksuelle overgrep, flerkulturelt arbeid, relasjonsledelse og IKT. Rådgiverne kommer fra 
barnevernet og spesialpedagogisk team.  

Opplæring 
Barnehager og skoler har et særskilt ansvar for integrering og opplæring av barn som aldersmessig 
tilhører deres tjenester. 

Barnehage 
Barnehagen er en god og viktig arena for inkludering og språkopplæringen, og det jobbes spesielt 
med å få barn av flyktningfamilier og andre innvandrere til å benytte seg av barnehagetilbudet. 
Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre enn de som ikke 
har gått i barnehage.  

Kommunen har gode rutiner for å informere om gratis kjernetid og ordninger for redusert betaling. 
Ringerike kommune har god barnehagedekning og flyktninger som bosettes får raskt barnehageplass 
uavhengig av når på året de bosettes. 

Barnehagene har rutiner som skal sikre en god velkomst og tilvenning til barnehagen. Barna 
kartlegges før oppstart i barnehagen, språk og bakgrunn er viktige kartleggingsområder. 
Kartleggingen fungerer godt og forteller noe om hvordan språkopplæringen skal gjennomføres. Det 
jobbes daglig med språkopplæring, blant annet ved periodisk forsterking av personale og ved at ekstra 
ressurser blir brukt til å følge opp barn med større behov. I tillegg til ordinær drift er det er 
språkveiledere i barnehagene i Ringerike, i alt 1, 4 stillinger. Formål med språkveiledertjenesten er å 
øke kunnskapen rundt flerspråklighet/språkstimulering og på den måten utvikle bevisstheten i 
barnehagene. Kommunen får tilskudd fra IMDi (kr. 828 000 i 2018 og i 2019). 

Foreldremøter  
Det blir gjennomført samtaler med foreldre med tolk, og informasjon om barnehagen på flere språk blir 
gitt ut. Dette er viktig da mange foreldre ikke har kunnskap om barnehagens rolle i samfunnet. 

Barnehagene, flyktningavdelingen, barnevernet og helsestasjonen samarbeider om foreldremøter for 
foreldre som har annet morsmål enn norsk. Det tilbys også kurs og veiledning for foreldregruppa. 
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Skole 
Barn og unge i skolealder som trenger særskilt norskopplæring får tilbud om å starte i velkomstklasse. 
Velkomstklassene er aldersblandet og jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter. Dette er en aldersuavhengig, nivåbasert plan. I tillegg til norskopplæring har elevene 
samfunns- og naturfag, emner innen sosial kompetanse, matematikk, kroppsøving, musikk og praktisk 
estetiske fag. 

Elevene får undervisning i velkomstklasse til de behersker språket såpass godt at de, med tilpasset 
opplæring i vanlig klasserom, kan følge ordinær undervisning på sin nærskole. Det er svært individuelt 
hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk og antall måneder i velkomstklassen kan variere mye. 
Kartleggingsprøver viser når elevene kan overføres til sin nærskole. Før elevene skal overføres til 
nærskolen sin, hospiterer eleven en-to dag per uke i en periode. En gradvis overgang fra 
velkomstklassen til nærskolen gjør overgangen lettere og tryggere for elevene. 

Hønefoss skole har velkomstklasser for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år 
(2. – 7.trinn). Veienmarka ungdomsskole har velkomstklasser for elever i ungdomsskolealder. Både 
flyktninger, innvandrere, barn fra mottak og ungdommer fra Bufdirs omsorgssentre går i 
velkomstklassene. Opplæringslova regulerer elevenes rettigheter til særskilt norskopplæring.  

Norsk og samfunnskunnskap for voksne 
Innvandrere og nyankomne flyktninger har rett og plikt til norskopplæring. I Ringerike er det LSFV som 
har ansvar for undervisningen. Undervisningen er gratis for flyktninger og innvandrere over 16 år. 
Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS har ikke rett eller plikt til norskopplæring.  

Alle som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må gjennomføre 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avslutte med en prøve.  

Introduksjonsprogram for voksne 
Introduksjonsprogrammet består av fagene norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis eller andre 
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal bli 
økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. 

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år og skal inneholde norskopplæring minst 550 timer. I 
helt spesielle tilfeller er rammen opp mot 3000 timer over flere år. 50 timer samfunnskunnskap på 
morsmålet kommer i tillegg. Programmet innebærer også tiltak som forbereder til videre opplæring 
eller tilknytning til yrkeslivet. Noen av de unge deltakerne har også rett på grunnskole, og kan ta det i 
introduksjonsperioden. Deltaker har rett på individuell plan når de deltar i introduksjonsprogrammet.   

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som bosettes i kommunen 
i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Familiemedlemmer til de som omfattes 
av introduksjonsprogram har også rett og plikt til program.  

I 2018 var det 194 deltakere i introduksjonsprogrammet. I første halvår av 2019 har 50 deltakere 
avsluttet introduksjonsprogrammet. Mange av deltakerne har fått seg jobb, flere har søkt plass i 
videregående skole og tre har søkt studier på høgskole/universitet. Flere fortsetter også på 
grunnskoleopplæring etter endt program.  

Videregående opplæring 
Det er etablert tett samarbeid mellom Hønefoss videregående skole, OPUS Ringerike (det 
fylkeskommunale ressurssenteret for voksne) og LSFV. Ved Hønefoss videregående skole er det 
introduksjonsklasse og kombinasjonsklasse hvor elevene får språkopplæring parallelt med 
fagopplæring og etter hvert kan ta fagbrev. Det er et mål å øke andel flyktninger som tar fagbrev slik at 
tilknytning til arbeidslivet blir varig.  

Ringerike karrieresenter 
Karrieresenteret tilbyr gratis og individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år. De 
ansatte har mange års erfaring og kompetanse innenfor utdanningsvalg, omstilling og endringer i jobb 
eller utdanning. Gjennom samtaler med kan karriereveilederne være med på å bevisstgjøre brukerens 
valg og muligheter, kompetanse og ferdigheter. En av karriereveilederne er knyttet til LSFV og har 
faste møter med programrådgivere i introduksjonsprogrammet for å følge opp flyktninger og 
innvandrere spesielt.  

Ringerike karrieresenter er et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Ringerike og Hole 
kommuner og NAV Buskerud. 
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Kultur, fritid og frivillighet 
Et rikt kulturliv gir samfunnsmessige effekter på en rekke områder. Kulturvirksomhet gir grunnlag for 
demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning. Ved siden av skole og arbeidsliv er 
kulturlivet blant de arenaene som bidrar til økt kompetanse og tilhørighet. 

Kulturskolen  
Kulturskolen er kommunens ressurssenter for kulturopplæring rettet mot barn og unge, og skal gi flest 
mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Kulturskolen ønsker å være en 
arena der mangfold verdsettes, og hvor spennende prosjekter skapes i fellesskap. Fra og med 2019 
kan man søke om redusert elevkontingent basert på foresattes inntekter. 

Kulturskolen arbeider med flerkulturelle tiltak som musikkundervisning i velkomstklassen ved 
Veienmarka ungdomsskole, Læringssenteret og kulturtreff. 

SPLASH 
Kulturskolen har gjennom prosjektet SPLASH vært med på å bidra til integrering av flyktninger og 
asylsøkere ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. SPLASH er et kreativt møtested for alle og gis som 
et gratis tilbud til alle barn på 5.- 7. trinn ved 6 av kommunens barneskoler. Hver uke i 12 uker får 
elevene en aktivitet innen kunst, dans og musikk/kor. 

SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter som musikk, dans, sang og visuell kunst/film, søke å 
fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og sosiale grupper. På den måten skal 
SPLASH gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter. Prosjektet startet i 2016 
og videreføres i 2020. Prosjektet får økonomisk støtte fra Bufdir.  

Biblioteket 
Ringerike biblioteket fungerer godt som inkluderingsarena. Biblioteket ligger sentralt til i 
Sentrumskvartalet, det er åpent fra kl. 0900-2100 og det fungerer som en møteplass hvor man finner 
informasjon, kan låne PC og bøker i tillegg til at det er mulig å sitte sammen helt gratis. Både i 
bibliotekloven og i den nye kulturmeldingen fremheves folkebiblioteket som møteplass.  

Frivilligkoordinator 
Kommunens frivilligkoordinator bygger nettverk og jobber mot frivilligheten. Hun er også pådriver for 
prosjektet «Folk møter folk». Koordinatoren har tett kontakt med flyktningavdelingen og 
Frivilligsentralen. Gjennom nettverksbygging er det et mål om at er at flere nybosatte flyktninger 
kommer ut i aktivitet og deltar på kulturarenaer utover skole og arbeid.   

Frivillighet 
Frivillige organisasjoner er en viktig del av vårt lokalsamfunn. Sammen med skole, arbeid og 
kulturaktører skaper frivilligheten gode møteplasser. Frivillige i Ringerike kommune sier de opplever 
sin innsats som viktig og verdifull, og føler at de er en del av et fellesskap som skaper mening for 
andre. 

Frivillige organisasjoner har vist stor interesse for å bidra i forbindelse med økt tilstrømning av 
asylsøkere og flyktninger. De har blant annet bidratt med leksehjelp, klær og utstyr, norsktrening og 
fritidsaktiviteter. I Ringerike har Frivilligsentralen, Ringerike Røde kors, Soroptimistene og Refugees 
welcome to Ringerike vært spesielt aktive bidragsytere.   

Felles aktiviteter og arrangementer 

Språkkafé 
Kulturskolen sammen med Frivilligsentralen arrangerer ukentlig språkkafé på biblioteket. På 
språkkaféen kan de som ønsker å bli bedre i norsk få norsktrening og snakke norsk med andre 
deltakere og frivillige fra Frivilligsentralen.  

Folk møter folk 
Folk møter folk er en dialogmodell hvor målet er sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet 
for flyktninger. Modellen er utviklet av Arendal voksenopplæring i samarbeid med Agderforskning og 
Med hjerte for Arendal. Møtene gjennomføres i regi av flyktningeavdelingen, frivillighetskoordinator og 
biblioteket. 
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Metoden går ut på at 10 kjente fjes i lokalsamfunnet møter 10 deltakere på introduksjonsprogrammet 
til samtale. Arrangementet legger til rette for brobygging mellom mennesker og for stifting av gode 
relasjoner og nye bekjentskap. Det underliggende budskapet er at alle er likeverdige mennesker, 
uavhengig av posisjoner eller opphav, og at vi har mye til felles, til tross for at vi har ulik bakgrunn og 
historie. Det skal gjennomføres to Folk møter folk hvert år i årene fremover. 

Internasjonale kulturarrangement (IKAR), mangfold og flerkultur 
IKAR er et initiativ fra inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike og har som formål å vise frem 
kulturen i det internasjonale samfunnet i Ringerike. 

I 2019 ble internasjonal uke arrangert 11. - 15. juni med arrangementer og aktiviteter for alle. 
Arrangementene foregikk i Hønefoss sentrum, og aktivitetene var gratis og åpne for alle. Hver dag 
hadde sitt eget tema som språk, dans, møteplasser og fritid. Internasjonal uke ble avsluttet med en 
flott fest i Søndre park på lørdag. Det planlegges internasjonal uke også i 2020. 

IKAR samlet et mangfold av internasjonale kulturer til Ringeriksdagen i 2018, og gjentar dette på 
Ringeriksdagen i 2019.  

Inkluderings- og integreringsrådet 
Rådet er opprettet for å legge til rette for gode integreringsprosesser, og har følgende oppgaver: 

 Integreringsrådet er rådgivende for kommune og kommunestyret. 

 Rådet uttaler seg i saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og minoritetsgrupper. 

 Rådet tar opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen. 

 Rådet foreslår og støtter opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet 

Ringerike. 

Rådet består av 12 medlemmer og har seks møter i året. Medlemmene velges for fire år. 
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Tiltak 
Utfordringene ved bosetting av flyktninger er sammensatte. Det er mange tanker og meninger om 
hvilke tiltak som virker i integreringsarbeidet. Basert på forsking ved Norsk institutt for by- og 
regionforsking (NIBR), trekker forsker Kristian Tronstad fram fem integreringstiltak som faktisk 
fungerer: 

1. Språk er nøkkelen til å komme i jobb. Norskopplæring i praksis fungerer bedre enn 

norskopplæring på skolebenken. 

2. Nettverk. Innvandrere som har norske venner, kontakt med naboer og deltar i foreninger, har 

større sjanse for å komme i jobb. 

3. Spill på lag med arbeidsgivere. Det er arbeidsgiverne som til sist tilsetter innvandrere og 

flyktninger. Hva lags arbeidskraftsbehov fins i det lokale arbeidsmarkedet?  

4. Tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram. Flyktninger som blir møtt med 

forventninger og som blir fulgt opp i norskopplæring og kvalifisering, lykkes bedre. 

5. Samarbeid. Integrering av innvandrere handler om utdanning, arbeid, helse, omsorg for barn. 

Kommuner som evner å få til samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og kommunalt 

flyktningkontor, har bedre sjanse for å lykkes.  

Offentlige tjenester har tradisjonelt bygd på premisset om at alle kommunens brukere skal få det 
samme tilbudet og at de har samme behov og prioriteringer. Vi ser i større grad i dag at det er den 
enkeltes behov som står i sentrum ved planlegging av tiltak.  

Hvis rutiner og organisering av tjenestetilbudene ikke fanger opp eller tar hensyn til at brukerne er 
forskjellige når det gjelder religiøs bakgrunn, oppvekstforhold eller norskferdigheter, kan det føre til at 
noen får dårligere tilbud og utbytte av tjenestene. 

Effektiv koordinering 
Fleksibel og individuell tilrettelegging krever effektiv koordinering mellom ulike tjenester til ulike 
tidspunkt. Bedre planlegging og tydelig ansvarsavklaring er nødvending, samtidig som tjenestene som 
gis skal være så gode som mulig. Det er mange behov som er sammensatte og som påvirker 
hverandre, og de kan være vanskelig å koordinere tjenestene og gi et helhetlig tilbud.   

For eksempel vil boligstandard og bo-evne påvirke opplevelsen av helse og trivsel. Psykisk helse 
påvirker bo-evne og skolegang, tannhelse påvirkes av økonomi og evne til/forståelsen av å søke 
støtte. God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, boligtjenesten og helsetjenesten 
er viktig. Fire ganger i året er det møte på avdelingsledernivå for blant annet å dele informasjon slik at 
man kan være i forkant og kunne samarbeide om å gi et så godt tilbud som mulig.  

Flyktningene søker hjelp mange steder og det er et stor spenn fra de som ønsker/trenger hjelp til det 
meste til de som synliggjør sine behov for lite. De som søker bistand har heller ikke et klart bilde av 
hvem som bistår med hva, og man ser på det som forståelig at de leter etter hjelp der de tror de vil 
finne det. 

Tilrettelegging for flyktninger med ekstra utfordringer 
Kommunen kan søke om tilskudd til ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av 
bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter 
som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet.  

Ringerike kommunen viderefører det eksisterende arbeidet med å søke tilskudd. Det etableres et 
system som er robust og enkelt slik at flest mulig at det søkes tilskudd for de av våre flyktninger det er 
aktuelt for, både voksne og barn. I dag er det en ansatt i flyktningavdelingen som er ansvarlig for å 
søke tilskudd og vedkommende sitter med mye kompetanse på feltet.  

Språk og kvalifisering  
Læringssenteret skal legge til rette for at flest mulig får norskopplæring på det spor og nivå de hører 
hjemme i. Språk- og arbeidspraksis må prioriteres slik at man får praktisert muntlig norsk mest mulig.  

Flere av flykningene som kommer til Norge har liten skolebakgrunn. Det betyr at kvalifisering til arbeid 
eller utdanning tar mer enn to år. Det er viktig at de enheter som har ansvar for flyktningene jobber tett 
sammen og har gode systemer som jobber for denne gruppen slik at flest mulig blir kvalifisert for jobb 
eller utdanning. Avtalen med Ringerike kommune og praksisplasser bør videreføres og spisses opp 
mot ulike yrker, ikke bare språkinnlæring.  
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Forhindre fattigdom og utenforskap 
Flyktningavdelingen har et prosjekt der en jobbkoordinator kun har hatt fokus på deltakere som skal ut 
i jobb. Dette har vist seg som et meget vellykket prosjekt og målet er at prosjektet kan fortsette og 
utvikles videre. Det utarbeides nå et nytt prosjekt, basert på erfaringer til jobbkoordinator-prosjektet. 
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Læringssenteret, Karrieresenteret og NAV. Målgruppen er 
deltakere med liten skolebakgrunn. Målet er flere ut i fast arbeid. 

Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge  
Flyktningavdelingen har utdannet to ansatte i foreldreveiledning – ICDP. Dette er en obligatorisk del 
av introduksjonsprogrammet. I tillegg til å få gode verktøy i omsorgsrollen, blir det også viktig å trekke 
inn andre instanser som jobber med barn og voksne for å informere og veilede i det å være en god 
omsorgsperson. I tillegg er det viktig å bygge ned barrierer og bygge opp tillitt mot blant annet 
barnevernet.  

Flyktningavdelingen samarbeider med helsestasjonen og barnevernet. I høst starter et nytt 
foreldreveiledningskurs (TIBIR) for foreldre i introduksjonsprogram. Læringssenteret har også fått 
midler fra Bufdir i forbindelse med «Trygge foreldre – trygge barn» (Regjeringens strategi for 
foreldrestøtte 2018-2021). 

Aktivisering av barn og unge  
Det er viktig at barn kommer ut i aktiviteter og møter det norske samfunnet tidlig. Barna får en følelse 
av tilhørighet, ny kunnskap og erfaringer i tillegg til at de møter gode rollemodeller. Aktivitetene bidrar 
også til å motarbeide negativ sosial kontroll. 

Det er bosatt 100 barn under 18 år i perioden 2016-2018, og det er særs viktig at barna blir fulgt tett 
opp både i den første bosettingsfasen, men også senere.  

God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, SLT, barnevern og helsetjenesten er 
viktig i dette arbeidet. Det er viktig å ha nok ressurser som jobber med barn og følger opp disse på en 
god måte.  

FLEXid - kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst 
Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst. Kurset vil hjelpe dem med 
å finne sin egen identitet og har til hensikt å oppmuntre ungdommer til å se mulighetene snarere enn 
begrensningene i sin situasjon.  

Flexid skal bidra til å styrke den enkeltes deltakelse og tilhørighet i et flerkulturelt samfunn. Ungdom 
med minoritetsbakgrunn slites ofte mellom ulike forventinger fra familie og venner. Ansatte fra 
forebyggende helsetjenster og flyktningavdelingen har opplæring i FLEXid og holder kurs for 
ungdommer og ansatte i skolen.  

Ungdomsplassen  
Ringerike kommune ønsker å være mer tilgjengelig for unge og ungdomsplassen skal være en 
uformell møteplass for unge, en dør inn for å få kontakt med forskjellige kommunale tjenester og en 
trygg voksen å prate med. Ungdomsplassen er et prøveprosjekt i 2019. Det er til for ungdom i alderen 
13 til 23 år og ligger i Hønefoss sentrum. Prosjektet er initiert via vedtak i kommunestyret.  

Frivillighet 
Ringerike kommune skal legge til rette for, støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Vi må derfor 
etablere en strategi for frivillig arbeid i kommunen. Det må kartlegges hvilket behov innbyggerne i 
Ringerike kommune har, og sikre at vi har tilbud som dekker disse behovene. Vi må etablere et godt 
samarbeid med alle lag og foreninger, og forsøke å skape et samarbeid på tvers av disse.  

Vi må rekruttere flere frivillige, opprette et system som ivaretar alle som er aktive slik at de opplever å 
være del av et fellesskap og at de blir ivaretatt. Som et ledd i rekrutteringen må kommunen i mye 
større grad synliggjøre frivilligarbeid. 

Ringerike kommune må legge til rette for at flere flyktninger kan være en ressurs og oppleve å være til 
nytte. Dette kan gjøres ved at de i mye større grad kan få ta del i frivillig arbeid. Dette er en lang 
prosess hvor man må bygge tillit og gi kunnskap til alle lag og foreninger, lokalbefolkningen og de som 
mottar hjelp fra frivillige aktører. 
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Frivilligsentralen og Læringssenteret har i mange år samarbeidet og det har vært en aktiv 
kvinnegruppe bestående av pensjonister og kvinner fra introduksjonsprogram som har hatt ukentlige 
møter i snart 15 år.  

Frivilligkontakter på sykehjem 
Vi bør rette et større fokus mot frivillig arbeid på sykehjemmene for at alle beboere kan få et mer 
variert og spennende tilbud som gir glede, mestring og mening i hverdagen. Alle sykehjemmene bør 
derfor ha frivilligkontakter som koordinerer frivillighet på hvert enkelt sykehjem. Frivilligkontaktene må 
også sikre at alle som yter frivillig arbeid blir møtt på en skikkelig måte, og opplever å være en del av 
arbeidsmiljøet.  

 

Veien videre 
Det er viktig at kommunen bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn av sitt 
samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt bygd opp i de 
ulike avdelingene i kommunen.  

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte ressurser 
og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. Inkluderingsperspektivet skal gjennomsyre alt fra 
naboskap til næringsutvikling, slik at alle opplever å delta i fellesskapet.  
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Saksprotokoll - Ny integreringslov - høringsuttale  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Integreringsrådet tilrår Hovedutvalget for oppvekst og kultur å vedta høringsuttalelse for 

Ringerike kommune om ny integreringslov, slik den er beskrevet i saksframlegget. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 21.10.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ny integreringslov - høringsuttale  
 

Forslag til vedtak: 

Integreringsrådet tilrår Hovedutvalget for oppvekst og kultur å vedta høringsuttale for 

Ringerike kommune om ny integreringslov, slik den er beskrevet i saksframlegget. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag 

til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på offentlig høring. Høringsfrist 

er 15. november. 

 

Beskrivelse av saken 

Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens 

ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. 

Målet med forslaget er at flere skal delta i arbeidslivet og blir selvforsørget. Det er og et mål å 

redusere forskjeller mellom kommuner på dette området. 

Noen av momentene som beskrives som kommunenes og fylkeskommunens oppgaver ved 

bosetting er kompetansekartlegging, karriereveiledning, foreldreveiledning, individuell plan og 

integreringskontrakt. Det foreslås at selve introduksjonsprogrammet består av norsk, 

samfunnskunnskap, livsmestring og arbeids- og utdanningsrettede elementer. 

 

Det nye lovforslaget er omfattende og overfører oppgaver fra blant annet IMDI til fylkene.  

 

Departementet mener at de samlede tiltakene som foreslås ikke vil ha vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. Det legges derfor til grunn at tiltakene gjennomføres innenfor 

gjeldende rammer. 

 

 



- 

Forslag til Høringssvar Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til 

endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). 

 

Ringerike kommune er i utgangspunktet positive til forslaget om ny integreringslov, men 

forutsetter at tiltakene følges opp med finansiering. Her er kommentarer til noen få områder i 

lovforslaget:  

 

1. Forslag om å opprettholde alder 18 – 55 år i Lov om rett og plikt til 

introduksjonsprogram i kommunen. 

Det er ønskelig at alderen for rett og plikt til introduksjonsprogrammet heves til 65 år. 

Grunnlaget baseres på at eldre som bosettes i kommunen faller utenfor 

introduksjonsprogrammet og at dette er til hindring av opplæring til grunnleggende 

ferdigheter som er nødvendig for å kunne integreres og inkluderes i det norske 

velferdssystemet. En økt alder for rett og plikt til introduksjonsprogrammet vil kunne 

føre til øke den sosiale mobiliteten i den bestemte aldersgruppen. Dette vil være med å 

øke forståelsen for det norske systemet og gi grunnleggende ferdigheter og redusere 

risikoen for utenforskap i samfunnet. Det vil føre til økt forståelse mellom 

foreldregenerasjonen og unge voksne/ungdom med bedre forståelse av systemet og 

kulturen som den yngre generasjonen vokser opp i. Aldersgruppen 55 – 65 år med lite 

eller ingen grunnleggende ferdigheter har økt sannsynlighet for å bli 

sosialhjelpsmottakere. Det er en utsatt gruppe som lett faller utenfor arbeidslivet 

grunnet alder og manglende kompetanse som kan overføres direkte til norsk arbeidsliv.  

 

2. Forslag om å opprettholde 2/3 av introduksjonsstønad til deltakere under 25 år.  

Deltakere under 25 år har i dag de samme ordinære utgiftene som en deltaker over 25 

år i forhold til boutgifter og livsopphold. Grunnet høye boligutgifter fører dette til at 

mange under 25 år selv med bostøtte er avhengig av supplerende sosialhjelp. Dette er 

en aldersgruppe som forventes å ha fokus på utdanning for å kunne legge grunnlaget 

for en stabil fremtid i forhold til arbeid og økonomi. Forslaget bør derfor endres. 

 

3. Forslag om tidsperiode for introduksjonsprogrammet. 

Det er positivt med større fleksibilitet i lengden av introduksjonsprogrammet fra 3 

måneder og opp til 4 år.  Flere av de som bosettes har behov for et lengre program enn 

det de får i dag, for å kvalifisere seg til arbeid i det norske samfunnet. 

I høringsnotat er det lagt til grunn at introduksjonsprogrammet kan vare fra 3 mnd. til 2 

år for de med liten/ingen utdannelse som går et arbeidsrettet introduksjonsprogram. 

Samtidig er det beskrevet under språkkrav for statsborgerskap at språkkravet heves. 

Grunnlaget for å heve språkkravet er begrunnet av at arbeidsgivere krever et høyere 

språknivå. Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn har ingen mulighet for å 

oppnå språkkravet innenfor en periode på 2 år dette fører til at de ikke innfrir 

språkkravet som arbeidsgivere legger til grunn og muligheten for arbeid blir begrenset. 

Lengden på programmet bør kunne forlenges også for denne gruppen.  

 

4. Forslaget om individuell plan og integreringskontrakt som beskriver gjensidige 

forpliktelser mellom kommunen og den enkelte deltaker. 



- 

Det er noe uklart hvilke forskjeller og rammer som legges til grunn for individuell plan 

og integreringskontrakt. Dette bør presiseres bedre i integreringsloven. 

 

5. Forslag om krav til kompetansekartlegging og karriereveiledning 

Det er positivt at karriereveiledning inngår som er obligatorisk del av 

introduksjonsprogrammet. Det er og naturlig at denne bygger på en 

kompetansekartlegging ved oppstart av introduksjonsprogrammet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på mange av elementene i forslaget til ny Integreringslov, og ser dette 

som et grunnlag for god kvalitet på kommunens integreringsarbeid og introduksjonsprogram.  

Rådmannen finner likevel grunn til å stille spørsmål om de samlede tiltakene som foreslås ikke 

vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunene. Det forutsettes derfor at 

eventuelle ekstra kostnader ved ny lov følges opp med finansiering når den vedtas og 

iverksettes. 

 

 

Vedlegg 

-  Faktaark ny integreringslov 

-     Lenke til  Kunnskapsdepartementet sitt høringsnotat 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKTAARK – NY INTEGRERINGSLOV

Fakta om forslaget til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til
endringer i lov om norsk statsborgerskap:

Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om integrering
(integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap
(statsborgerloven) på offentlig høring. Det foreslås å oppheve
introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering.

Lovforslaget inneholder beste mmelser om kommunen og fylkeskommunens
ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Videre foreslås det å heve kravet til kunnskaper i norsk
muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til n ivå B1.

o Personer med nivå A2 kan forstå og utveksle enkel informasjon om de
viktigste områdene i dagliglivet, for eksempel temaer som direkte angår
en selv, f.eks. egen jobb, skole og familie.

o Personer med nivå B1 er selvstendige språkbrukere, som kan
oppr ettholde en samtale om de fleste allmenne emner og kan hanskes
med uforutsette situasjoner eller spørsmål som oppstår.

I høringsnotatet foreslås det blant annet følgende:
o I større grad differensiere programtiden for deltakerne i

introduksjonsprogrammet. P rogrammet kan vare fra tre måneder til fire
år. Programtiden vil variere ut fra hva slags utdanning og kompetanse
man har med seg, og hva som er den enkeltes sluttmål.

o For deltakere som har sluttmål om å fullføre videregående opplæring, og
det er realistisk at de kan fullføre opplæringen, kan programmet utvides
til inntil fire år.

o Innføre en integreringskontrakt som gjengir overordnede forpliktelser
mellom kommunen og de n enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet.
Eksempelvis: deltakerens sluttmål, norskmål og langsiktig mål.
Kommunen skal forplikte seg til å tilby introduksjonsprogram og
opplæring i norsk slik at deltakeren kan oppnå sine mål.

o Innføre krav om at person er som underviser i norsk etter
introduksjonsloven skal ha formell pedagogisk utdanning og minimum
30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk.

o Innføre krav om at kompetansekartlegging og karriereveiledning skal
tilbys alle innvandrere med rett og plikt t il introduksjonsprogram, i
forkant av inngåelse av integreringskontrakten. Det skal være en plikt for
den enkelte å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning.



o Ungdom under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring fra
før skal primær t ha opplæring etter opplæringsloven, herunder
grunnskole og/eller videregående opplæring, som del av sitt
introduksjonsprogram.

o Dagens krav om opplæring i norsk i et visst antall timer endres til et
generelt krav om å bringe deltakerne opp på et minimums nivå i norsk
som gjør at de kan delta i utdanning og arbeidsliv.

o Minimumsnivået bestemmes ut fra deltakerens utdanningsbakgrunn og
sluttmål. Minimumsnivået til den enkelte vil være mellom nivå A2 til B2
i både muntlige og skriftlige ferdigheter.

o Gi fylke skommunen ansvar for å anbefale hvor mange flyktninger som
bør bosettes i den enkelte kommune i fylket, utarbeide planer for
kvalifisering av innvandrere, sørge for tilbud om karriereveiledning og
veilede og følge opp kommunene i kvalifiseringsarbeidet.

M ålet med forslaget er at flere skal delta i arbeidslivet og bli selvforsørget.
Dette skal blant annet nås ved at:

o introduksjonsprogrammet i større grad enn i dag skal fylle gapet mellom
hva slags erfaring og utdanning deltakerne har når de kommer til Norg e,
og hva som kreves i det norske arbeidsmarkedet.

o opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gir deltakerne tilstrekkelige
norskkunnskaper til at de vil klare seg i arbeidslivet eller kunne få
utbytte av en utdanning.

Det er også et mål at de store forskjel lene som er påvist mellom kommunene
når det gjelder blant annet innhold, kvalitet og resultater i
introduksjonsprogrammet og norskopplæringen skal reduseres.



Gjennomførte tiltak på integreringsfeltet :

Integrering gjennom kunnskap
Regjeringen la frem strategien Integrering gjennom kunnskap (2019 - 2022) i oktober
2018. Strategien inneholder 57 tiltak som nå følges opp. Et av regjeringens
hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft, som er et av regjeringens seks
hovedsatsin gsområder. Hovedutfordringene på området er for lav sysselsetting blant
innvandrere, kompetansegap og utenforskap langs økonomiske, sosiale og kulturelle
skillelinjer. Målsettingen med strategien er økt deltakelse i arbeids - og samfunnsliv,
gjennom en samo rdnet og helhetlig innsats. Integreringsløftet og strategien er viktig
for å sikre økonomisk og sosial bærekraft, muligheter for alle og et velferdssamfunn
med tillit, samhold og små forskjeller. Under følger en status for noen av tiltakene
under innsatsområdene Utdanning og kvalifisering og Arbeid.

Kriterier for anmodning om bosetting
Følgende kriterier legges til grunn for arbeidet med å anmode kommuner om å bosette
flyktninger i 2020:

Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spred t bosetting.
Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid
eller ta utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt.
Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas
hensyn til ved anmodninger . Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i
kommunenes innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt.
Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med
mindre det foreligger særskilte forhold.
Kommuner med integreringsmot tak, inkludert samarbeidskommuner, skal
vurderes særskilt for anmodning om bosetting.
Det skal tas hensyn til beredskap for opp - og nedbygging av
bosettingskapasiteten, stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling.
Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy
andel innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel.
Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.

Vektingen av de kvantitative kriteriene er den samme som for 2019, dvs. at resultater i
introduksjonsprogrammet vektes med om lag 60 prosent og kommunenes kompetanse
og kapasitet vektes med om lag 40 prosent. "Høy andel innvandrerbefolkning" vil si
om lag 30 prosent.

Utvikle lærerspesialistordningen
Som en del av opptrappingen til 3000 lærerspesialister, finansierer regjeringen 600 nye
lærerspesialister i 2019, herunder sates det på lærerspesialister i opplæring av
minoritetspråklige elever.



Jobbsjansen del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom.
Job bsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, er
styrket med 35 mill. kroner i 2019. Styrkingen gir en dobling av tilskuddet, blant annet
til kombinasjonsklasser, som skal sikre bedre gjennomføring i videregående opplæring
for innvandrerungdom med kort botid i Norge. 18 prosjekter har fått tildelt midler i
2019.

Iverksette plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
for beboere i asylmottak
Endringene i introduksjonsloven trådte i kraft 1. sept. 2018. IMDi har gjennomført
informasjonstiltak for å legge til rette for at plikten blir kjent og iverksatt i
kommunene.

Fornye og forbedre norskopplæringen
Økt satsing på kompetanseheving av lærere. I 2019 har det blitt innført en
stipendordning for lærere som undervi ser i norsk etter introduksjonsloven. Ca. 100
lærere får utbetalt stipend til 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk med
studiestart høsten 2019.

Modulbaserte opplæringstilbud
Modulforsøkene på grunnskolenivå og videregående nivå er i gang. Forsøk me d
modulbasert fagopplæring pågår på andre året. Forsøket er styrket i 2019 og
videreføres i 2020. Foreløpig deltar ca. 3500 på grunnskolenivå og ca. 150 på
videregående skolenivå.

Standardiserte elementer i opplæringen
IMDi og Kompetanse Norge jobber med å utvikle standardiserte elementer for bruk i
introduksjonsprogrammet. Slike standardiserte elementer skal bidra til å gjøre det
enklere for kommunene å tilby differensierte program av god kvalitet til deltakerne.
Det er et mål at en rekke standardiserte elementer skal være utviklet og klare til bruk
innen ny lov trer i kraft. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik
kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet. Målet er å utvikle lett
tilgjengelige kvalite tsstandarder, faglige anbefalinger og verktøy.

Øke satsingen på kompletterende utdanning for de som har høyere
utdanning
Satsing videreføres i 2020. Tilbudet er innrettet særlig mot flyktninger som har en
utdanningsbakgrunn som lærer, sykepleier eller in geniør/teknolog.



Utvikling av kommunale integreringstiltak
Det ble innført en ny tilskuddsordning på 52, 3 mill. kroner til utvikling av kommunale
integreringstiltak i 2019. Ordningen har 5 prioriterte områder i 2019, hvor utprøving
av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
er ett av områdene. Øvrige områder er:
Lengre kvalifiseringsløp (år 4), etter gjennomført 3 - årig introduksjonsprogram
(tidligere Jobbsjansen del C), metodikk i norskopplæringen, utprøving av
standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet og innovative løsninger i
introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Jobbsjansen Del A: Jobbsjansen for hjemmeværende kvinner
Hovedmålet med denne tilskuddsordningen er å øke sy sselsettingen blant
hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har
behov for grunnleggende kvalifisering. Hovedmålgruppe er hjemmeværende
innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som ikke er avhengige av sosialhjelp, som ikke
h ar tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning, og som har behov for
grunnleggende kvalifisering. Ordningen ble styrket med 15,3 mill. kroner i 2019, og
tilskuddsrammen var på totalt 80,3 mill. kroner som er fordelt på 31 prosjekter i 23
kommuner og 8 bydeler i Oslo.

Styrke mangfoldsarbeidet i staten og næringslivet
Forsøk med anonyme søknader : Fra 1. august 2019 til 1. september 2020 vil det
gjennomføres forsøk med anonyme søknader i femten statlige virksomheter. Difi skal
dokumentere gjennomf øringen og evaluere resultatene.

Gjeninnføring av en mangfoldspris: Det gjeninnføres en mangfoldspris på både
regionalt og nasjonalt nivå. De regionale juryene har utpekt vinnerne. Tildelingen av
de regionale prisene vil for noen skje før og for andre e tter sommerferien. Hovedprisen
skal deles ut på Regjeringens integreringskonferanse 24.09.19.

Kunnskaps - og integreringsministeren har invitert partene i arbeidslivet til et
integreringspolitisk råd med særlig fokus på integrering av innvandrere i arbeid slivet.
Gjennom dette samarbeidsrådet ønsker han sammen med partene å øke bevisstheten i
arbeidslivet om mangfold som ressurs for verdiskaping, redusere barrierer og
diskriminerende mekanismer i arbeidslivet, bedre rekrutteringen av innvandrere og
bidra ti l bedre bruk av innvandrernes kompetanse. I dette rådet ønsker han også å ta
opp spørsmål om arbeidsmarkedsrettet kvalifisering av nyankomne innvandrere i
introduksjonsprogram i tråd med arbeidslivets behov.

Innspillskonferanse for mangfold i norsk gründe rskap ble arrangert 12.6.2019 etter
initiativ og deltakelse fra kunnskaps - og integreringsministeren og nærings - og
fiskeriministeren.



Endre arbeidsmarkedstiltak
NAVs brukere kan fra 1. juli i år tilbys yrkesopplæring som har som mål å oppnå
enten fagbre v, praksisbrev eller kompetansebevis gjennom lærekandidatordningen.
Målgruppen for Arbeids - og velferdsetatens opplæring vil primært være voksne
arbeidssøkere som har behov for å fullføre videregående opplæring for å etablere en
varig tilknytning til arbei dslivet .

For å forenkle bruken av lønnstilskudd både for NAV og arbeidsgivere, ble det fra 1.
juli i år innført faste, standardiserte støttesatser. Det betyr at lønnsutgiftene for
arbeidssøkere subsidieres med 40 prosent av lønn og sosiale utgifter, mens for
person er med nedsatt arbeidsevne blir støttesatsen 60 prosent. Satsene vil trappes ned
over tid. Omleggingen er et ledd i arbeidet med å trappe opp bruken av lønnstilskudd
som ulike studier har vist er et effektivt arbeidsmarkedstiltak for å få flere i arbeid.
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Læringsresultater i Ringeriksskolen  
 

Forslag til vedtak: 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning/bakgrunn 

Ringerike kommunestyre fattet i sak 96/19 følgende vedtak: 

«.. det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold til vedtak som er gjort. 

Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og løfter alle. .. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger ...» 

I denne saken beskrives kort målsetting og resultater på de områder av skolens arbeid som 

måles i nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Videre sees det på nasjonale faglige føringer for 

å utvikle kvalitet. Kommunens arbeid på dette området beskrives og det pekes også på tiltak 

for videreutvikling av Ringeriksskolen. 

Saksutredning 

 

Kommunens mål  

De kommunale målene for de faglige resultatene i Ringeriksskolen ble fastsatt i saken 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» (K-95/17). Der beskrives «Gode elevprestasjoner» i 

kapittelet «Lokalsamfunnets forventninger» og det står blant annet: 

 

 «Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i 

Ringerike, skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  

 Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt 

nivå eller bedre.» 

 

Elevenes resultater på disse feltene beskrives årlig i tilstandsrapport for grunnskolen, 

kommunens årsrapport, kommunebarometer og folkehelseoversikt. 

 



- 

Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av elevenes karakterer etter 10.trinn. Over tid ligger 

resultatene i Ringerike omtrent ett poeng under lands- og fylkesgjennomsnittet, noe grafen 

nedenfor illustrerer: 

 

 

Når det gjelder nasjonale prøver, felles prøver som holdes over hele landet hvert år i 

september, så illustreres resultatene i tabellen nedenfor. På halvparten av prøvene presterte 

Ringerikselevene høsten 2018 under landssnittet, de gule feltene, og på den andre halvdelen av 

prøvene er den kommunale målsettingen nådd, de grønne feltene: 

 

Nasjonale prøver  
2018 

5.trinn 8.trinn 9.trinn 

Engelsk 48 51  

Lesing  49 50 53 

Regning 48 49 54 
  

 

Hvordan heve resultatene i skolene? 

I stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet Meld. 

St. 28 (2015–2016) beskrev departementet 

 
«hvordan innholdet i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge 

skal få gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i 

deres liv.» 

 

Det nye læreplanverket ferdigstilles i høst og iverksettes fra høsten 2020. 

 

Dens siste stortingsmeldingen om grunnskolen, «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» 

(Meld. St. 21 2016–2017), beskriver viktige områder for kvalitet i skolen. 

«Mye tyder også på at elevenes læringsutbytte i lesing, matematikk og naturfag har økt siden 

innføringen av Kunnskapsløftet, særlig i starten av grunnskolen. Sett over et 

lengre og samlet historisk perspektiv er likevel nivået på læringsutbyttet i disse fagområdene 

forholdsvis stabilt, og det er potensial for at elevene kan lære mer. 

Departementet mener at det er viktig at samfunnet klarer å løfte de elevene som er svakest 

faglig... Å løfte disse elevene er derfor en avgjørende faktor for å hindre utenforskap.» (Kap 

3.4) 



- 

Tiltakene departementet peker for å heve kvaliteten i skolen er blant annet:  

 Profesjonelt samarbeid, der lærerrollen, ledelse i skolen og skoleeierrollen 

spesielt kommenteres 

 Tidlig innsats i barnehage og skole  

 Rekruttering, videreutdanning og kompetanseutvikling av lærere, der 

desentralisert kompetanseutvikling vektlegges 

 Kvalitetsvurdering - resultatene analyseres og drøftes og det settes mål og 

gjøres prioriteringer til elevenes beste 

 

Hva gjøres på Ringerike i forhold til nasjonale forslag til å utvikle kvalitet og resultater? 

 

De ansatte i Ringeriksskolen har god kompetanse. Det arbeides likevel bevisst i hele 

Ringeriksskolen for å skape og videreutvikle et profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling.  

 
«Gode skjønnsmessige vurderinger betinger en lærerprofesjon som i fellesskap finner fram til 

den undervisningspraksisen som har størst betydning for elevene læring og utvikling,» (Stm 21.) 

  

Arbeidet som beskrevet under foregår på skoler, mellom skoler og mellom kommuner og i 

samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har som siktemål å videreutvikle kvalitet og 

læringsarbeidet i det enkelte klasserom. 

 

 Skolebasert kompetanseutvikling  

Skolene i Ringerike har felles fokusområder for utvikling og innovasjon. Fokus  i 2017-

2019 var «Språkløyper», et nasjonalt program for å bedre læringsarbeidet innen 

språklig utvikling. Dette skoleåret er digital læring og forberedelse av nye læreplaner 

fra 2020, «Fagfornyelsen», de to sentrale temaene det arbeides med.  

 Kommunale kursdager 

Årlig felles kursdag for alle ansatte på skolene og en dag med varierte tilbud til skolene 

ut fra lokale behov. 

 Veiledning av nyutdannede lærere  

Lærere som kommer rett fra utdanning får oppfølging på skolen og i faglig nettverk 

 Regional kompetanseutvikling – Samarbeid med fire andre kommuner og Universitetet 

i Sør-Øst Norge (USN). 

o Faglige nettverk mellom lærere i kommunen med faglærere på USN som 

ressurspersoner. Dette omfatter de fleste av skolens fag over en to-årsperiode. 

o Samhandling mellom lærere og ledere på ungdomstrinn og videregående skole 

på lederplan og innen fag. Vurderingspraksis og engelsk har vært i fokus. 

o Videreutdanning, der 20-25 lærere årlig får bedre formell kompetanse i sentrale 

skolefag. 15 lærere startet høsten 2018 å studere norsk i et regionalt arrangert 

studium. 

o Samling for utviklingsgruppene – ledere og lærerrepresentanter, for faglig 

oppdatering og skolering i arbeidet med endring og utvikling. 

o Veiledning fra USN av disse gruppene på den enkelte skole i hvordan 

videreutvikle skolen og bedre elevenes resultater 



- 

 Lederutvikling 

Lederteamene på skolene følger kommunens lederutvikling. Rektorer har spesifikk 

lederutdanning, rektorskolen, eller annen lederutdanning, og flere ledere har eller 

holder på med mastergrad i utdanningsledelse. 

 Kvalitetsvurdering 

Systematisk arbeid på skolene og på kommunenivå med resultater fra 

kartleggingsprøver og nasjonale prøver 

- Lærere og ledere analyserer resultatene fra de ulike karleggingene, vurdere 

oppleggene sine og setter i gang tiltak for å kompensere mangler. Det gjøres også 

justeringer i skolens opplegg 

- Jevnlig dialog mellom skolene og kommunalsjef om resultater 

- Årlig tilstandsrapport fra alle skoler med resultater, analyser og tiltak  

- Kommunal tilstandsrapport fra sektor behandles av kommunestyret 

- Dialogmøte mellom representanter fra elever, foreldre og lærere på skolene og 

kommunalsjef om skolenes resultater 

 

Tiltak som kan heve elevenes resultater ytterligere 

 

Å omsette det faglige arbeidet i elevresultater tar tid og arbeidet som er satt i gang de siste 

årene må fortsette. Dette er tiltak som også er drøftet og omforent internt i sektoren.  

Andre sentrale momenter er: 

 Systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid 

Overordnet del av det nye læreplanverket som innføres høsten 2020 understreker 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det står blant annet at:  
«Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen».  

Videre understreker planen at «lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor 

elevene lærer», og må «vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og 

elevgrupper best mulig».  

I videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon må skolene og de ansatte 

analysere elevenes læring, være villige til så gjøre endringer og prøve ut nye metoder og 

innfallsvinkler. 

 Kompetanseutvikling 

Fortsette videre- og etterutdanning de neste årene. Det settes i gang videreutdanning 

for lærere i engelsk høsten 2020. Engelsk er det faget der den formelle kompetansen i 

Ringeriksskolen er lavest.  

 Lærerspesialister 

Vurdere å prøve ut en ordning med lærerspesialister. Lærespesialister er lærere med 

som er særlig faglig oppdaterte i ulike skolefag og som kan bidra til økt 

kompetanseutvikling i kollegiet og til mer læring hos elevene   

 

Faglige resultater påvirkes av mange andre faktorer enn det direkte læringsarbeidet. Her er 

noen momenter: 

 Gode barnehager  

Barnehagene i Ringerike har fokus på kvalitet. De kan bidra til at barna mestrer skolen 

bedre og til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier med lav 

sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og psykisk 

helse 

 Samhandling med foreldre  



- 

Dette understrekes i læreplanen og skoleforskere som Thomas Nordahl peker på hvor 

viktig foreldres engasjement i barna læring er for barnas skoleprestasjoner 

 Tverrfaglig samarbeid 

Den nye sektoren Utdanning og familie og etablering av Familiens hus stimulerer til økt 

tverrfaglig arbeid. Dette vil støtte skolenes arbeid med læringsmiljø og helhetlig 

oppfølging av den enkelte 

 Miljøveiledere i skolene 

Innføring av miljøveiledere vil styrke skolenes arbeid for å skape godt læringsmiljø. 

Dette vil indirekte påvirke elevenes læring. 

 Program for forebyggende arbeid. 

Skolene har benyttet programmet «Mitt valg» i det forebyggende arbeid. Programmet 

har fokus på relasjoner mellom elever, trivsel og holdningsskapende arbeid. Dette 

programmet skal nå revideres. Våren 2020 blir det derfor vurdert ulike alternativer før 

eventuelt nytt forebyggende program for Ringeriksskolen velges. 

 Nasjonal lærernorm 

Det er innført en nasjonal lærenorm som skal sikre lærertetthet. Den skal være høyest 

lærertetthet fra 1.-4. trinn der det i gjennomsnitt skal være 1 lærer per 15 elever. Dette 

følges opp, så alle skolene minst har en lærertetthet som den nasjonale normen.  

 

Økonomiske forhold 

Når det gjelder ressursbruk viser rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2020-2023 at 

utgiftene for en elev i Ringerike er ca. 96 % av gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA gruppe 13).  

Gruppestørrelsen i Ringeriksskolene er gjennomsnittlig noe høyere enn i de sammenlignbare 

kommunene. 

Tidligere vedtak 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen»  Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021 

(K-95/17) 

 

Rådmannens vurdering 

Målsettinger om læringsresultater kan vedtas, men hva elevene faktisk lærer og presterer er 

svært sammensatt og komplisert.  Skoleledere og ansatte ved kommunens grunnskoler gjør sitt 

ytterste for at alle elevene skal finne seg godt til rette og få et godt læringsutbytte. 

Rådmannens vurdering er at det blir gjort et godt arbeid i Ringeriksskolen.  

 

Framover der det viktig å ha et fortsatt fokus på helhetlig arbeid i Ringeriksskolen. Bedre 

resultat er et tålmodighetsarbeid – ting tar tid. 

Det er og forskjeller i elevenes læringsutbytte, både mellom skoler og innad på 

skoler. Det er derfor viktig at arbeidet i skolene også bidrar til mindre forskjeller. 

I denne saken er det pekt på det noen momenter som virker inn på elever læring, det interne 

arbeidet i skolene og sektoren, samarbeid med foreldre, tverrfaglig arbeid og 

profesjonsutvikling i samarbeid med eksterne leverandører.  

Alt dette er faktorer som er viktige for at læringsarbeidet i den enkelte undervisningstime har 

god kvalitet og fører til et godt læringsutbytte. Rådmannen forventer at arbeid på sikt vil føre 

til at Ringeriksskolen når de mål som er vedtatt i «Sammen for Ringeriksskolen». 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Stiftelsen Positiv oppvekst  
 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Reforhandling av 4-årig partnerskapsavtale med Stiftelsen Positiv Oppvekst. 

 

Avtalen definerer formål og forpliktelser ved partnerskapsavtalen som omhandler drift av 

ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette 

er et lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.  

 

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt 

kommunalt tilskudd til driften. 

 

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019. 

 

 

Formål 

Formålet med partnerskapsavtalen er å:  

 

• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike 

kommune. Dette gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv 

Oppvekst.  

 

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører 

ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.  



- 

 

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering 

er naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Ringerike kommune har i sine styringsdokumenter et mål om å være best for barn og unge.  

 

Folkehelsemeldingen og Ungdata-undersøkelsen viser at vi har flere barn- og unge som 

opplever ensomhet, som ikke deltar i organiserte aktiviteter og som lever under 

fattigdomsgrensa.  

 

Vi trenger et bredt tilfang av aktiviteter, møteplasser og lavterskeltilbud for å kunne tilby alle 

som ønsker det en meningsfull aktivitet og fritid. 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst er med på å realisere dette gjennom klubbtilbudet Freezone. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Årlig driftstilskudd er per 2019 på kroner 750.000,-. 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ungdomsklubben Freezone er med på å ivareta det viktige behovet for et lavterskel tilbud til 

ungdom i kommunen. Fokus på medvirkning, samhandling og utvikling er verdifullt både for 

kommunen og Ungdomsklubben Freezone, og ikke minst for ungdommene våre. 

 

En viderføring av avtalen er med på å sikre kontinuerlig drift og gi forutsigbarhet til Stiftelsen 

Positiv Oppvekst. 

 

 

Vedlegg 

 

Partnerskapsavtale 

Årsberetning 2018 

Årsoppgjør 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



PAR TN E R SK AP SAVTAL E
M E LLOM STI FTELSEN P OSI TI V OP P VE KST OG RI N G E RI KE KOM M U N E

1. BAKGRU N N
Stiftelsen Positiv Oppvekst driver ungdomsklubben Club Freezone i Hønefoss sentrum. Dette er et
lavterskeltilbud for alle ungdommer, med varierte aktiviteter tilpasset deltager.

Ringerike kommune og Stiftelsen Positiv Oppvekst har i mange år samhandlet i det forebyggende
ungdomsarbeidet og Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 1999 mottatt kommunalt tilskudd til
driften.

Tilskuddet er på kroner 750.000 årlig i 2019.

2. FORMÅL
Formålet med partnerskapsavtalen er å:

• Sikre et kontinuerlig, åpent og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommer i Ringerike kommune.
Det te gis gjennom ungdomsklubben Freezone, drevet av Stiftelsen Positiv Oppvekst.

• Sikre samhandling mellom kommunen og Stiftelsen Positiv Oppvekst i saker som berører
ungdomsarbeid, både forebyggende og kulturelt.

• Involvere Stiftelsen Positiv Oppvekst i møter og kurs der dette etter kommunens vurdering er
naturlig, for eksempel ved ungdomstiltak og forebyggende arbeid.

3. FORPLI KTELSER
Gjensidige forpliktelser:

• Partene skal sørge for gjensidig dialog

• Partene skal gjøre samarbeidet kjent, både internt og eksternt

• Partene skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevant utvikling

Ringerike kommune forplikter seg til å:

• Bidra med observatør med uttalerett til styret i Stiftelsen Positiv Op pvekst

• Bidra med informasjon om tiltaket via kommunale nettsider

• Gjennomgå tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett årlig

• Informere Stiftelsen Positiv Oppvekst om tiltak og kurs som etter kommunens vurdering er
relevante for virksomheten



• Bidra med driftstilskudd. Tilskuddets størrelse fastsettes i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Stiftelsen Positiv Oppvekst forplikter seg til å:

• Drifte et inkluderende, åpent tilbud for ungdom i Hønefoss hvor alle er likeverdige, uansett kjø nn,
livssyn, sosioøkonomisk og/eller etnisk bakgrunn. Tilbudet drives i tråd med norsk lov og samfunnets
verdier som manifesterer seg i arbeidet mot rus, vold, mobbing og rasisme. Jf veiledere utarbeidet
for ungdomsarbeid, som http://www.ungogfri.no/filest ore/skjemaer_og_andre_pdfer/110207 -
Kommunalveileder_final.pdf

• Gi ungdom mulighet til aktiv medvirkning

• Være åpent minimum 2 dager i uka, og tilby variert aktivitet.

• Samarbeide med kommunens avdelinger for ungdomsarbeid der dette er naturlig

• Inf ormere om Club Freezone til ulike aktører

• Ivareta krav om evaluering og rapportering som stilles av kommunen

• Delta på utviklingsarbeid sammen med kommunen der det etter kommunens vurdering er naturlig
at Stiftelsen Positiv Oppvekst deltar

• Sende år srapport, regnskap og budsjett til postmottak@ringerike.kommune.no

• Melde budsjettmessige behov innen 01. juni for å kunne bli vurdert for budsjettmessige endringer
etterfølgende år. Krav sendes postmottak@ringerike.kommune.no

• Stiftelsen Positiv Oppve kst skal påse at det i forbindelse med nyansettelser eller engasjement fra
frivillige skal kreves politiattest når stillingen/oppgavene innebærer et tillits - eller ansvarsforhold
ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming

4. OPPFØLGI N G AV A VTALEN
Avtalen skal evalueres minimum 1 gang i løpet av avtaleperioden. Det skal utarbeides årlige
handlingsplaner med fokusområder for året, som også fungerer som evalueringspunkter.

TVI STER
Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av d enne avtalen, skal tvisten søkes løst
gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem anses Ringerike tingrett som rett verneting.

5. AVTALEPERI ODEN
Denne avtalen er gyldig fra underskrivelsestidspunktet og fram til 31.12.2023.

Avtalen kan sies o pp skriftlig med 6 måneders varsel. Evt. forhåndsutbetalt driftstilskudd vil da kreves
tilbakebetalt.



Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir vesentlig
misligholdt, eller det er forhold ved den ene part e ller avtalen som kan skade den annens omdømme.
Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller fo r øvrig på en slik måte at det
skaper negativ omtale av den annen part. Evt. forhåndsutbetalt driftstilskudd vil da kreves
tilbakebetalt.

6 . SÆRSKI LTE M ERKN ADER TI L DEN N E AVTALEPERI ODEN:
Ringerike kommune overfører det årlige tilskuddet i januar - februar hvert år.

Avtalen gjennomgås og reforhandles høsten 2023.

Hønefoss den (dato)

Ordfører
Ringerike kommune

Styreleder
Stiftelsen Positiv Oppvekst
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Arrangementstilskudd - endring  
 

Forslag til vedtak: 

Retningslinjer og vilkår for å søke arrangementstilskudd endres så også profesjonelle kunst- og 

kulturaktører kan søke tilskudd fra denne ordningen. 

 

 

Sammendrag 

I oktober 2018 vedtok Ringerike kommune endrede retningslinjer for kulturmidler og 

arrangementstilskudd. 

 

Ved en inkurie har en unntaksbestemmelse om arrangementstilskudd til profesjonelle kunst- og 

kulturprosjekter falt ut. Dette vil vi korrigere, så også profesjonelle kunst- og kulturprosjekter 

kan søke og motta arrangementstilskudd. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Arrangementstilskudd gir mindre tilskuddsbeløp til åpne kulturarrangementer og 

kunstprosjekter. Tilskuddet kan søkes hele året og behandles administrativt. 

 

Ved endring i tilskuddsordning i 2018, forenkling og digitalisering av tilskuddsordningene og 

klargjøring av vilkårene, forsvant dessverre en unntaksbestemmelse vi tidligere har hatt.  

 

I utgangspunktet skal alle som mottar kulturtilskudd være registrert som lag og forening, og 

registrert i Brønnøysunds Frivillighetsregister. Årsaken er blant annet at 

Brønnøysundregistrene fører kontroll med lag og foreninger, vi kan hente ut digital informasjon 

til våre egne hjemmesider, og dermed slippe både dobbeltarbeid og dobbeltføring. Foreningene 

og lagene trenger heller ikke følge opp flere føringer. Tidligere måtte de også registrere seg i et 

kommunalt register, -men dette registeret var svært mangelfullt og arbeidskrevende å 

vedlikeholde og bruke. 

 

Profesjonelle kunst- og kulturaktører er ikke registrert i Frivillighetsregisteret, -nettopp fordi 

de er profesjonelle. Samtidig vet vi at de fleste kunst- og kulturprosjekter trenger offentlig 

støtte for å kunne gjennomføres. De fleste kunstnere har svært lav inntekt, og kunst- og 

kulturarrangementer er sjelden lønnsomme i tradisjonell forstand. 
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For at lokale kunstnere skal kunne få tilskudd fra andre offentlige instanser, som 

fylkeskommunen og staten, er det ofte et krav at prosjektene også er støttet lokalt av 

kommunen.  

 

Kommunen, fylkeskommunen og staten deler ansvaret for å sikre innbyggerne tilgang på 

profesjonelle kunst- og kulturopplevelser. Vi deler også ansvaret for å sikre et bredt og 

mangfoldig tilbud. 

 

Forslag til endring 

 

Retningslinjer og vilkår for å søke arrangementstilskudd endres, så også profesjonelle kunst- 

og kulturaktører kan søke tilskudd fra denne ordningen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kulturloven definerer offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet, -herunder også 

kommunens ansvar. Den påpeker at det skal være gode rammer både for profesjonelt og 

frivillig kulturliv, at tilbudet skal inneholde både smale og brede kunstuttrykk, og at vi skal 

legge til rette for et mangfoldig og variert tilbud. 

 

Ringerike kommunes kulturplan sier at vi skal være en attraktiv kommune for utøvelse av 

profesjonell kunst og kultur og at innbyggerne skal ha tilgang på et bredt uttrykk ab 

kulturopplevelser. Kulturnæringene er en av de raskest voksende næringene i Norge, 

samarbeid med kommunen kan være avgjørende for nyetableringer og satsninger. 

 

Ringerike kommunes kommuneplan beskriver attraktivitet som et av fokusområdene for 

Ringerike. For å være et attraktivt bosted må også kulturlivet og kulturtilbudet, -både som 

aktivitet og som opplevelse være variert, mangfoldig og ikke minst tilstede. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok nye retningslinjer for tilskudd i oktober 2018, i 

sak 38/18. 

 

Rådmannens vurdering 

Tilskuddsordningene kommunen yter bør gå til et bredt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud 

til innbyggerne våre. 

 

Endringen vil gjøre at vi også kan støtte profesjonell kunst – og kultur, og være med på at 

lokale aktører får større del i andre, eksterne tilskuddsordninger. 

 

Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Kompetanseutvikling i grunnskolen 2019-2020  
 

Forslag til vedtak: 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen 2019-2020 tas til orientering. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen 2019-2020 inneholder regionalt fagnettverk, 

etter- og videreutdanning og lokalt utviklingsarbeid.  

Det regionale utviklingsarbeidet består av etterutdanning i norsk på barnetrinnet, fagnettverk i 

fagene musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE, eget nettverk for faglærere i engelsk på 

ungdomstrinnet og videregående skoler og veiledning av nyutdannede lærer. 

Lokalt utviklingsarbeid vil være knyttet mot IKT og innføring av ny læreplan, Fagfornyelsen 

2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

I Stortingsmelding 21(2016-2017) «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen», beskriver 

Kunnskapsdepartementet et skifte i hvordan nasjonale myndigheter skal bidra til 

kompetanseutvikling i skolen:  

«Målet er at alle skoler, kommuner og fylkeskommuner, gjennom samarbeid med universiteter 

og høyskoler, skal ta ansvar for, og ha handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling lokalt.» (s. 

84.) 

 

Dette er en desentralisert ordning for kompetanseutvikling, og det er en forutsetning at man 

har et regionalt samarbeid mellom kommuner og universitet/høyskole for å få midler til 

arbeidet. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I brev fra Fylkesmannen i Buskerud juni 2017, ble det gitt informasjon om  
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«Etablering og drift av kompetansenettverk 

I den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling skal fylkesmannen legge til rette for 

samarbeidsfora/kompetansenettverk, der kommuner i felleskap og i samarbeid med UH skal 

bli enige om hvordan de statlige midlene skal fordeles og brukes. Fylkesmannen skal legge til 

rette for samarbeid mellom skoleeiere og UH-institusjoner, og stimulere til utvikling av 

partnerskap og langsiktig arbeid i lokale nettverk for kompetanseutvikling.  

Samarbeid med UH-sektoren 

Et formål med den nye desentraliserte modellen for kompetanseutvikling i skolen, er å bidra 

til å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningen og praksisfeltet, og utvikle UHs rolle som 

utviklingsaktør i skolen. Kompetansenettverkene er ikke bundet til å bruke den geografisk 

nærmeste UH-institusjonen, men må inngå et samarbeid med en norsk UH-institusjon, eller et 

nasjonalt senter. Dette innebærer at midlene ikke kan tildeles en ekstern kompetansetilbyder 

som ikke er UH-institusjon eller brukes utelukkende til å finansiere kommunenes utgifter.»  

 

Ringerike har et regionalt samarbeid med kommunene Hole, Modum, Krødsherad og Sigdal. 

Kommunene har utarbeidet en felles plan for kompetanseutvikling i årene framover. Det er en 

forutsetning at det lages regionale planer for å få tildelt midler til etterutdanning fra fylket. I 

regionens søknad om kompetansemidler står det blant annet: 

«Parallelt med videreutdanningstilbudet iverksettes det etterutdanningstilbud som skolebasert 

kompetanseutvikling.  Den enkelte skole etablerer en utviklingsgruppe under ledelse av rektor 

og der også tillitsvalgt deltar. Utviklingsgruppen leder skolens skolebaserte 

kompetanseutvikling. Det vil si sette av tid til refleksjoner, utprøvinger og deling av erfaring fra 

klasserommet i personalet. Tematikken for den skolebaserte kompetanseutviklingen kan være 

knyttet til studieplanen for videreutdanningen eller arbeid med grunnleggende ferdigheter i 

lesing, skriving og regning samt digitale ferdigheter. 

Det organiseres regionale lærende nettverk for skolens utviklingsgrupper. Innholdet vil være 

knyttet til det å lede utviklingsarbeid ved egen skole og konkrete erfaringsdeling fra arbeidet. 

USN vil være delaktig med ressurspersoner inn i disse samlingene.» 

 

Regionen har i samarbeid med USN, Universitetet i Sør-Øst Norge, et regionalt etter- og 

videreutdanningstilbud i norsk over 2 år for barnetrinnet. I tillegg vil det for skoleåret 2019 – 

2020 være fokus på fagnettverk i musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE.  

I forbindelse med fagfornyelsen og ny læreplan i 2020, vil det i de kommende år bli arrangert 

tre til fire fagnettverk årlig. 

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen i Ringerike 2019 og 2020 bygger på den 

regionale planen, og ses i sammenheng med planene «Sammen skaper vi Ringeriksskolen 2017 

- 2021», «Digital barnehage- og skolehverdag 2017 – 2021» og «Handlingsplan for SFO 2018 

– 2022».  Hovedfokus i planene er faglig utvikling og læringsmiljø. Den digitale satsingen skal 

også være med på å skape gode samhandlingsarenaer. 

Skoleledere 

Det er et rektormøte i måneden hvor en del av møtet settes av til faglig utvikling og 

diskusjoner. En viktig del av årets satsing er arbeidet med nye læreplan med gjennomgang av 
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kompetansepakkene fra Utdanningsdirektoratet. Disse skal hjelpe skolene i arbeidet med 

innføring av ny læreplan. 

Regionalt er det to årlige samlinger ledet av USN med fokus på utviklingsarbeidet og 

innføringen av ny læreplan. USN har i tillegg veiledning med utviklingsgruppene ved hver 

skole.  

Det er eget regionalt rektornettverk for de videregående skolene og ungdomsskolene. 

Plan for lærerne 

Videre- og etterutdanning: 

21 lærer deltar på videreutdanning skoleåret 2019-2020. Av disse deltar 12 lærere på regionalt 

videreutdanningstilbud i norsk (15 studiepoeng). Det regionale tilbudet gis i samarbeid med 

USN, og går over to år. Studiet startet høsten 2018. 

USN støtter skolene i utviklingsarbeidet, og videreutdanningsstudentene i norsk skal 

gjennomføre utviklingsarbeid på skolene. Norsksatsingen er også en del av det regionale 

etterutdanningstilbudet, hvor lærere på barnetrinnet kan delta på undervisningen til 

videreutdanningsstudentene. 

Det er regionale fagnettverk i fagene musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. Alle 

fagnettverkene ledes av USN og har to dagssamlinger i løpet av skoleåret. 

Det er også etablert et fagnettverk for ungdomsskole/videregående skole i engelsk med faglig 

støtte fra USN. Våren 2020, planlegges det at dette nettverket bytter fag til matematikk. 

Nyutdannede lærere får eget veiledningstilbud. De har seks felles samlinger i løpet av året, i 

tillegg til veiledning på arbeidsplassen. 

Lokalt utviklingsarbeid: 

IKT: Lokal gjennomføring av kompetansepakkene fra www.IKT-plan.no. 

Det er en samling i måneden for ressurslærerne innenfor IKT. Ressurslærerne er i samarbeid 

med skolens ledelse ansvarlig for framdrift, innføring og implementering av G-suite og bruk av 

Chromebooks på skolene. 

Innføring av ny læreplan. Dette arbeidet ledes av rektor og utviklingsgruppene på skolene. 

Fagarbeidere/assistenter/SFO: 

Deet er månedlige nettverkssamlinger for avdelingsledere SFO og SFO-koordinatorer. Her er 

det fokus på innholdet og arbeidet i SFO, og kompetanse i forhold til de nasjonale og 

kommunale føringene for SFO og skole. 

 Høsten 2019 deltar 25 assistenter/fagarbeider på kurset Spesialpedagogikk for assistenter, 

arrangert av Folkeuniversitetet. Interessen for dette kurset er så stort at det settes opp igjen 

våren 2020. 

 

Felles for alle målgruppene 

Det arrangeres to fagdager for alle ansatte i skole og SFO, en ved skolestart 14. august, og en 

18. november. Temaer ved skolestart var traumebevisst omsorg og lek og liv i SFO. På 

fagdagen i november velger de ansatte mellom elleve ulike fagkurs.  
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Økonomiske forhold 

Det regionale tilbudet er finansiert gjennom desentraliserte kompetansemidler. En forutsetning 

for å få disse midlene er at kommunene bidrar med en egenandel på 30%. For Ringerike 

kommune dreier det seg om en egenandel på kr 599 000 på årsbasis. Dette omfatter først og 

fremst vikarutgifter som belastes den enkelte enhet.  

Den totale rammen for den regionale satsingen er kr 5 775 000 årlig, hvor UH-sektoren får kr 

1 300 000.  

Regionen søkte om kr 3 237 000 til fordeling i kommunene for 2019, og fikk tildelt hele 

beløpet. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen svært fornøyd med den store satsingen som kommunen og regionen legger opp til 

på kompetanseutvikling. Det er en forutsetning at kommunen samarbeider med 

universitet/høyskole og de andre kommunene i regionen for å få sentrale midler. 

 Rådmannen mener det er nyttig å se etterutdanningen og videreutdanningen i sammenheng.  

Det er lagt opp til en langsiktig satsning over flere år, og dette er andre året på denne 

satsingen. 

Ved å ha en regional videreutdanning vil det være lettere å få flere lærere til å ta nødvendige 

studiepoeng i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Dette er positivt med tanke på 

kompetansekravene for lærere i Opplæringsloven. 

Rådmannen mener også det er riktig å støtte opp under kompetansetiltak som involverer hele 

skolen. Dette gjelder både arbeidet med ny læreplan og opplæringen i IKT. 

Alt i alt bidrar kompetanseutviklingen for de ulike gruppene til økt kvalitet i Ringeriksskolen. 

 

 

Vedlegg 

 

Søknad om desentraliserte kompetansemidler 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Melding om behov for midler til etterutdanning gjennom
desentralisert ordning for kompetanseutvikling - 201 9

1. Navn på aktører som deltar i det lokale nettverket (fyll ut med navn i de kategoriene som er aktuelle – sett inn flere linjer ved
behov ) :

Kommun er/fylkeskommune Friskoler UH - institusjon(er) Andre aktører
Hole kommune Tyrifjord skole USN
Sigdal kommune
Krødsherad kommune
Modum Kommune
Ringerike kommune

2. Om skoleeierne som deltar i ordningen:

Navn kommune /fylkeskommune Antall læ rere totalt Navn friskole Antall lærere

Hole kommune 90 Tyrifjord skole 9
Sigdal kommune 61
Krødsherad kommune 30
Modum Kommune 162
Ringerike kommune 293
SUM 636
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3. Oppgi h vilke utviklingsområde/ - r som er valgt, og begrunnels en for valg av tema/ - er:
Utviklingsområde/ - r Begrunnelse for valg av tema/ - er

Regional etterutdanning for lærere i fagene norsk, engelsk og
matematikk, koblet mot regional videreutdanning i de samme fagene i
samarbeid med Universitetet for Sørøst Norge (USN) i avta leperioden
2018 – 2024.

Heve fagkompetansen til lærere i basisfagene norsk, engelsk og
matematikk (1 - 7) med tanke på elevenes læringsutbytte, og
innføring av ny læreplan - F agfornyelsen.

Regionale fagnettverk for lærere i samarbeid med USN for hele
grun nskolen. Dette er 2.året i avtaleperioden med USN som går fra
2018 - 2024. Fagene rulleres årlig.

Etablere fagnettverk i regionen skoleåret 2019 - 2020 i fagene mat
og helse, kunst og håndverk, naturfag, musikk, kroppsøving ,
samfunnsf ag og K RLE, med tanke på å utvikle god kompetanse
knyttet til fagene og F agfornyelsen og økt læringsutbytte for
elevene.

Fag nettverk mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i
regionen. Dette er en del at et systematisk samarbeid mellom
skoleslagene og mellom kommunene og fylkeskommunen. USN bidrar
med fagkompetanse.

Skoleåret 2019 - 2020 prioriteres fagene engelsk og matematikk.
Sikre god faglig sammenheng og gode overganger fra
ungdomsskole til videregående skole i regionen.

Regionale samlinger for utviklingsgruppene ve d skolene to ganger i
året . USN bidrar med fag - og prosesskompetanse.

Støtte skolene i god kompetanse i utviklingsarbeidet, og ved
innføring og implementer ing av F agfornyelsen .

Veiledning fra USN – til utviklingsgruppene på skolene Støtte skolenes utvikl ingsgrupper i skoleutviklingsprosesser - med
tanke på elevenes læring .
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4. Organisering av etterutdanningen:
På enkeltskoler På tvers av skoler i

kommunen /fylkeskommunen
På tvers av
kommuner/friskoler

Nettbasert Annet

Hvordan skal
etterutdanningen
orga niseres ?
(sett kryss )

X X X X X

Gi nærmere
beskrivelse av
organisering en
av
etterutdanningen

N ettkurs i norsk
L okal skole - og
kompetanse -
utvikling ledet av
skolelederne og
ressurspersoner i
- overordnet del
av læreplanen og
de regionale fag -
nettverkene .

F agnettverk for lærere på alle
skolene i kommunene foregår
på Campus Ringer ike.
T o heldagssamlinger i året i
hvert av 4 prioritert fag.

USN bistår med faglig påfyll
og profesjonell ledelse av
nettverkene.

Videreutdanningskurs for
lærere i norsk 1 - 7 i regi av
USN på Campus Ringerike

Se forrige kolonne.
I tillegg deltar
Tyrifjord skole deltar
på de regionale
nettverkene
sammen med de
andre skolene.

Etterutdanningstilbudet
i norsk er delvis
nettbasert.
To fellessamlinger på
USN C ampus Ringerike
p e r år.
I tillegg får lærerne
tilgang til forelesninger
og nettressurser som
brukes på den
regionale
videreutdanningen.

USN veileder
utviklingsgruppene
på den enkelte
skole.
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5. Oppgi omfanget av etterutdanningen:
Antall planlagte samlinger: Se oversik t over planlagt aktivitet:

Sam handling om kompetanseutvikling i regionenhøst 2018 – vår 2019

Tid Tiltak Målgruppe Faglig
støtte

Prosessveiled
er

Ansvar

06.09. 18 Ledernettverk
Ped.walks evt. annet
ledertema

Rektor ene
(OU midler)

KS KS
Elisabeth og
Bri tt fra HSN

Hole

11.10.18

21.03.19

Nettverk
Utv.gruppene

- Ny læreplan
- Sku prosesser

ved egen
skole

Tilbud om veiledning
4t pr skole pr år.

Skolens
utviklingsgruppe

USN USN

Kikki og
Elisabeth

Krøds -
herad

8.3o - 15.30
24.09.18
04.03.19

08.10.18
11.03 .18

15.10.18
18.03.19

22.10.18
25.03.19

29.10.18
01.04.19

Fagnettverk

Mat og helse
1. - 10.trinn

Kunst og
håndtverk
1. - 7.trinn

8. - 10 trinn

Naturfag
1. - 4 trinn

5. - 10.trinn

Grunnskole lærere i
aktuelle fag.
Komm.nivået: :
M.Ågotnes

S.Taalesen

S.Ta alelsen

K.A.Brendskag

K.A.Brendskag

USN

Nina
Swebs

U - avklart

U - avklart

USN

Kikki og
Camilla
(alle)
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Høst - 18

Vår 19

Fagnettverk for
grunnskole/vg skole
Rektornettverk/
Matematikk

Ungdomstrinnet:
Matematikklærere
Rosthaug

USN BFK
Åse Gunn
E vt. USN

Modum

Høst - 18
16.11.18
Vår 19

Fagnettverk
Grunnskole/vg skole
Engelsk

Engelsklærere
Ringerike/Hønefoss
vg. skole

USN

Tony
Burner

USN
Evt. skole
koordinator

Hole

04.09.18

15.01.19

Fagdager *
Norsk (0830 – 1530)
(ses sammen med
videreutd. For 1. - 7.
trinnslærere)

Norsklærere 1 - 7 og
Studenter på
videreutdanning i
norsk

USN

A.
Bueie

USN

27.09.18

21.02.19

LP/Læringsmiljønettv
erk
Midtfylke

Skolene og bh.
ressursgrupper/ LP
grupper
Søke OU - midler

LM
ressurs

FMBU Sigdal
Krøds -
herad
Modum

25.10.18

Vår 19

Regionale samlinger i
Læringsmiljø -
prosjektet

Ressursgruppene i
læringsmiljø -
prosjektet

FMBU FMBU Sigdal
Krøds -
herad

Nettforelesninger tilgjengelig en uke før: 25.09, 30.10, 27.11 2018 og 19.02, 26.03,30.04
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Sam handling om kompeta nseutvikling i regionenhøst 2019 – vår 2020

Tid Tiltak Målgruppe Faglig
støtte

Prosessveileder

Uke 38
19.09.19

Mars - 20
16.01.20

Nettverk Utv.gruppene
- Ny læreplan
- Sku prosesser

ved egen skole

Tilbud om veiledning til
egen skole 4t pr skole pr
år.

Skolen s
utviklingsgruppe

USN USN

Kikki og
Elisabeth

Høst - 19
24.09.19 ti
03.03.20 ti

25.09.19 on
04.03.20 on

08.10.19 ti
10.03.20 ti

09.10.19 on
11.03.20 on

14.10.19 m
16.03.20 m

22.10.19 ti
24.03.20 ti

Fagnettverk
Samfunnsfag
(1 - 5)

Samfunnsfag
(6 - 10)

KRLE
(1 - 5)

KRLE
(6 - 10)

Musikk
(1 – 10)

Kroppsøving
(1 - 10) Benterud

Grunnskole lærere i
aktuelle fag.
Gruppeinndeling:
1 - 5 Samf.fag
6 - 10 Samf.fag
(Ressurslærere - Hole)

1 - 5 KRLE
6 - 10 KRLE
(Ressurslærere –
Krødsherad)

1 - 10 Musikk
(Ressurslærere –
Ring erike)

1 – 10 Kroppsøving
(Ressurslærere –
Modum)

USN USN

Høst - 19 Fagnettverk for
grunnskole/vg skole

Ungdomstrinnet og
Matematikklærere

USN BFK
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Vår 20 Rektornettverk/
Fag: matematikk

Buskerud
videregående skole
avd. Rosthaug

Åse Gunn
kontakter Hilde

H øst - 19

Vår 20

Fagnettverk
Grunnskole/vg skole

Fag: engelsk høst,
matematikk vår 20.

Rektornettverk
Ringerike/Hønefoss
videregående skole

USN BFK

2018 - 2019
2019 - 2020

Fagnettverk
Norsk
(ses sammen med
videreutd. For 1. - 7.
trinnslærere)

Norsklærere 1 - 7 og
Studenter på
videreutdanning i
norsk

USN USN

Høst 19

Vår 20

LP/Læringsmiljønettverk
Midtfylke

Skolene og bh.
ressursgrupper/ LP
grupper

LM ressurs FMBU

Høst 19
Regionale samlinger i
Læringsmiljøprosjektet

Ressursgruppene i
læringsmiljøprosjekte t

FMBU FMBU

Periode (fra mnd./år til mnd./år) : Etter utdanning i norsk høst 2018 til vår 2020. Etterutdanning i e ngelsk høst 2020 til vår 2022,
og etterutdanning i matematikk høst 2022 til vår 2024 . Regionale fagnettverk er planlagt gjennomført hvert år.
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6. Tildelte midler 2018
Tildelt til kommunene 2018: kr 799 000 2017: kr 2 185 258 . Totalt kr 2 984 258
U SN fikk overført: kr 1 218 000.
Totalt er det tildelt : kr 4 202 258.

Brukte midler: kr 4 008 593

Kommentarer: Resterende midler kr 19 3 665 dekker påløpende kurs kostnader våren 2019 .
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7. Hvilke tiltak er igangsatt i skoleåret 2018/2019?

Hva er status for tiltakene?
Skoleåret 2018 - 2019, er etterutdanningen i norsk satt i gang. Det har vært gjennomført to fysiske samlinger for lærerne . I ti llegg
arbeides det med de nettbaserte forelesninger som U SN gjør tilgjengelig. Denne etterutdanningen fortsetter i 2019 – 2020. Totalt
deltar 44 lærer e på dette tilbudet.

Det har vært gjennomført to samlinger i fagnettverkene i fagene mat og helse, natu rfag og kunst og håndverk skoleåret 2018 - 2019 .
Totalt har ca 1 4 0 lærere deltatt på d isse samlingene .

Det har vært to samlinger med utviklingsgruppene med tema overordnet del av ny læreplan, og arbeid med sko leutvikling og
profesjonsarbeid skoleåret 2018 - 2 019 . 110 personer har deltatt på disse samlingene.

Det er planlagt veiledning med tre skoler i vår. Resten av skolene får veiledning fra U SN høsten 2019.

Hvilke tiltak er nye fra skoleåret 2019/2020?
Etterutdanningstilbudet i norsk fortsetter. Det samme gjelder samlingene for utviklings gruppene og veiledning av disse på skolene.

I forbindelse med fagfornyelsen og kompetanseutviklingen i fag gjennomføres det regionale fagnettverk i fire nye fag. Det er i fagene
samfunnsfag, KRLE, musikk og kroppsøving.
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8. Budsjett for kompetanseutvikling skoleåret 2019/2020(sett inn flere linjer ved behov) :

Skoleeiere UH - institusjon
Type utgifter Beløp Type utgifter Beløp
2 regionale samlinger for
utviklingsgruppene

Kr 175 000 Undervisning USN ) Kr 1 3 00 000

Lærend e fagnettverk ca (1 5 0 pers) Kr 110 000
To r essurspersoner p e r skole i 1 t/uke til
å delta i ledelsen av utviklingsarbeidet.

Kr 2 05 2 000

Fagnettverk grunnskole - videregående Kr 100 000
Samhandling, koordinering regionalt –
USN, osv

Kr 800 000

SUM skoleeier = K r 3 2 3 7 000 SUM UH/nasjonale senter = Kr 1 3 0 0 000
SUM lokalt nettverk ( sum skoleeier + UH på linjen over ) = Kr 4 5 3 7 000

Skoleeiers e genandel 30%
(beregnes av sum lokalt nettverk )

+ K r 1 3 61 100

SUM – Total kostnad etterutdanning desentralisert ordning = Kr 5 898 1 00
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9. Følgende avtaler er inngått mellom skoleeiere og UH for 2019/2020

Samarbeidsavtale mellom USN og kommunene Sigdal, Krødsherad, Modum, Hole og Ringerike for perioden 2018 - 2024.

10. Utbetaling av midler til dese ntralisert ordning:
Mottaker

Skoleeier som koordinerer
samarbeidsforumet
UH

Adresse Kontaktperson Kontonr. Organisasjons nr. Merking av
utbetaling

Ringerike kommune Postboks 123 ,
sentrum,
3502 Hønefoss

Magnar Ågotnes EHF - format til
Ringerike
kommune

94010 0925 5167

USN Universitetet i
Sørøst - Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Hilde Johnsen EHF - format til
USN

911770709 9003 - 5900132

11. Opplysninger om kontaktpersoner i samarbeidsforumet :
Kontaktperson for:

K ommune/ fylkeskommune/ friskole
UH

Navn E - post Tlf.nr .

Kommune Merete I. Ludmann Merete.ludmann@hole.kommune.no 93295888
USN Hilde Johnsen Hilde.johnsen@usn.no 45851797
USN Camilla Therese Grini Camilla.T.Grini@usn.no 95993258
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Følgende dokumenter må vedlegges meldingen:

Vedlegg 1: Kopi av s amarbei dsavtale r ( mellom skoleeiere /UH - inst./nasjonale senter)
Vedlegg 2: Utfyllende beskrivelse med modell for region midtfylket

Frist for innsending av skjemaet: 8.april 2019
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Vedlegg 2

DESENTRALI SERT KOMPETANSEUTVIKLIN G 2019 - BESKRI VELSE

Vi viser til in formasjon fra Fylkesmannen i Viken om: Behovsmelding om midler til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskol en 2019.
Kommunene Sigdal, Krødsherad, Hole, Modum og Ringerike ønsker i samarbeid med USN å videreføre samme modell for skolebaser t kompetans eutvikling
som i forri ge søknad og i inneværende skoleår. Modellen omfatter både regionalt videreutdanningstilbud og desentralisert ordning for kompetanseutvikling.
Se vedlagt modell og beskrivelse av tiltaket.

Kompetanseutviklingen støtter opp under kvalitetsutviklingen i skolene og i kommunene og bidrar til økt profesjonalitet. Kompetanseutviklingen er knyttet
til fagfornyelse og skolefagene, der ny overordnet del av læreplanen og nye læreplaner i fagene er sentrale. Samhandlingen me llom grunn skole og
videregående skole er og vektlagt, slik at kompetanseutviklingen totalt, har som mål både å øke elevenes faglige kompetanse og mestring av grunnleggende
fe rdighetene og økt gjennomfø ri ng av videregående opplæring.

Regionalt videreutdanningstilbud .

Målet er å gi et regionalt tilbud på 30 studiepoeng til 30 lærere i hvert av fagene norsk, engelsk og matematikk i løpet av p erioden 2018 - 2024. Totalt 90
lærere.

Det regionale videreutdanningstilbudet vil vare over 6 år og dekker fagene norsk, engelsk og matematikk for barnetrinnet (1 - 7) med ca. 30 studieplasser pr
år. Planen er at lærerne bruker stipendordningen, og at de tar 15 studiepoeng i året. Det betyr at de bruker 2 skoleår for å få de 30 studiepoengene som
kreves. Skoleåret 18/19 og 19/20 blir det gitt tilbud i norsk til ca 30 studenter, 20/21 og 21/22 blir det tilbud i engelsk og i 22/23 og 23/24 kommer tilbudet i
matematikk.
Lærere på ungdomstrinnet som trenger 60 studiepoeng, må søke plasser i det sentrale videreutdanningstilbudet.

Videreut danningen er finansiert gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet.

Opplæringen organiseres som

2 fellessamlinger for alle lærere i faget
fellessamlinger/nettbaserte samlinger pr år 1. - 7.trinn i samarbeid med USN
Arbeidskrav med direkte veiledning fra høg skolen – arbeidskravene er knyttet til å drive en skolebasert kompetanseutviklingsprosess ved egen
arbeidsplass
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Skolebasert kompetanseutvikling.

Parallelt med videreutdanningstilbudet iverksettes det etterutdanningstilbud som skolebasert kompetanseutvik ling. Den enkelte skole etablerer en
utviklingsgruppe under ledelse av rektor. Utviklingsgruppen leder skolens skolebaserte kompetanseutvikling. Det vil si sette av tid til refleksjoner,
utprøvinger og deling av erfaring fra klasserommet i personalet. Tem atikken for den skolebaserte kompetanseutviklingen kan være knyttet til studieplanen
for videreutdanningen og arbeid med fagfornyelsen.

Det organiseres regionale lærende nettverk for skolens utviklingsgrupper to ganger i året. Innholdet vil være knyttet t il det å lede utviklingsarbeid ved egen
skole og konkrete erfaringsdeling fra arbeidet. USN er delaktig med ressurspersoner inn i disse samlingene.

USN kan også i denne modellen gå direkte inn i utviklingsgruppene på skolene dersom det er temaer og områder de ønsker å ha bistand fra universitetet på.
Det kan for eksempel være snakk om å få hjelp til å kartlegge skolens utviklingsbehov. Videre kan det være hjelp til å drive utviklingsprosessen på skolen,
tolke undersøkelser eller støtte opp under fag.

I regi onen jobber lærerne i regionale nettverk med tre – fire fag i året med faglig påfyll og erfaringsdeling. Det kan for eksempel jobbes praktisk mellom
samlinger, og erfaringer deles på neste nettverk og/eller man kan jobbe med vurdering og eksamensforberedel se i de ulike fagene.

Skoleåret 18/19 er det nettverk i mat og helse, kunst og håndverk og naturfag. Skoleåret 19/20 videreføres nettverksarbeidet med fagene musikk,
kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. USN deltar med fagkompetanse inn i nettverkene. Innh oldet planlegges av lærere ved USN og ressurspersoner fra
kommunene.

I tillegg til grunnskolenettverkene er det organisert nettverk mellom ungdomsskolelærere og lærere i videregående skole. Dett e fortsetter neste skoleår.
USN gir også fagstøtte til nettver ket.

Se vedlegg 5: samhandling i regionen.
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Budsjett

Det er satt opp et budsjett hvor alt til UH - sektoren går via desentraliserte kompetansemidler.
Kommunene dekker vikarutgifter og reiseutgifter, resterende beløp søkes dekket av desentraliserte kompet ansemidler.

Totalbudsjettet for søknaden er kr 5 96 3 100, - helårsvirkning. Kommunenes egenandel er 30%.
UH - sektoren mottar kr 1 340 000, av disse midlene
Resterende beløp fordeles mellom kommunen. (se tabell)

Totalt 5 898 100
Egenandel (30%) 1 3 61 100
Sum lokalt
nettverk 4 5 37 000
Til USN 1 300 000
Til kommunene 3 2 3 7 000

På vegne av kommunene Modum, Hole, Sigdal, Krødsherad og Ringerike.

Eskil Dahl Rotherud, Merete Iversen Ludmann, Susanne Taalesen, Børre Jensen, Magnar Ågotnes
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Vedlegg 1: Budsjett
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Vedlegg2 – Modell og tidsplan:
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Vedlegg 3: De ulike rollene i prosjektet

Universitetet i S ø r ø st - Norge
Bidrag i videreutdanning

• Fellessamlinger i regi av USN
– 4 fellessamlinger Nors k 1 - 4 *4 semester (30 deltakere)
– 4 fellessamlinger Norsk 5 - 7 * 4 semester (30 deltakere)

• Nettbaserte samlinger med veiledning
– 4 grupper ( 4 - 5 skoler pr gruppe) * 4 veiledninger pr semester

• Veiledning p å arbeidskravene (SKU prosesser som studentene tilre ttelegger p å egen skole)
• En fag ø kt p å skolen der studenten skal tilrettelegge skolebasert kompetsaneutvikling knyttet til arbeidskravet

Bidrag fra USN til etterutdanningen

• Veiledning til skolens utviklingsgruppe mht. valg av utviklingsomr å de – 1 - 2 m ø ter e vt. prosesser ved oppstart

• Fagressurs til skolens SKU prosess – 1 - 2 fag ø kter pr skole

• Fagressurs til de l æ rende nettverkene for utviklingsgruppene – 1 fag ø kt i semesteret
•

Skoleeier

• Vise interesse for og annerkjennelse av skolens skoleutviklingsprosesse r
• Tilrettelegge, bidra og delta p å regionalt nettverk
• Bidra til USN f ø lgeforskning av etter - og videreutdanningsmodellen.

Skolene ved rektor

• Etablere skolens utviklingsgruppe
• Tilrettelegge prosess for å velge utviklingsomr å de ved for eksempel å vurdere skolens resultater, st å stedsanalyse og elevunders ø kelse eller evt.

andre metoder.
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– Aktuelle utviklingsområder kan for eksempel være:
• Analyse av skolens resultater i lesing
• Lesing og skriving i alle fag
• Digitale ferdigheter knyttet til lesing og skriving
• S pråkløyper

• Planlegge skolens SKU prosess – sette opp tidsplan, ressurser til gjennomf ø ring

• Tilrettelegge for videreutdanningsstudentenes frav æ r for fellessamlinger – regionale nettsamlinger og SU K prosess (arbeidskrav m å ses i en
sammenheng med alle skolen s SKU prosesser)

• Lede skolens SKU prosesser slik at de gir resultater p å sikt i skolens arbeid – f ø lge opp resultater over tid
• Delta og bidra p å regionalt l æ rende nettverk med skolens utviklingsgruppe for å f å innspill til eget utviklingsarbeid og dele god e erfaringer med

andre utviklingsgrupper
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Vedlegg 4: Samarbeidsavtale med høyskolen

Samarbeidsforum i Midtfylke regionen, Buskerud (Ringerike, Modum, Hole, Sigdal og Krødsherad)

Avtale mellom Høgskolen i Sørøst - Norge (HSN) og skoleeiere

De sentralisert ordning for kompetanseutvikling skal bidra til at statlige kompetanseutviklingsmidler i større grad skal være ti lpasset lokale behov.

Intensjonen er at samarbeidsforum i Midtfylke Buskerud er en viktig aktør i arbeidet med å heve kvalitetsutvi klingen hos deltakende skoleeiere. Forumet
skaper helhet og sammenheng i alt forbedringsarbeid i skolene i regionen, og bidrar til at satsinger gir økt motivasjon, mest ring og læring for alle elever i det
13 - årige opplæringsløpet. Samarbeidsforum bidrar ti l en større grad av samhandling mellom UH - sektor, skoleeiere og skolene.

Samarbeidsforum i Midtfylke Buskerud (Ringerike, Modum, Hole, Sigdal og Krødsherad) vil bestå av skoleeierne i regionen, og r epresentanter fra Høgskolen
i Sørøst - Norge som bidrar til etterutdanning i kommunene.

Samarbeidsforum i Midtfylke Buskerud vil arbeide med å skape felles forståelse for modellen i denne regionen, avklare sentral e begreper i
kvalitetsutviklingsarbeidet og konkretisere hvordan vi skal samarbeide om innsatsen i åre ne framover når det gjelder innsatsområder, struktur og
organisering.

Sted………………………………..., den ……/…… 2017 Sted………………………………..., den ……/…… 2017

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Skoleeierne v/Midtfylke Buskerud Høgskolen i Sørøst - N orge
Fakultet for humaniora, idretts - og utdanningsvitenskap
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Dekan

Vedlegg 5: Plan for samhandling i regionen.

Samhandling om kompetanseutvikling i regionenhøst 2018 – vår 2019

Tid Tiltak Målgruppe Faglig
støtte

Prosessveiled
er

Ansvar

06.0 9. 18 Ledernettverk
Ped.walks evt. annet
ledertema

Rektor ene
(OU midler)

KS KS
Elisabeth og
Britt fra HSN

Hole

11.10.18

21.03.19

Nettverk
Utv.gruppene

- Ny læreplan
- Sku

prosesser
ved egen
skole

Tilbud om veiledning
4t pr skole pr år.

Skolens
utvikli ngsgruppe

USN USN

Kikki og
Elisabeth

Krøds -
herad

8.3o - 15.30
24.09.18
04.03.19

08.10.18
11.03.18

15.10.18
18.03.19

22.10.18
25.03.19

Fagnettverk

Mat og
helse
1. - 10.trinn

Kunst og
håndtverk
1. - 7.trinn

8. - 10 trinn

Grunnskole lærere i
aktuelle fag.
Komm.nivået::
M.Ågotnes

S.Taalesen

S.Taalelsen

USN

Nina
Swebs

U - avklart

U - avklart

USN

Kikki og
Camilla
(alle)
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29.10.18
01.04.19

Naturfag
1. - 4 trinn

5. - 10.trinn

K.A.Brendskag

K.A.Brendskag

Høst - 18

Vår 19

Fagnettverk for
grunnskole /vg skole
Rektornettverk/
Matematikk

Ungdomstrinnet:
Matematikklærere
Rosthaug

USN BFK
Åse Gunn
Evt. USN

Modum

Høst - 18
16.11.18
Vår 19

Fagnettverk
Grunnskole/vg skole
Engelsk

Engelsklærere
Ringerike/Hønefoss
vg. skole

USN

Tony
Burner

USN
Evt. skol e
koordinator

Hole

04.09.18

15.01.19

Fagdager *
Norsk (0830 – 1530)
(ses sammen med
videreutd. For 1. -
7.trinnslærere)

Norsklærere 1 - 7 og
Studenter på
videreutdanning i
norsk

USN

A.
Bueie

USN

27.09.18

21.02.19

LP/Læringsmiljønettv
erk
Midtfylke

Sk olene og bh.
ressursgrupper/ LP
grupper
Søke OU - midler

LM
ressurs

FMBU Sigdal
Krøds -
herad
Modum

25.10.18

Vår 19

Regionale samlinger i
Læringsmiljø -
prosjektet

Ressursgruppene i
læringsmiljø -
prosjektet

FMBU FMBU Sigdal
Krøds -
herad

Nettforelesninger tilgj engelig en uke før: 25.09, 30.10, 27.11 2018 og 19.02, 26.03,30.04

Samhandling om kompetanseutvikling i regionenhøst 2019 – vår 2020

Tid Tiltak Målgruppe Faglig
støtte

Prosessveileder

Uke 38
19.09.19

Nettverk Utv.gruppene
- Ny læreplan

Skolens
utviklingsgruppe

USN USN
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Mars - 20
16.01.20

- Sku prosesser
ved egen skole

Tilbud om veiledning til
egen skole 4t pr skole pr
år.

Kikki og
Elisabeth

Høst - 19
24.09.19 ti
03.03.20 ti

25.09.19 on
04.03.20 on

08.10.19 ti
10.03.20 ti

09.10.19 on
11.03.20 on

14.10 .19 m
16.03.20 m

22.10.19 ti
24.03.20 ti

Fagnettverk
Samfunnsfag
(1 - 5)

Samfunnsfag
(6 - 10)

KRLE
(1 - 5)

KRLE
(6 - 10)

Musikk
(1 – 10)

Kroppsøving
(1 - 10)
Benterud

Grunnskole lærere i
aktuelle fag.
Gruppeinndeling:
1 - 5 Samf.fag
6 - 10 Samf.fag
(Ressurslærere - Hole)

1 - 5 KRLE
6 - 10 KRLE
(Ressurslærere –
Krødsherad)

1 - 10 Musikk
(Ressurslærere –
Ringerike)

1 – 10 Kroppsøving
(Ressurslærere –
Modum)

USN USN

Høst - 19

Vår 20

Fagnettverk for
grunnskole/vg skole
Rektornettverk/
Fag: matematikk

Ungdomstrinnet og
Ma tematikklærere
Buskerud
videregående skole
avd. Rosthaug

USN BFK
Åse Gunn
kontakter Hilde

Høst - 19 Fagnettverk Rektornettverk USN BFK
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Vår 20
Grunnskole/vg skole

Fag: engelsk høst,
matematikk vår 20.

Ringerike/Hønefoss
videregående skole

2018 - 2019
2019 - 2020

Fagnettverk
Norsk
(ses sammen med
videreutd. For 1. - 7.
trinnslærere)

Norsklærere 1 - 7 og
Studenter på
videreutdanning i
norsk

USN USN

Høst 19

Vår 20

LP/Læringsmiljønettverk
Midtfylke

Skolene og bh.
ressursgrupper/ LP
grupper

LM ressurs FMBU

Høst 19
Regionale samlinger i
Læringsmiljøprosjektet

Ressursgruppene i
læringsmiljøprosjektet

FMBU FMBU
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