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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

4/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

19/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

7/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

1/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/20 

 Side 4 av 37   

 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdienei eller alarmterskleneii i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingsterskleneiii på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO2iv 
Svevestøv PM2,5v og PM10vi 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

                                                

i Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 

ii Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 

iii Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
iv Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 

v Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 

vi Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 
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Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  
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Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/20 

 Side 9 av 37   

 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 19/4536-51   Arkiv: 223  

 

Kulturmidler 2020 Tilskudd til lag og foreninger, frist 01.desember 

2019 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2020, begrunnelse og tildeling». 

 

I løpet av første halvår 2020 legger rådmannen fram en sak om tildeling av ytterligere 550.000 

kroner, jf. KS-vedtak 192/19 om økt tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter og 

kulturprosjekter. 

 

  

 

Sammendrag 

Formålet med kulturmidlene er å sikre et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud for 

innbyggerne i kommunen. 

 

Kulturmidlene fordeles årlig etter søknad, til foreninger og lag i Ringerike kommune som fyller 

vilkårene for støtte (Se under). Det er Hovedutvalget for oppvekst og kultur som vedtar 

fordelingen. 

 

Det er forsøkt en rettferdig fordeling i rådmannens forslag. Aktive medlemmer i 

laget/foreningen og alder på disse utgjør beregningsgrunnlaget. Medlemmer i alderen 0-18 

vekter mer enn voksne medlemmer.  

 

I denne runden er 470.000 kroner fordelt mellom 29 lag og foreninger, disse representerer 

3283 aktive medlemmer. 

 

 

Økt støtte til Kultur- og idrettstiltak. 

 

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2020, KS 192/19, å øke tilskuddsbeløpet til kultur- og 

idrettsaktiviteter og kulturprosjekter med 550.000 kroner. Ettersom dette vedtaket kom etter 

søknadsfristen for kulturmidlene, anbefaler vi å gjennomføre en ekstra tilskuddsrunde i 2020, 

hvor vilkår for det utvidede tilskuddet er klargjort. 
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Vilkår for støtte  
 

Mål:  

 

Målet med Kulturmidlene er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for innbyggerne i 

Ringerike kommune. 

 

Vilkår: 

 

 Kulturmidlene fordeles etter søknad til lag og foreninger som er registrert i 

Frivilligregisteret i Brønnøysundregistrene 

 Det gis ikke tilskudd til offentlige, private eller kommersielle tiltak 

 Barn og unge prioriteres 

 

Krav til søknad: 

 Elektronisk søknadsskjema benyttes. 

 Søknadsfrist var 1. desember 2019. 

 Budsjett, regnskap og beskrivelse av tiltaket skal følge søknaden. 

 Medlemstall og aldersfordeling på medlemmene er en del av det som oppgis i 

søknadsskjemaet, og som ligger til grunn for beregningen. 

 

Begrunnelse for tildeling: 

 

Kulturmidlene gis som en generell driftsstøtte, der organisasjonens aktive medlemmer utgjør 

beregningsgrunnlaget. Barn og unge vekter mer enn voksne medlemmer. (70/30). 

Tilskuddet er beregnet ut fra samlet beløp til fordeling (470.000 kroner) fordelt på antall aktive 

medlemmer og hvor medlemstilskuddet er fordelt etter 70/30-vekting. I 2020 utgjør det 195 

kroner per barn og 83 kroner per voksen. 

   

Kultur/tilrettelegging/VO-tillegg: 

 

Det er iberegnet et tillegg på kroner 5000 til korps for barn og unge og kulturforeninger 

tilknyttet studieforbund. Tilrettelagt kultur har fått et tillegg på 10.000. 

Årsaken til tilleggene er at korps og kor kommer relativt dårlig ut ved en ren medlemsbasert 

tildeling. Samtidig som vi vet at disse tiltakene er dyre å drifte, bidrar de også til en større 

bredde i kultur- og fritidstilbudet i kommunen. VO-tillegg (Voksenopplæringstillegg) 

innebærer at tiltaket er medlem i et studieforbund, og at de følger kravene i lov om 

voksenopplæring. Tilretteleggingstilskudd gis for særskilt tilrettelagt undervisning for personer 

med funksjonsnedsettelse. 

 

Det er ikke gitt tilskudd til innkjøp/investeringer, men generelt driftstilskudd.  

 

Søknader som ikke fyller formålet, vilkårene og/eller krav til søknad er ikke tatt med i 

vurderingen. 1 søknad oppfyller ikke vilkår, krav og/eller formål og er henvist til 

tilskuddsordningen Arrangementsstøtte. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kulturmidlene støtter frivilligheten gjennom økonomisk tilskudd. Frivilligheten gir innbyggerne i 

Ringerike kommune et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud. 

 

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

Vi skal være best for barn, ha helse i alt vi gjør og sikre aktivitet for alle. 

Kulturmidlene er med på å oppfylle kommunens langsiktige mål. 

 

FNs bærekraftsmål 

God Helse  

Kommunene har gjennom barnehagene, skole, kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god 

helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i helsetilstand som kan forklares med sosial og 

økonomisk ulikhet. 

 

God utdanning 

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtilbud sammen med et mangfold av frivillige 

organisasjoner bidrar til like muligheter, bygger kompetanse for fremtiden og skaper holdninger 

som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk 

aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdomsårene er viktig for god vekst og utvikling. Dette er 

med på å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Juridiske forhold  

Kommunenes avgjørelser om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene om 

skriftlighet, begrunnelse og underretning i forvaltningslovens kapittel V og reglene om klage og 

omgjøring i lovens kapittel VI kommer dermed til anvendelse.  

Formannskapet er klageinstans. 

 

Andre forhold  

Tildelingene er begrunnet i medlemstall, aktive medlemmer. Dokumentasjon på medlemstall følger 

ikke søknadene. Kulturenheten vil kunne foreta stikkprøvekontroller av medlemslister og aktivitet. 

Ved mangelfull dokumentasjon og/eller uriktige opplysninger vil tilskuddsbeløpet bli krevd 

tilbakebetalt. 

 

Alternative løsninger 

 Rådmannens forslag baserer seg på en vekting av foreningenes aktive medlemmer i tildeling av 

tilskudd. I tillegg er det forsøkt en form for kompensasjon for særlige tiltak.  

Det er imidlertid ingenting i veien for å fordele tilskuddene annerledes, så fremt tiltakene ellers 

fyller krav og vilkår for tilskuddet, og barn og unge prioriteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er et stort tilfang av frivillige organisasjoner på Ringerike. Å kunne støtte driften med 

Kulturmidler er med på å vise at vi ser og anerkjenner det viktige arbeidet de gjør.  

De kommunale tilskuddsmidlene vil forhåpentlig bidra litt til driften og frivilligheten. 
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Rådmanns forslag til vedtak 

 

 

Tiltakshaver Til utbetaling 
Ringerike Ishockeyklubb  kr         44 693  
Hønefoss Basketballklubb  kr         26 130  
Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike  kr         20 449  
Stranden Idrettslag   kr           5 158  
Hen Grendehus   kr           9 687  
Ringerike Folkedansgruppe  kr           7 236  
Den Polsk-Norske forening i Buskerud  kr         10 949  
Norske redningshunder Ringerike og Modum  kr           1 905  
Hønefoss Speidergruppe  kr         13 187  
Ringerike Orienteringslag  kr         14 336  
Hallingby Skolekorps  kr         12 467  
IF Tyristubben  kr         66 803  
Hønefoss Storband  kr           6 573  
Hønefoss Pensjonistforening  kr         29 811  
Crescendo  kr           6 077  
Hønefoss og Ringerike Rideklubb  kr         40 314  
Hønefoss Ungdomskorps  kr           9 976  
Hardraade Vikingskipforening  kr           3 626  
Austjord Musikkorps  kr         12 918  
Ringkollen Jibbers Brett og Freeskiklubb  kr           6 519  
Vang Skoles Musikkorps  kr         11 196  
Decibel  kr           6 159  
Ådal Skytterlag  kr           7 579  
Soknedalens idrettslag  kr         17 120  
Ullerål Skoles Musikkorps  kr           7 806  
Tyristrand Landsbyforening  kr           4 803  
Den Palestinsk-Norske Forening i Norge (dpnf)  kr         25 209  
Palestinakomiteen Ringerike  kr           7 701  
Heradsbygda Idrettslag  kr         33 612  
    

 

Vedlegg: Kulturmidler 2020, Begrunnelse og tildeling 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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Arkivsaksnr.: 19/5614-1   Arkiv: A10 &58  

 

Orientering om tilsyn i barnehager 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager i 2019 til orientering.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Dette er en del av myndighetsansvaret kommunen har. Hensikten med tilsynet er å sikre at 

barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sikre barn gode 

oppvekstsvilkår. Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 

08.03.18 vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK).  

 

Barnehagemyndigheten har satt opp en tre-årsplan for gjennomføring av tilsyn i alle 

kommunale og private barnehager i Ringerike kommune. Tema for tilsynene er valgt ut på 

bakgrunn av nye lovkrav og risikovurderinger. For perioden 2018 – 2021 er den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov og implementering av den nye rammeplanen, jf. 

barnehageloven § 2, tredje og syvende ledd tema i tilsynene.  

 

I henhold til tilsynsplan skal HOK orienteres en gang i året om status på gjennomførte tilsyn. I 

2019 har det blitt gjennomført ni av ti planlagte stedlige tilsyn. Viul familiebarnehage valgte å 

avvikle driften fra august 2019, og det har derfor ikke blitt gjennomført tilsyn her. Det har ikke 

vært grunn for å gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn. De planlagte stedlige tilsynene har etter 

vurderinger blitt gjennomført i Almgrenda steinerbarnehage (privat), Eikli barnehage 

(kommunal), Hov barnehage (privat), Åsatua naturbarnehage SA (privat), Fegri 

familiebarnehage (privat), Haug barnehage (kommunal), Hvervenmoen barnehage (kommunal), 

Nedre Auren gårdsbarnehage AS (privat) og Skogstjernen familiebarnehage AS (privat). Fra 

kommunen har kommunalsjef Utdanning og familie, og barnehagerådgiver deltatt. Fra 

barnehagen har enhetsleder/styrer/daglig leder, en personalrepresentant, og en 

foreldrerepresentant deltatt. Eier har etter eget ønske kunne delta.   
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Vedtak og funn i tilsynene:  

 

Almgrenda steinerbarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler konkludert med at vi ikke finner grunnlag for 

å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og avslutter herved tilsynet. 

Almgrenda steinerbarnehage anbefales å forbedre sin praksis og kompetanse rundt digitale 

verktøy sett opp mot rammeplanen.  

 

Eikli barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Barnehagen oppfordres til å fortsette sitt arbeid med å forberede det 

faglige og hvordan man bruker det opp mot ny rammeplan.  

 

Hov barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Åsatua naturbarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Fegri familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Haug barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Haug barnehage anbefales å systematiser kartlegging av relasjoner 

mellom barn-barn og voksen-barn for å forbedre sitt arbeid med å forebygge vansker og 

skjevutvikling hos barn 

 

Hvervenmoen barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Hvervenmoen barnehage anbefales å tydeliggjøre sitt utvikling- og 

endringsarbeid når det gjelder implementering ny rammeplan slik at alle ansatte blir involvert 

og at arbeidet opprettholdes.  

 

Nedre Auren gårdsbarnehage AS 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 



  Sak 3/20 

 

 Side 18 av 37   

 

Skogstjernen familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Skogstjernen familiebarnehage anbefales å fortsette å benytte seg av 

tidlig innsats team (TIT) ved bekymring for enkelt barn og behov for veiledning av enkelt barn 

og/eller barnegrupper. Barnehagen anbefales også gi sine tilbakemeldinger i etterkant av 

bruken av TIT.  

 
Det har ikke blitt avdekket lovbrudd eller gitt merknader etter tilsynene i barnehagene. Det fremkommer av 

vedtakene at det er gitt anbefalinger om forbedringer på noen områder. Barnehagene har selv pekt på disse 

utfordringene i tilsynet som forbedringspotensialet. Vi har ikke hjemmel til å følge opp disse anbefalingene.  

 

I 2020 er det planlagt til sammen ni tilsyn. Våren 2020 er det planlagt tilsyn i Sokna natur- og 

gårdsbarnehage (privat), Blåbærskogen barnehage SA (privat), Heradsbygda barnehage 

(kommunal), Almemoen FUS barnehage (privat) og Veien barnehage (kommunal). Høsten 

2020 er det planlagt tilsyn i Nes barnehage (kommunal), Tolpinrud barnehage SA (privat), 

Tyristrand barnehage (kommunal) og Hønefoss barnehage (kommunal). Det var planlagt 

stedlig tilsyn i Hundremeterskogen familiebarnehage (privat) høsten 2020, men dette utgår da 

de avvikler driften fra august 2020. Barnehagene er varslet om de planlagte stedlige tilsynene 

og hvilke tema det inneholder. Gjennomførte tilsyn vil det bli orientert om i februar 2020.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av HOK. I følge 

planen skal det gjennomføres planlagt stedlig tilsyn i minst åtte barnehager i løpet av et barnehageåret. Det kan 

bli gjennomført såkalte hendelsesbaserte tilsyn utenom de planlagte stedlige tilsynene. 

 

Juridiske forhold  
Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i 

tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme 

bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 

økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen».  

 

Prinsipielle avklaringer 
Kommunen har en dobbeltrolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet, og det er viktig å være bevist 

dette. Tilsyn er en oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og setter krav til lik prosedyre og praksis til 

gjennomføringen uavhengig av eierform. Oppgaver knyttet til barnehagemyndigheten herunder tilsyn og 

eieroppgaver, ligger til kommunalsjef Utdanning og familie som rapporterer til rådmannen. Kommunens 

dobbeltrolle er også omtalt i Kunnskaps departementet sin veileder for tilsyn med barnehager:  

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i  

forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private  

og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som  

barnehageeier blir satt til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet)  

«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet.  

Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 

myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store  

krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at  
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kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på  

denne veien er at kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; 

barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre» 

  

I Ringerike kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling med oppmerksomhet på gode 

relasjoner med alle barnehagene i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn i Ringerike kommune får et godt barnehagetilbud. 

Gjennom tilsyn sikres det at barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter, og det sikrer barn gode oppvekstsvilkår. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 

- 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

8/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

4/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 
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Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  
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 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 20/53-1   Arkiv: 033  

 

Politirådsavtale 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  
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Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. 
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 Helsedirektoratet og Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å 

samarbeide om Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge 

overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt 

trygghetsfølelse for befolkningen. Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et 

strukturert samarbeid mellom kommune, politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring 

av utelivsbransjen. Håndheving av et effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på 

alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 
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Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 
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Økonomiske forhold 

 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 

Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 



  Sak 6/20 

 

 Side 29 av 37   

 

Rådmannens vurdering 

 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 20/82-1   Arkiv: A22 &13  

 

Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i 

skolefritidsordningen (SFO)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har ingen merknader til forslaget om nye 

moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO). 

 

  

Sammendrag 

Utdanningsdirektoratet har sendt ut et høringsnotat der det blir foreslått endringer i reglene om 

foreldrebetaling i SFO.  

 

Det foreslås to moderasjonsordninger, der den ene innebærer at foreldrebetalingen for et 

heltidstilbud for elever på 1.-2. årstrinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens 

personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Betaling av mat skal komme i tillegg. 

 

Den andre ordningen som foreslås innført gjelder elever på 5.-7. årstrinn med særskilte behov. 

For denne gruppen foreslås det at tilbudet skal være gratis. 

 

Økonomiske forhold 

En 100% plass i SFO koster i Ringerike kr. 3020- pr. måned. For ett år, – 10 

betalingsmåneder, blir dette kr 30 200,-.  

Dersom høringsforslaget vedtas, og gjeldende vedtatte betalingsregulativ legges til grunn, betyr 

det at alle husholdninger med en årlig med en person- og kapitalinntekt på under  

kr 503 333,- vil kunne søke om å få redusert betaling i SFO. 

 

Dagens ordning for redusert betaling i SFO gjelder for husholdninger med en inntekt under 3G. 

3G utgjør nå kr 299 574,-.  

 

For tiden har ca. 700 barn plass i SFO. Ca. 10% av disse kommer innunder gjeldende regel for 

redusert betaling.  
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Moderasjonsordningen som er ut på høring vil innebære at flere familier med barn i SFO etter 

søknad vil få innvilget redusert betaling, noe som vil bety et estimert inntektstap for Ringerike 

kommune på minst 1 million kroner. For høsthavåret 2020 vil dette utgjøre kr 416 000,-. 

 

Forslaget om gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn gjelder svært få barn, og 

vil ha marginal økonomisk betydning. 

 

Tilsvarende moderasjonsordning ble gjort gjeldende for barnehagene i 2015.  

Dette førte til at mange flere kom innunder moderasjonsordningen. 

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn 58 millioner for å kompensere for kommunenes 

økonomiske konsekvenser. 

 

 

Høringsfrist 

Høringsfrist for forslaget til endrede moderasjonsordninger i SFO er 20.02.20. 

Etter at Hovedutvalget har behandlet forslaget til nye moderasjonsordninger i SFO, vil 

vedlagte høringsnotat bli besvart administrativt på bakgrunn av fattet vedtak. 

 

Juridiske forhold  

SFO er fortsatt et er frivillig tilbud, jfr. Opplæringsloven § 13-7. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at tilbud som SFO skal ha god kvalitet og være tilgjengelige for flest 

mulig. Forslaget til ny moderasjonsordning bidrar til at kostnaden for en SFO –plass blir 

vesentlig lavere for husholdninger med et lavt inntekstgrunnlag. 

Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget gir sin støtte til den foreslåtte moderasjonsordningen. 

 

Vedlegg 

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i 

skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/63-1   Arkiv: 243 B00  

 

Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

8/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste over søkere om tilskudd fra 

nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 

 

  

 

Saksutredning 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) utlyser for femte år Nasjonal 

tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.  

Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta ferie- og 

fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. 

 

Målet er å utjevne forskjeller og å gi alle barn og unge likeverdige muligheter. 

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er ett av flere tiltak i regjeringens 

strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes 

økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med 

andre. 

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd slik at 

barn og unge kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller på alternative 

mestringsarenaer. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også 

et mål at tiltakene skal bidra til et inkluderende fritidsmiljø. 

 

Målgruppen er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer. 

 

Bufdir anbefaler at de tiltakene kommunen rangerer høyest inngår i en helhetlig og samordnet 

ungdomspolitikk. Videre skal det legges til rette for at barn og unge deltar og har innflytelse i 

vurderingen og rangeringen av søknadene. 

Søknadene blir derfor lagt fram for Ringerike ungdomsråd som har møte 28.01.20. 
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Administrasjonen i Ringerike kommune er innforstått med hvilke oppgaver og ansvar som 

tilfaller kommunene i forbindelse med tilskuddsordningen. 

 

Det er forestatt en administrativ vurdering av søknadene, og foreslått prioritering ut fra dette. 

Dette er rådmannens forslag som legges fram som forslag til vedtak i denne saken. 

 

Seks innkomne søknader til behandling: 

 

1. Ringerike og Hole røde kors 

Tilskuddet det søkes om skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn, 

ungdom og deres familier gjennom å tilby gratisaktiviteter. 

Barna vil ikke bare være deltakere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt 

aktivitetene. 

Tiltaket vil fokusere på lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv. 

Hverdagstilbudene retter seg vel 50 barn i alderen 6 – 13 år gjennom et ukedagstilbud. 

Det vil gis ferietilbud med overnatting til ca. 120 unge. 

Videre vil det både arrangeres juletrefest på Røde Kors huset og tilbys gavekort til unge berørt 

av fattigdomsproblemer. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 331 000,-. 

 

2. Ringerike kommune – Opplevelseskort 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskort er et virkemiddel 

som bidrar til gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier. 

60 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tiltaket. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 60 000,-. 

 

3. Ringerike kommune - SPLASH 2020 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltakelse for barn og unge berørt 

av fattigdomsproblemer. 

Tiltaket SPLASH er et kunstprosjekt hvor barna kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og 

dermed mestre på sitt beste.  

Det forventes at ca. 500 barn og unge skal benytte seg av tiltaket 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 550 000,-. 

 

4. Ringerike kommune – TL – klubben 

Tilskuddet skal brukes til tiltak som innebærer at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer 

kan delta i et aktivitetstilbud etter skoletid, dette er ikke et SFO-tilbud. Målet er å favne barn 

og unge på grunnskolens 5. -7. trinn. Aktiviteten vil vare 2 timer i uka etter skoletid, og ledes 

av en ansatt trivselsleder. 

Ca 500 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tilbudet. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 440 000,-. 

 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.  
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Smaksverkstedet skal legge til rette for barn og unges interesse ok kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og bærekraftighet.  

Smaksverkstedet avvikles som et ukentlig tilbud over 10 uker for 24 deltakere. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 100 000,-. 

 

6. Ringerike kommune – Utstyrssentralen 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til å videreutvikle driften av utstyrssentralen, og utvide 

åpningstiden til også gjelde vinterferien, samt innkjøp av mer utstyr til utlån 

Det forventes at ca. 200 barn og unge vil låne utstyr til fritidsaktiviteter fra utstyrssentralen. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 400 000,-. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsprogram Ringerike kommune 2020 - 2023 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer alle søknadene som tilfredsstillende. Søknadene viser hvordan de skal 

arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av på vokse opp i en 

lavinntektsfamilie. Dette samsvarer godt med kommunens vedtatte strategi. 

 

Rådmannen anbefaler at søknadene kan støttes i oppsatte rekkefølge: 

 

1. Ringerike og Hole Røde kors 

2. Ringerike kommune – opplevelseskort 

3. Ringerike kommune – SPLASH 

4. Ringerike kommune, TL-klubben 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

6. Ringerike kommune - utstyrssentralen 

 

Vedlegg 

 

 Utlysing av nasjonal tilskuddsordning---- 

 De 6 søknadene 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/5161-1   Arkiv: C11  

 

Utstyrssentralen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

11/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

9/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

  

Sammendrag 

Utstyrssentralen (UE) er et lavterskeltilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker gratis til 

innbyggere i Ringerike kommune. Utstyret kan lånes av barn, unge og barnefamilier. 

Barnehager, skoleklasser, andre grupper og enkeltpersoner kan også låne fritidsutstyr. 

 

Innledning / bakgrunn 

Utstyrssentralen ble en del at Barn – Unge og Aktivitet (BUA) fra 1. desember 2019. 

Før 01.12.19 tilfredsstilte ikke UE tilfredsstiller i krav til håndtering av personopplysninger 

(GDPR). Fra 01.12.19 ble UE er en del av BUA, og personopplysningene håndteres lovlig. 

Dette bidrar også til en mer effektiv drift av US. 

 

Tilbudet til US vil fortsatt rette seg mot utlånsaktivitet. En digital utlånsløsning betyr at det det 

er enklere å få en tilfredsstillende utlånsstatistikk, noe som er en forutsetning når det søkes 

tilskudd eksternt. 

 

Juridiske forhold  

Personopplysninger hos låntakere som bruker US blir nå håndtert på en juridisk lovlig måte. 
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Rådmannens vurdering 

Utstyrssentralen bidrar til at flere barn og unge kan få en varierttid. 

Rådmannen er fornøyd med at utstyrssentralen nå er en del av Barn – Unge og Aktivitet og 

opererer i tråd med personopplysningsloven. 

 

Vedlegg: Orientering fra forbyggende helsetjenester Barn & Unge/Folkehelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Mariannet Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vårkonferansen 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/693-35  Arkiv: K23  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, gikk gjennom resultat av kartleggingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 
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Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4536-51   Arkiv: 223  

 

 

Kulturmidler 2020 Tilskudd til lag og foreninger, frist 01.desember 2019 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2020, begrunnelse og tildeling». 

 

I løpet av første halvår 2020 legger rådmannen fram en sak om tildeling av ytterligere 550.000 

kroner, jf. KS-vedtak 192/19 om økt tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter og 

kulturprosjekter. 

 

  

 

Sammendrag 

Formålet med kulturmidlene er å sikre et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud for 

innbyggerne i kommunen. 

 

Kulturmidlene fordeles årlig etter søknad, til foreninger og lag i Ringerike kommune som fyller 

vilkårene for støtte (Se under). Det er Hovedutvalget for oppvekst og kultur som vedtar 

fordelingen. 

 

Det er forsøkt en rettferdig fordeling i rådmannens forslag. Aktive medlemmer i 

laget/foreningen og alder på disse utgjør beregningsgrunnlaget. Medlemmer i alderen 0-18 

vekter mer enn voksne medlemmer.  

 

I denne runden er 470.000 kroner fordelt mellom 29 lag og foreninger, disse representerer 

3283 aktive medlemmer. 

 

 

Økt støtte til Kultur- og idrettstiltak. 

 

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2020, KS 192/19, å øke tilskuddsbeløpet til kultur- og 

idrettsaktiviteter og kulturprosjekter med 550.000 kroner. Ettersom dette vedtaket kom etter 

søknadsfristen for kulturmidlene, anbefaler vi å gjennomføre en ekstra tilskuddsrunde i 2020, 

hvor vilkår for det utvidede tilskuddet er klargjort. 

 



- 

 

Vilkår for støtte  
 

Mål:  

 

Målet med Kulturmidlene er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for innbyggerne i 

Ringerike kommune. 

 

Vilkår: 

 

 Kulturmidlene fordeles etter søknad til lag og foreninger som er registrert i 

Frivilligregisteret i Brønnøysundregistrene 

 Det gis ikke tilskudd til offentlige, private eller kommersielle tiltak 

 Barn og unge prioriteres 

 

Krav til søknad: 

 Elektronisk søknadsskjema benyttes. 

 Søknadsfrist var 1. desember 2019. 

 Budsjett, regnskap og beskrivelse av tiltaket skal følge søknaden. 

 Medlemstall og aldersfordeling på medlemmene er en del av det som oppgis i 

søknadsskjemaet, og som ligger til grunn for beregningen. 

 

Begrunnelse for tildeling: 

 

Kulturmidlene gis som en generell driftsstøtte, der organisasjonens aktive medlemmer utgjør 

beregningsgrunnlaget. Barn og unge vekter mer enn voksne medlemmer. (70/30). 

Tilskuddet er beregnet ut fra samlet beløp til fordeling (470.000 kroner) fordelt på antall aktive 

medlemmer og hvor medlemstilskuddet er fordelt etter 70/30-vekting. I 2020 utgjør det 195 

kroner per barn og 83 kroner per voksen. 

   

Kultur/tilrettelegging/VO-tillegg: 

 

Det er iberegnet et tillegg på kroner 5000 til korps for barn og unge og kulturforeninger 

tilknyttet studieforbund. Tilrettelagt kultur har fått et tillegg på 10.000. 

Årsaken til tilleggene er at korps og kor kommer relativt dårlig ut ved en ren medlemsbasert 

tildeling. Samtidig som vi vet at disse tiltakene er dyre å drifte, bidrar de også til en større 

bredde i kultur- og fritidstilbudet i kommunen. VO-tillegg (Voksenopplæringstillegg) 

innebærer at tiltaket er medlem i et studieforbund, og at de følger kravene i lov om 

voksenopplæring. Tilretteleggingstilskudd gis for særskilt tilrettelagt undervisning for personer 

med funksjonsnedsettelse. 

 

Det er ikke gitt tilskudd til innkjøp/investeringer, men generelt driftstilskudd.  

 

Søknader som ikke fyller formålet, vilkårene og/eller krav til søknad er ikke tatt med i 

vurderingen. 1 søknad oppfyller ikke vilkår, krav og/eller formål og er henvist til 

tilskuddsordningen Arrangementsstøtte. 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Kulturmidlene støtter frivilligheten gjennom økonomisk tilskudd. Frivilligheten gir innbyggerne i 

Ringerike kommune et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud. 

 

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

Vi skal være best for barn, ha helse i alt vi gjør og sikre aktivitet for alle. 

Kulturmidlene er med på å oppfylle kommunens langsiktige mål. 

 

FNs bærekraftsmål 

God Helse  

Kommunene har gjennom barnehagene, skole, kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god 

helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i helsetilstand som kan forklares med sosial og 

økonomisk ulikhet. 

 

God utdanning 

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtilbud sammen med et mangfold av frivillige 

organisasjoner bidrar til like muligheter, bygger kompetanse for fremtiden og skaper holdninger 

som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk 

aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdomsårene er viktig for god vekst og utvikling. Dette er 

med på å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Juridiske forhold  

Kommunenes avgjørelser om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene om 

skriftlighet, begrunnelse og underretning i forvaltningslovens kapittel V og reglene om klage og 

omgjøring i lovens kapittel VI kommer dermed til anvendelse.  

Formannskapet er klageinstans. 

 

Andre forhold  

Tildelingene er begrunnet i medlemstall, aktive medlemmer. Dokumentasjon på medlemstall følger 

ikke søknadene. Kulturenheten vil kunne foreta stikkprøvekontroller av medlemslister og aktivitet. 

Ved mangelfull dokumentasjon og/eller uriktige opplysninger vil tilskuddsbeløpet bli krevd 

tilbakebetalt. 

 

Alternative løsninger 

 Rådmannens forslag baserer seg på en vekting av foreningenes aktive medlemmer i tildeling av 

tilskudd. I tillegg er det forsøkt en form for kompensasjon for særlige tiltak.  

Det er imidlertid ingenting i veien for å fordele tilskuddene annerledes, så fremt tiltakene ellers 

fyller krav og vilkår for tilskuddet, og barn og unge prioriteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er et stort tilfang av frivillige organisasjoner på Ringerike. Å kunne støtte driften med 

Kulturmidler er med på å vise at vi ser og anerkjenner det viktige arbeidet de gjør.  

De kommunale tilskuddsmidlene vil forhåpentlig bidra litt til driften og frivilligheten. 

 

 

 

Rådmanns forslag til vedtak 

 



- 

 

Tiltakshaver Til utbetaling 

Ringerike Ishockeyklubb  kr         44 693  

Hønefoss Basketballklubb  kr         26 130  

Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike  kr         20 449  

Stranden Idrettslag   kr           5 158  

Hen Grendehus   kr           9 687  

Ringerike Folkedansgruppe  kr           7 236  

Den Polsk-Norske forening i Buskerud  kr         10 949  

Norske redningshunder Ringerike og Modum  kr           1 905  

Hønefoss Speidergruppe  kr         13 187  

Ringerike Orienteringslag  kr         14 336  

Hallingby Skolekorps  kr         12 467  

IF Tyristubben  kr         66 803  

Hønefoss Storband  kr           6 573  

Hønefoss Pensjonistforening  kr         29 811  

Crescendo  kr           6 077  

Hønefoss og Ringerike Rideklubb  kr         40 314  

Hønefoss Ungdomskorps  kr           9 976  

Hardraade Vikingskipforening  kr           3 626  

Austjord Musikkorps  kr         12 918  

Ringkollen Jibbers Brett og Freeskiklubb  kr           6 519  

Vang Skoles Musikkorps  kr         11 196  

Decibel  kr           6 159  

Ådal Skytterlag  kr           7 579  

Soknedalens idrettslag  kr         17 120  

Ullerål Skoles Musikkorps  kr           7 806  

Tyristrand Landsbyforening  kr           4 803  

Den Palestinsk-Norske Forening i Norge (dpnf)  kr         25 209  

Palestinakomiteen Ringerike  kr           7 701  

Heradsbygda Idrettslag  kr         33 612  
  

 

Vedlegg: Kulturmidler 2020, Begrunnelse og tildeling 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 
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leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



KULTURMIDLER 2020 

MÅL:  

 

Målet med Kulturmidlene er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for innbyggerne i 

Ringerike kommune. 

 

VILKÅR: 

 Kulturmidlene fordeles etter søknad til lag og foreninger som er registrert i 

Frivilligregisteret i Brønnøysundregistrene 

 Det gis ikke tilskudd til offentlige, private eller kommersielle tiltak 

 Barn og unge prioriteres 

KRAV TIL SØKNAD: 

 Elektronisk søknadsskjema benyttes. 

 Søknadsfrist var 1. desember 2019. 

 Budsjett, regnskap og beskrivelse av tiltaket skal følge søknaden. 

 Medlemstall, og aldersfordeling på medlemmene og kontingent, er en del av det som 

oppgis i søknadsskjemaet. Og som i dette forslaget er lagt til grunn for 

tilskuddsberegningen. 

BEGRUNNELSE FOR TILDELING: 

Søknader som ikke fyller formålet, vilkårene og/eller krav til søknad er ikke tatt med i 

vurderingen. 1 søknad oppfyller ikke vilkår, krav og/eller formål og er henvist til 

tilskuddsordningen Arrangementsstøtte. 

Det er sett på medlemstall, aktive medlemmer, i grunnlagsberegningen. Medlemmer i 

alderen 0-18 samt særskilt tilrettelagt tilbud er vektet mer enn voksne medlemmer (hhv 70/30 

prosent). 83 kroner pr. voksen/195 pr. barn/ung/tilrettelagt. 

KULTUR/TILRETTELEGGING/VO-TILLEGG: 

Det er iberegnet et tillegg på kroner 5000 til kultur for barn og unge og Kulturforeninger 

tilknyttet studieforbund. Tilrettelagt kultur har fått et tillegg på 10.000. 

Årsaken til tilleggene er at korps og kor kommer relativt dårlig ut ved en ren medlemsbasert 

tildeling. Samtidig som vi vet at disse tiltakene er dyre å drifte, bidrar de også til en større 

bredde i kultur- og fritidstilbudet i kommunen. VO-tillegg (Voksenopplæringstillegg) 

innebærer at tiltaket er medlem i et studieforbund, og at de følger kravene i lov om 

voksenopplæring. Tilretteleggingstilskudd gis for særskilt tilrettelagt undervisning for personer 

med funksjonsnedsettelse. 

Det er ikke gitt tilskudd til innkjøp/investeringer, men generelt driftstilskudd.  



 

Søker Medlemstall 
0-18 

Medlemstall 
over 18 

Tillegg Til utbetaling 

Ringerike Ishockeyklubb 151 185 
 

 kr         44 693  

Hønefoss Basketballklubb 119 36 
 

 kr         26 130  

Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike 60 106 
 

 kr         20 449  

Stranden Idrettslag  18 20 
 

 kr           5 158  

Hen Grendehus  20 70 
 

 kr           9 687  

Ringerike Folkedansgruppe 0 27 5000  kr           7 236  

Den Polsk-Norske forening i Buskerud 35 50 
 

 kr         10 949  

Norske redningshunder ringerike og modum 0 23 
 

 kr           1 905  

Hønefoss Speidergruppe 58 23 
 

 kr         13 187  

Ringerike Orienteringslag 29 105 
 

 kr         14 336  

Hallingby Skolekorps 32 15 5000  kr         12 467  

IF Tyristubben 214 304 
 

 kr         66 803  

Hønefoss Storband 0 19 5000  kr           6 573  

Hønefoss Pensjonistforening 0 360 
 

 kr         29 811  

Crescendo 0 13 5000  kr           6 077  

Hønefoss og Ringerike Rideklubb 137 165 
 

 kr         40 314  

Hønefoss Ungdomskorps 6 46 5000  kr           9 976  

Hardraade Vikingskipforening 8 25 
 

 kr           3 626  

Austjord Musikkorps 15 0 10000  kr         12 918  

Ringkollen Jibbers Brett og Freeskiklubb 25 20 
 

 kr           6 519  

Vang Skoles Musikkorps 31 2 5000  kr         11 196  

Decibel 0 14 5000  kr           6 159  

Ådal Skytterlag 33 14 
 

 kr           7 579  

Soknedalens idrettslag 68 47 
 

 kr         17 120  

Ullerål Skoles Musikkorps 14 1 5000  kr           7 806  

Tyristrand Landsbyforening 0 58 
 

 kr           4 803  

Den Palestinsk-Norske Forening i Norge (dpnf) 90 93 
 

 kr         25 209  

Palestinakomiteen Ringerike 0 93 
 

 kr           7 701  

Heradsbygda Idrettslag 163 23 
 

 kr         33 612  
 

1326 1957 15000 470000 
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Orientering om tilsyn i barnehager 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager i 2019 til orientering.  

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Dette er en del av myndighetsansvaret kommunen har. Hensikten med tilsynet er å sikre at 

barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sikre barn gode 

oppvekstsvilkår. Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 

08.03.18 vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK).  

 

Barnehagemyndigheten har satt opp en tre-årsplan for gjennomføring av tilsyn i alle 

kommunale og private barnehager i Ringerike kommune. Tema for tilsynene er valgt ut på 

bakgrunn av nye lovkrav og risikovurderinger. For perioden 2018 – 2021 er den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov og implementering av den nye rammeplanen, jf. 

barnehageloven § 2, tredje og syvende ledd tema i tilsynene.  

 

I henhold til tilsynsplan skal HOK orienteres en gang i året om status på gjennomførte tilsyn. I 

2019 har det blitt gjennomført ni av ti planlagte stedlige tilsyn. Viul familiebarnehage valgte å 

avvikle driften fra august 2019, og det har derfor ikke blitt gjennomført tilsyn her. Det har ikke 

vært grunn for å gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn. De planlagte stedlige tilsynene har etter 

vurderinger blitt gjennomført i Almgrenda steinerbarnehage (privat), Eikli barnehage 

(kommunal), Hov barnehage (privat), Åsatua naturbarnehage SA (privat), Fegri 

familiebarnehage (privat), Haug barnehage (kommunal), Hvervenmoen barnehage (kommunal), 

Nedre Auren gårdsbarnehage AS (privat) og Skogstjernen familiebarnehage AS (privat). Fra 

kommunen har kommunalsjef Utdanning og familie, og barnehagerådgiver deltatt. Fra 

barnehagen har enhetsleder/styrer/daglig leder, en personalrepresentant, og en 

foreldrerepresentant deltatt. Eier har etter eget ønske kunne delta.   

 

Vedtak og funn i tilsynene:  

 

Almgrenda steinerbarnehage 
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Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler konkludert med at vi ikke finner grunnlag for 

å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og avslutter herved tilsynet. 

Almgrenda steinerbarnehage anbefales å forbedre sin praksis og kompetanse rundt digitale 

verktøy sett opp mot rammeplanen.  

 

Eikli barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Barnehagen oppfordres til å fortsette sitt arbeid med å forberede det 

faglige og hvordan man bruker det opp mot ny rammeplan.  

 

Hov barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Åsatua naturbarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Fegri familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Haug barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Haug barnehage anbefales å systematiser kartlegging av relasjoner 

mellom barn-barn og voksen-barn for å forbedre sitt arbeid med å forebygge vansker og 

skjevutvikling hos barn 

 

Hvervenmoen barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Hvervenmoen barnehage anbefales å tydeliggjøre sitt utvikling- og 

endringsarbeid når det gjelder implementering ny rammeplan slik at alle ansatte blir involvert 

og at arbeidet opprettholdes.  

 

Nedre Auren gårdsbarnehage AS 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Skogstjernen familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet. Skogstjernen familiebarnehage anbefales å fortsette å benytte seg av 



- 

tidlig innsats team (TIT) ved bekymring for enkelt barn og behov for veiledning av enkelt barn 

og/eller barnegrupper. Barnehagen anbefales også gi sine tilbakemeldinger i etterkant av 

bruken av TIT.  

 

Det har ikke blitt avdekket lovbrudd eller gitt merknader etter tilsynene i barnehagene. Det 

fremkommer av vedtakene at det er gitt anbefalinger om forbedringer på noen områder. 

Barnehagene har selv pekt på disse utfordringene i tilsynet som forbedringspotensialet. Vi har 

ikke hjemmel til å følge opp disse anbefalingene.  

 

I 2020 er det planlagt til sammen ni tilsyn. Våren 2020 er det planlagt tilsyn i Sokna natur- og 

gårdsbarnehage (privat), Blåbærskogen barnehage SA (privat), Heradsbygda barnehage 

(kommunal), Almemoen FUS barnehage (privat) og Veien barnehage (kommunal). Høsten 

2020 er det planlagt tilsyn i Nes barnehage (kommunal), Tolpinrud barnehage SA (privat), 

Tyristrand barnehage (kommunal) og Hønefoss barnehage (kommunal). Det var planlagt 

stedlig tilsyn i Hundremeterskogen familiebarnehage (privat) høsten 2020, men dette utgår da 

de avvikler driften fra august 2020. Barnehagene er varslet om de planlagte stedlige tilsynene 

og hvilke tema det inneholder. Gjennomførte tilsyn vil det bli orientert om i februar 2020.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av 

HOK. I følge planen skal det gjennomføres planlagt stedlig tilsyn i minst åtte barnehager i løpet 

av et barnehageåret. Det kan bli gjennomført såkalte hendelsesbaserte tilsyn utenom de 

planlagte stedlige tilsynene. 

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i 

tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme 

bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 

økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen».  

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har en dobbeltrolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet, og det er 

viktig å være bevist dette. Tilsyn er en oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og 

setter krav til lik prosedyre og praksis til gjennomføringen uavhengig av eierform. Oppgaver 

knyttet til barnehagemyndigheten herunder tilsyn og eieroppgaver, ligger til kommunalsjef 

Utdanning og familie som rapporterer til rådmannen. Kommunens dobbeltrolle er også omtalt i 

Kunnskaps departementet sin veileder for tilsyn med barnehager:  

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i  

forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private  

og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som  

barnehageeier blir satt til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet)  

«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet.  



- 

Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 

myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store  

krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at  

kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på  

denne veien er at kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent 

for alle; barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre» 

  

I Ringerike kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling med oppmerksomhet på gode 

relasjoner med alle barnehagene i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn i Ringerike kommune får et godt barnehagetilbud. 

Gjennom tilsyn sikres det at barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter, og det sikrer barn gode oppvekstsvilkår. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
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Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune, 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 

 

Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 



- 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Politirådsavtale 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  

Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 



- 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 



- 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 



- 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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POLITIRÅD 
Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, 

Hole kommune, Jevnaker kommune og Sør-Øst 

politidistrikt 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formål: 

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt 

politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

 



2. Deltagelse: 

Minimum faste medlemmer: 

Ordfører i Ringerike kommune/ leder   vara: Varaordfører i Ringerike kommune 

Rådmann i Ringerike kommune    vara: Kommunalsjef 

Ordfører i Hole kommune    vara: Varaordfører i Hole kommune 

Rådmann i Hole kommune    vara: Kommunalsjef  

Ordfører i Jevnaker kommune    vara: Varaordfører I Jevnaker kommune 

Rådmann i Jevnaker kommune    vara: Kommunalsjef  

Politistasjonssjef     vara: Seksjonsleder 

Politikontakt      vara: Leder lokalt forebyggende 

Forebyggendekoordinator i Jevnaker kommune  vara:  

SLT- Koordinator i Hole og Ringerike /sekretær  vara: 

 

3. Ledelse/ sekretariatfunksjon/ arbeidsform 

Politirådet ledes av ordfører i Ringerike, som er den største kommunen. Sekretær for politirådet 

ivaretas av SLT-Koordinator. Sekretær for politirådet kaller inn til møter etter dialog med ordførere 

og fører referat fra disse. Det tas sikte på å avholde møte 3 ganger i året, siste fredag i januar, mai og 

september.  

Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes. 

 

4. Målsettinger: 

Hovedmålet med samarbeidet er at politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, god beredskap 
og økt trygghet i lokalsamfunnet. 

Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og en 
hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak. 

Planlegging er viktig for å målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Den strategiske 
kriminalitetsanalysen skal danne grunnlag for det strategiske planarbeidet, herunder skal det 
tas hensyn til lokale kriminalitetsutfordringer. 

Politirådet skal jobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner og 
evaluering bidra til å styrke arbeidet. 

Lokalkunnskap er avgjørende for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet 
skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende årsaker – tverretatlig 
kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming. 

Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og 
beredskap. 

Samarbeid med næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes. Politirådene kartlegger 
og vurderer mulige samarbeidspartnere i disse sektorene. 



 Arbeidsoppgaver, ansvar, organisering, frister og tilbakemeldinger blir klarlagt for hver enkelt 
sak. 
 

5. Prioriterte satsningsområder og oppfølging: 

Basert på kunnskapsbasert etterretningsopplysninger, forventede utfordringer og annen kunnskap 

har politirådet for perioden 2019-2023 blitt enige om følgende satsningsområder  

5.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 
trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 
og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 
beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 
samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 
kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

5.2 Forebygge vold i nære relasjoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra 

tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må 

involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og 

tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere 

ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Det er viktig at 

kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner.  Volds- 

og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller undervurderes, 

men tydeliggjøres på flere arenaer. 



 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

5.3 Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger trygghet tett 

sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da kan dessverre noen 

velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

 

  
Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 

tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   

Politivedtektene bør vurderes revidert, slik at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  



I den grad utfordringene innebærer involvering av næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de 

involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, eller tilsvarende, Politikontakt eller andre utpekte ansvarlige gis ansvaret for at 

anbefalinger i Politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede utfordringer.  

Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  

 

6. Gyldighet: 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

Dato :___________________ 

 

Ordfører Ringerike: _________________________________   

 

Ordfører Hole:  _________________________________ 

 

Ordfører Jevnaker: _________________________________  

 

Politistasjonssjef: _________________________________ 



 
 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT   

     

Post: Postboks 2073, 3103 Tønsberg Tlf.: 33344400 Org. nr.: 983998178  

E-post: post.sor-ost@politiet.no Faks: 33313602 www.politi.no 

 

AVTALE OM TJENESTETILBUD I HØNEFOSS POLITISTASJONSDISTRIKT 

INNLEDNING /FORMÅL 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 

samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 

arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 

forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere best 

mulig.  

TJENESTETILBUD 
Tjenestestedene i politistasjonsdistriktet er Hønefoss politistasjon og Modum lensmannskontor. 

Vårt mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 

om politiets tjenestetilbud for øvrig. Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt 

patruljemannskap, forebyggere, politikontakt, etterforskere og sivilt ansatte med 

arbeidsoppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning. Vakt- og beredskapsordninger videreføres 

slik de er i dag med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert patruljevirksomhet. Politiets 

responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og helse og/eller som kan gi 

store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett 

sammen med politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 

kriminalitetsbekjempelse. Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og 

kommunens ledelse og andre sentrale aktører i den enkelte kommune. Politikontakten vil være 

tilstede gjennomsnittlig en dag i uken i de kommunene som ikke har tjenestested. Informasjon 

om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

POLITIKONTAKT  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. 

Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders kontaktledd opp mot kommunene, og være en 

Kommune 

v/ordfører og rådmann 
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pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner. Politikontakten skal 

møte fast i politirådet og SLT-styringsgruppe, og vil ha fullmakt til å følge opp beslutninger 

fattet i politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

politiet og kommunen, og være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet 

i kommunen.  

POLITIRÅD 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet 

er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Både 

politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter. Det skal 

skrives en egen avtale om politirådssamarbeid for det enkelte politiråd. 

SLT (SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) 
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og 

vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. Det etableres 

et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for 

eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV. SLT-modellen er en samordningsmodell 

som benyttes av om lag 200 kommuner. Politiet anbefaler bruk av SLT modellen. Mer 

informasjon finnes på www.kriminalitetsforebygging.no 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID 

Samarbeidet med kommunen er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politiet og kommunen 

tas videre til intern behandling som for eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, 

trafikale forhold og ulike handlingsplaner. Det er en målsetning at politirådet inngår en 

forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at alle kommunene oppretter et samarbeid om 

SLT-modellen, og innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid med politiet om 

det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Politikontaktordningen må evalueres 

løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis. Det utgitt en veileder fra 

Politidirektoratet for evaluering av politirådet. 

GYLDIGHET 
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

 

 

 

 

Christine Fossen 

Politimester Ordfører 

 

 

 

Kjell Magne Tvenge 

Tjenesteenhetsleder 
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Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

  

Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 

 

Økonomiske forhold 

 



- 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 

Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/82-1   Arkiv:   

 

Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i skolefritidsordningen 

(SFO)  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har ingen merknader til forslaget om nye 

moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

  

Sammendrag 

Utdanningsdirektoratet har sendt ut et høringsnotat der det blir foreslått endringer i reglene 

om foreldrebetaling i SFO.  

 

Det foreslås to moderasjonsordninger, der den ene innebærer at foreldrebetalingen for et 

heltidstilbud for elever på 1.-2. årstrinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens 

personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Betaling av mat skal komme i tillegg. 

 

Den andre ordningen som foreslås innført gjelder elever på 5.-7. årstrinn med særskilte behov. 

For denne gruppen foreslås det at tilbudet skal være gratis. 

 

Økonomiske forhold 

En 100% plass i SFO koster i Ringerike kr. 3020- pr. måned. For ett år, – 10 

betalingsmåneder, blir dette kr 30 200,-.  

Dersom høringsforslaget vedtas, og gjeldende vedtatte betalingsregulativ legges til grunn, 

betyr det at alle husholdninger med en årlig med en person- og kapitalinntekt på under  

kr 503 333,- vil kunne søke om å få redusert betaling i SFO. 

 

Dagens ordning for redusert betaling i SFO gjelder for husholdninger med en inntekt under 

3G. 3G utgjør nå kr 299 574,-.  

 

For tiden har ca. 700 barn plass i SFO. Ca. 10% av disse kommer innunder gjeldende regel for 

redusert betaling.  

 

Moderasjonsordningen som er ut på høring vil innebære at flere familier med barn i SFO etter 

søknad vil få innvilget redusert betaling, noe som vil bety et estimert inntektstap for Ringerike 

kommune på minst 1 million kroner. For høsthavåret 2020 vil dette utgjøre kr 416 000,-. 

 



- 

Forslaget om gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn gjelder svært få barn, og 

vil ha marginal økonomisk betydning. 

 

Tilsvarende moderasjonsordning ble gjort gjeldende for barnehagene i 2015.  

Dette førte til at mange flere kom innunder moderasjonsordningen. 

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn 58 millioner for å kompensere for kommunenes 

økonomiske konsekvenser. 

 

 

Høringsfrist 

Høringsfrist for forslaget til endrede moderasjonsordninger i SFO er 20.02.20. 

Etter at Hovedutvalget har behandlet forslaget til nye moderasjonsordninger i SFO, vil 

vedlagte høringsnotat bli besvart administrativt på bakgrunn av fattet vedtak. 

 

Juridiske forhold  

SFO er fortsatt et er frivillig tilbud, jfr. Opplæringsloven § 13-7. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at tilbud som SFO skal ha god kvalitet og være tilgjengelige for flest 

mulig. Forslaget til ny moderasjonsordning bidrar til at kostnaden for en SFO –plass blir 

vesentlig lavere for husholdninger med et lavt inntekstgrunnlag. 

Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget gir sin støtte til den foreslåtte moderasjonsordningen. 

 

Vedlegg 

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i 

skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



 

Høringsnotat – forslag til endringer i 
forskrift til opplæringsloven om 
moderasjonsordninger i 
skolefritidsordningen (SFO) 

1. Om høringen 

Vi foreslår endringer i reglene om foreldrebetaling i SFO i forskrift til opplæringsloven.  

Vi sender forslaget på høring med frist for uttalelser 20.02.2020. Våre høringer er 
åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg.  

1.1. Bakgrunnen for høringen 

Vi viser til oppdragsbrev 2019-030. Her står det at vi skal utarbeide utkast til, og 
sende på høring, forskrift om to moderasjonsordninger for SFO, jf. § 13-7 i 
opplæringsloven (oppll.).  

Den ene ordningen skal være en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at 
foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. årstrinn maksimalt skal utgjøre 6 
prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og 
skattepliktig kapitalinntekt. Betaling for mat skal kunne komme i tillegg. Det skal ikke 
fastsettes en nasjonal makspris for foreldrebetaling i SFO, og moderasjonsordningen 
skal ta utgangspunkt i kommunale tall for foreldrebetaling. 

Forskriften må gi hjemmel for å innhente skatteopplysninger fra Skattedirektoratet og 
opplysninger fra Folkeregisteret.  

Den andre ordningen som skal innføres er gratis SFO for elever med særskilte behov 
på 5.– 7. årstrinn, jf. oppll. § 13-7 første ledd. Ordningen skal ikke gjelde elever som 
har ordinær plass i SFO på 1.–4. årstrinn, eller der kommunen lokalt har valgt å åpne 
for et ordinært SFO- tilbud for elever på 5.–7. årstrinn.  

Friskoler og private tilbud omfattes ikke av oppdraget.  

2. Gjeldende regelverk 
2.1. Generelt 

Skolefritidsordningen er regulert i oppll. § 13-7. Etter denne bestemmelsen plikter 
kommunene å ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn 
med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Bestemmelsen gir imidlertid ikke barna rett til 
en plass i SFO. Hvilke regler kommunen har for inntak, opptaksperiode og 
oppsigelse av SFO-plass skal fastsettes i vedtektene, jf. oppll. § 13-7 tredje ledd 
bokstav c. Beslutninger om inntak og oppsigelse av plass er enkeltvedtak etter 



forvaltningsloven (fvl.) § 2. Fvl. kapittel VI regulerer klageadgangen, og den enkelte 
kommunes klageorgan er klageinstans, jf. fvl. § 28 andre ledd. 

2.2. Finansiering 

Kommunene kan kreve at utgiftene til SFO dekkes gjennom foreldrebetaling, jf. oppll. 
§ 13-7 femte ledd, jf. tredje ledd bokstav e. Det er ikke innført en makspris for SFO, 
og det er opp til kommunen å fastsette hvor mye en plass koster. Det er imidlertid 
selvkostbegrepet som skal legges til grunn, som vil si at foreldrebetalingen er 
begrenset til å dekke kommunens utgifter. Denne løsningen medfører store forskjeller 
i prisen for en fulltidsplass fra kommune til kommune. Utgiftene vil variere ut fra blant 
annet bemanning, åpningstider og om tilbudet gis i skoleferier. Noen kommuner tilbyr 
også søskenmoderasjon eller reduserte priser ved lav inntekt, mens andre tilbyr 
gratis SFO. Det er imidlertid opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan de vil 
organisere tilbudet utover kravene som er fastsatt i loven.  

2.3. Vedtektene 

Det følger av oppll. § 13-7 tredje ledd at SFO skal ha vedtekter som blant annet 
regulerer omfanget og prisen på tilbudet. Lovens forarbeider gir en noe mer 
utdypende beskrivelse av vedtektenes funksjon og innhold. Vedtektene er forskrifter, 
og for offentlige SFO’er fastsettes de av kommunene. Ved at de fastsettes lokalt og 
har forskriftstatus, vil foreldrene ha mulighet til å påvirke hvordan vedtektene skal 
utformes gjennom lokaldemokratiet.  

Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet til å vurdere innhold og 
kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis 
i et skoleår, som for eksempel at tilbudet får en lavere kvalitet eller en høyere pris. 
Vedtektene setter dermed rammer for ordningen og sikrer forutsigbarhet.1  

Kravet i oppll. § 13-7 tredje ledd bokstav e om at SFO skal ha vedtekter om 
foreldrebetaling, innebærer ikke at det skal angis et bestemt kronebeløp i vedtektene. 
Det anses tilstrekkelig at de angir hvordan foreldrebetalingen skal beregnes, og hvem 
som fastsetter betalingen. Opplysninger om de satsene som til enhver tid gjelder, må 
imidlertid være lett tilgjengelige for foreldrene. Det vil dermed være tilstrekkelig at det 
blir angitt i vedtektene at foreldrebetalingen for eksempel fastsettes av 
kommunestyret i budsjettforhandlingen.2  

3. Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. 
årstrinn 

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling på 
høring. Formålet med arbeidet er å forenkle regelverket og gjøre ordningene for 
redusert foreldrebetaling mer tilgjengelige, slik at flere i målgruppen tar dem i bruk.  

Vårt forslag om inntektsgradert foreldrebetaling i SFO tilsvarer så langt som mulig 
forslaget som er sendt på høring om foreldrebetaling i barnehager. Det gjør at 
overgangen fra barnehage til SFO blir lettest mulig for foreldre og barn. Det vil også 
gjøre kommunens saksbehandling enklere.  



3.1. Inntektsgradert foreldrebetaling 

Vi foreslår å forskriftsfeste at foreldrebetalingen i kommunale SFO ’er på 1.–2. 
årstrinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede kapital- og 
personinntekt. Beregningen skal ta utgangspunkt i kommunale tall for 
foreldrebetaling, slik at inntektsgrensene vil kunne variere fra kommune til kommune.  

For å finne ut om husholdningen har krav på redusert foreldrebetaling, må 
kommunen sammenligne foreldrebetalingen for ett år med husholdningens samlede 
person- og kapitalinntekter. Det betyr at hvis kommunen krever 30 000 i 
foreldrebetaling for ett år, vil  

regelen slå inn for husholdninger som har under kroner 500 000 (30 000*100/6) i 
samlede person- og kapitalinntekter i året.  

En husholdning som har en samlet inntekt på kroner 700 000 i året, vil ikke ha krav 
på å få redusert foreldrebetalingen. For at denne familien skal ha krav, må 
foreldrebetalingen overstige kroner 42 000 i året (700 000*0,06).  

Har husholdningen en samlet inntekt på kroner 450 000,- i året, vil regelen gjøre seg 
gjeldende. Her vil foreldrebetalingen per barn i SFO senkes fra kroner 30 000 til 27 
000 (450 000*0,06). Per måned vil foreldrebetalingen senkes fra kroner 2 727 (30 
000/11) til kroner 2 454 (27 000/11).  

 
3.2. Hvem er husholdningen? 

Vi foreslår at husholdningen omfatter den samme personkrets som for 
moderasjonsordningene i barnehage. Likheten i personkretsen vil bidra til å gjøre 
overgangen fra barnehage til skole enklere for søkerne og det er også enklere for 
kommunen å anvende regelverket. Forslaget betyr at husholdningen omfatter 
ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere uten felles barn må opplyse 
om dette. 

Som vist ovenfor må kommunen ha informasjon om husholdningen til søker. 
Begrepet «husholdningen» omfatter i tillegg til ektefeller og registrerte partnere, også 
samboere. Med samboer menes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og 
som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 
månedene, eller har felles barn. 

Folkeregisteret er et sentralt personregister for Norge, og reguleres av 
folkeregisterloven og folkeregisterforskriften. Hvilke opplysninger som kan registreres 
står i folkeregisterloven § 3-1 første ledd, jf. folkeregisterforskriften § 3-1-1. 
Folkeregisteret inneholder blant annet opplysninger om foreldreansvar og 
familienummer. 

Samboere uten felles barn 
Samboere uten felles barn er «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og 
som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 
månedene». Folkeregisteret fanger ikke opp at noen bor i «et ekteskapslignende 



forhold» eller varigheten på dette forholdet. Vi er ikke kjent med at det finnes noen 
oversikt over hvor mange personer dette gjelder for. For å kunne vurdere vilkåret, må 
kommunen be om å få disse opplysningene fra søker. Opplysninger som kommunen 
trenger utover dette for å behandle søknader om redusert foreldrebetaling på grunn 
av lav inntekt er omtalt nedenfor i punkt 3.5. 

Vi foreslår at samboere uten felles barn må oppgi dette til kommunen når de søker 
om redusert foreldrebetaling. 

3.3. Innhenting av grunnlaget for siste fastsetting av formues- og 
inntektsskatt fra Skattedirektoratet 

Når kommunen skal fatte vedtak om redusert foreldrebetaling, må den ha 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt for å kunne vurdere om samlet inntekt gjør at foreldrebetalingen utgjør 
mer eller mindre enn seks prosent av inntekten. Spørsmålet er om kommunen kan 
innhente grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for 
husholdningen fra Skattedirektoratet.  

3.3.1. Når kan skatteopplysningene utleveres til kommunene? 

Formålet med redusert foreldrebetaling for SFO er blant annet å legge til rette for at 
flere får mulighet til å ta i bruk SFO. Vi legger derfor til grunn at for noen er redusert 
foreldrebetaling avgjørende for at de skal har råd til å ha barna i SFO. Derfor er det 
viktig at kommunene kan fatte vedtak så tidlige som mulig, og aller helst før skoleåret 
begynner i august.  

Fristen for å levere skattemelding er vanligvis i slutten av april. Her skal skatteyter 
gjøre de nødvendige endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen og rapportere 
inn kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Skattedirektoratet kan 
begynne å distribuere skatteopplysningene til kommunene når skatteoppgjøret er 
klart.  

De fleste lønnsmottakere mottar sitt skatteoppgjør i slutten av juni, og opplysningene 
kan distribueres til kommunene noen dager etter at oppgjøret er klart. Det betyr at 
kommunene kan begynne å fatte moderasjonsvedtak for flertallet av søkerne i løpet 
av juli.  

Skatteoppgjør som ikke er klare i juni, vil bli klare en gang mellom midten av august 
og slutten av oktober. Opplysningene distribueres fortløpende.  

Forvaltningsloven inneholder ikke regler som setter konkrete frister for kommunens 
saksbehandling. Bestemmelsen i forvaltningsloven § 11 a setter imidlertid krav til 
fremdriften av saker. Etter første ledd skal forvaltningsorganet «forberede og avgjøre 
saken uten ugrunnet opphold.» Slik vi leser bestemmelsen, innebærer bruken av 
uttrykket «uten ugrunnet opphold» at det siktes til både tiden og årsaken til eventuelt 
opphold.  

Søknader om moderasjon basert på inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret for 
siste år inneholder ikke skjønnsmessige vurderinger, og bør under normale forhold 



være relativt enkle å behandle for kommunene. Derfor mener vi at 
saksbehandlingstiden bør være kort for slike vedtak.  

3.3.2. Utlevering av skatteopplysninger fra Skattedirektoratet 

Det er Skattedirektoratet som har opplysningene om skatteyters person- og 
kapitalinntekter. Skattedirektoratet kan utlevere disse til offentlige myndigheter 
dersom det er hjemmel for det. Aktuell hjemmel for utlevering av skatteopplysninger 
til kommunene er skatteforvaltningsloven § 3-3 (3), jf. forskrift til 
skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 3-3-1 (2) bokstav a). 

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 (2) bokstav a) at opplysninger kan 
leveres «til offentlige myndigheter som kan ha bruk for dem i sitt arbeid 
med[...]tilskudd eller bidrag av offentlige midler.» 

Finansdepartementet behandlet klage på avslag til ligningsopplysninger fra 
Trondheim kommune 19. januar 2017. Her skriver de at «Skatteetaten kan gi 
Trondheim kommune tilgang til taushetsbelagte ligningsopplysninger på grunnlag av 
ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav a, videreført i skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav 
a». Bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a er videreført i sin helhet i 
skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 (2) bokstav a). Dermed har kommunene hjemmel 
til å innhente opplysninger om lønns- og kapitalinntekt for familier som søker om 
redusert foreldrebetaling i barnehage. 

Vi legger til grunn at hjemmelen i skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 (2) bokstav a) 
også vil gjelde for søknader om redusert foreldrebetaling i SFO. 

3.3.3. Grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt 

Vi forslår at kommunen innhenter grunnlaget for siste fastsetting av formues- og 
inntektsskatt for husholdningen fra Skattedirektoratet for å dokumentere 
husholdningens inntekt for det siste året.  

3.4. Søknad om redusert foreldrebetaling 

Vi foreslår at foreldre må søke til kommunen om å få redusert foreldrebetaling i SFO, 
men at kommunen innhenter nødvendige opplysninger fra Folkeregisteret og 
Skattedirektoratet. Søknadsprosessen vil dermed være lik den kommende ordningen 
for søknad om moderasjonsordninger i barnehage.  

3.5. innhenting av opplysninger om søker og husholdningen 

Nedenfor går vi gjennom hvilke opplysninger kommunen må ha fra Folkeregisteret i 
punkt 3.6.1, elektronisk kontaktinformasjon i punkt 3.6.2 og utlevering av 
skatteopplysninger og opplysninger fra Folkeregisteret i praksis i punkt 3.6.3.  

3.5.1. Opplysninger fra Folkeregisteret 

Hvilke opplysninger som kan registreres står i folkeregisterloven § 3-1 første ledd. 
Som vist ovenfor under punkt 3.2, har Folkeregisteret ikke opplysninger om 



samboere uten felles barn. Disse opplysningene må søker opplyse om til kommunen 
ved søknad.  

Her gjør vi rede for hvilke opplysninger kommunen trenger for å behandle 
moderasjonssøknader: navn på barn og foreldre, ektefelle, registrert partner, 
samboere med felles barn og adresse. Disse opplysningene kan kommunen 
innhente fra Folkeregisteret på egen hånd, slik at søker ikke trenger å opplyse om 
dette. For eksempel gjør foreldreansvaret og adresse det mulig for kommunen å 
finne ut hvem som er samboere for de tilfeller at barnet er felles. Vi går gjennom 
hjemmelsgrunnlagene for dette nedenfor.  

3.5.1.1. Ikke-taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret 

Utlevering av opplysninger fra folkeregisteret reguleres av folkeregisterloven. Loven 
skiller mellom taushetsbelagte og ikke-taushetsbelagte opplysninger. 

Utlevering av ikke-taushetsbelagte opplysninger er regulert av folkeregisterloven § 
10-1. Det innebærer at kommunen kan få utlevert opplysninger som navn, fødsels- 
og d-nummer, sivilstand og adresse fra Folkeregisteret med hjemmel i § 10-1 første 
ledd. 

3.5.1.2. Taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret 

Folkeregisterloven § 10-2 gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Den krever 
at det er den aktuelle myndighet som trenger tilgang til taushetsbelagt informasjon, 
som er ansvarlig for å sikre nødvendig hjemmel. De taushetsbelagte opplysningene 
kommunene har behov for i forbindelse søknader om moderasjon er: foreldre, 
ektefelle/registrert partner, barn og foreldreansvar. 

Opplæringsloven § 15-9 trådte i kraft 1. oktober 2018. Den sier at: 

Offentlege myndigheiter kan utan hinder av teieplikt innhente opplysningar frå 
Folkeregisteret når det er nødvendig for å utføre oppgåver etter denne lova. 
Departementet gir forskrift om kva for opplysningar som kan innhentast. 

Bestemmelsen i forskrift til opplæringsloven § 22A-1 trådte også i kraft 1. oktober 
2018. Den gir hjemmel til å innhente følgende opplysninger fra Folkeregisteret: 

a. kven som er foreldra til barn som mottar, eller skal 
motta, tenester etter opplæringslova 

b. kven som har foreldreansvaret for barn som mottar, 
eller skal motta, tenester etter opplæringslova 

c. andre barn av foreldra som er nemnde i bokstav a 
d. ektefelle eller registrert partnar til foreldra som er 

nemnde i bokstav a 

Dette gir kommunen hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger som hvem 
som er foreldre til barnet, foreldreansvar og ektefelle/registrert partner til søker. 

3.5.2. Elektronisk kontaktinformasjon 



For å kommunisere med søker i forbindelse med behandlingen av søknaden og når 
vedtaket skal sendes ut, er det praktisk at kommunene har tilgang til søkers e-
postadresse og mobilnummer.  

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggerens 
kontaktinformasjon og reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige 
virksomheter skal bruke i sin tjenesteutvikling. Registeret gir tilgang til innbyggerens 
digitale kontaktinformasjon; e-postadresse og/eller mobilnummer.  

Behandlingsansvarlig er Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), jf. § 30.  

Alle offentlige virksomheter skal bruke kontakt- og reservasjonsregisteret til varsling 
om digital kommunikasjon fra 1. januar 2016. Det er imidlertid frivillig for innbyggerne 
om de ønsker å være registrert i registeret.  

Kommunene vil med hjemmel i e-forvaltningsforskriften § 29 kunne sende 
moderasjonsvedtak og øvrig kommunikasjon elektronisk til de av søkerne som er 
registrert og som ikke har reservert seg.  

Utlevering av skatteopplysninger og opplysninger fra Folkeregisteret i praksis 
Skattedirektoratet distribuerer i dag skatteopplysninger til kommunene for bruk i 
deres arbeid med ulike tilskudd og stønader, for eksempel etter sosialtjenesteloven. 
Skattedirektoratet bruker distributør (databehandler) til dette arbeidet, per i dag er 
dette Evry (www.infotorg.no). Kommunen søker Skattedirektoratet om tilgang.  

Når det gjelder folkeregisteropplysninger, er standardtjenester gratis (f.eks. oppslag), 
mens man må betale for tilleggstjenester (f.eks. uttrekk, vask av lister mv.). Når det 
gjelder kostnader er utgangspunktet at prisen skal dekke kostnaden ved 
distribusjonen. 

Distributøren tilbyr ulike typer løsninger til kommunene, weboppslag, integrasjon mot 
fagsystemer og ajourhold av databaser.  

3.6. Klage til kommunens eget klageorgan 

Hovedregelen er at kommunestyret er klageinstans hvis enkeltvedtaket er truffet av 
kommunen, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Dette gjelder også for vedtak om 
moderasjon i SFO.  

4. Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. 
årstrinn 
4.1. Gratis SFO for barn med særskilte behov 

Vi foreslår at det forskriftsfestes at SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. 
årstrinn i kommunale SFO’er skal være gratis. Videre foreslår vi at 
forskriftsbestemmelsen kun inneholder en henvisning til oppll. § 13-7, og følgelig ikke 
legger opp til en selvstendig vurdering av om det foreligger et særskilt behov her. 
Forslaget er ikke ment å medføre endringer i kommunens plikter etter oppll. § 13-7.  



4.2. Behovet for SFO 

Vi antar at alle elever til dels har det samme behovet for SFO frem til 4. årstrinn. Når 
barna blir eldre vil de ofte klare seg selv noen timer etter skolen, selv om foreldrene 
for eksempel er på jobb. For barn med særskilte behov kan imidlertid ikke alltid 
foreldrene velge bort SFO selv om barna blir eldre. Dette resulterer i at disse 
foreldrene får utgifter som andre foreldre kan velge bort fordi de er avhengige av at 
barna er i SFO lenger enn andre barn.3  

4.3. «Barn med særskilte behov» 

Det gis ikke noen nærmere anvisning på hva som menes med «barn med særskilte 
behov» i oppll. § 13-7. Lovens forarbeider gir heller ikke særlig veiledning om 
hvordan uttrykket skal forstås. I Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) s. 31 vises det kun til at 
bestemmelsen må sees i sammenheng med lovens krav om at barn med 
funksjonsnedsettelser skal ha gode utviklingsmuligheter, jf. oppll. § 13-7 andre ledd. 

4.4. Klageadgang 

Innvilgelse eller avslag på søknad om SFO-plass er et enkeltvedtak som fattes på 
bakgrunn av kriterier gitt i vedtektene, med hjemmel i oppll. § 13-7 tredje ledd. 
Kommunen tar følgelig stilling til retten til gratis SFO ved inntak etter bestemmelsen. 
Enkeltvedtaket kan derfor påklages etter forvaltningslovens regler, og vi mener ikke 
det er behov for å hjemle en egen klagerett knyttet til gratis SFO for barn med 
særskilte behov i forskriften. Vi viser for øvrig til punkt 3.7.  

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
5.1. Inntektsgradert foreldrebetaling 

Vi mener at innføringen av inntektsgradert foreldrebetaling vil føre til økte 
administrative konsekvenser for kommunene. Det skyldes at kommunene må 
behandle søknader om inntektsgradert foreldrebetaling og behandle klager. I tillegg 
mener vi at ordningen vil medføre økte økonomiske konsekvenser for mange 
kommuner. Regjeringen har bevilget 58 millioner kroner i statsbudsjettet 2020 til 
ordningen, for å kompensere for de økte kostnadene. 

Antallet søknader og klager er avhengig av hvor mange husholdninger i kommunen 
ordningen gjelder. Er foreldrebetalingen svært lav, må husholdningens inntekter også 
være svært lave for at søker skal ha krav på reduksjon. Derfor vil kommuner som har 
lav foreldrebetaling for SFO, oppleve færre søknader og klager enn kommuner som 
har høy foreldrebetaling. For disse kommunen vil følgelig de økonomiske 
konsekvensene bli lavere. 

I dag behandler kommunene søknader om redusert foreldrebetaling i barnehager. Vi 
foreslår en tilsvarende regulering av inntektsgradert foreldrebetaling som for 
barnehage. Det betyr at kommunene allerede har erfaring som kan brukes i 
behandlingen av søknader om inntektsgradert foreldrebetaling. Det tilsier at 
kommunene må bruke mindre tid og ressurser på opplæring, enn tilfellet hadde vært 
uten tilsvarende regulering av foreldrebetalingen i barnehagene. 



5.2. Gratis skolefritidsordning for barn med særskilte 
behov på 5.-7. årstrinn 

Når det gjelder forslaget om at skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 
5.–7. årstrinn skal være gratis, mener vi at de administrative konsekvensene for 
kommunene blir små. Det skyldes at kravet om gratis skolefritidsordning for disse 
barna vil utløses av vedtaket om plass på skolefritidsordningen etter opplæringsloven 
§ 13-7. Dermed vil søknader om plass på skolefritidsordningen for disse barna og 
klagesaksbehandlingen fortsette som før. 

Vi mener imidlertid at ordningen vil medføre økonomiske konsekvenser for de 
kommunene som nå drifter hele eller deler av tilbudet ved foreldrebetaling. 
Regjeringen har bevilget 21 millioner kroner i statsbudsjettet 2020 til gratis SFO for 
barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn. Det vil kun være en liten andel elever 
som er omfattet av ordningen, slik at de økte utgiftene likevel ikke blir så store. 

6. Forslag til nye bestemmelser i forskrift til 
opplæringsloven 

Vi foreslår at bestemmelsene tas inn i nytt kapittel 1B «Skolefritidsordninga» i forskrift 
til opplæringsloven. 

§ 1B-1 Reduksjon i foreldrebetalinga ved låg inntekt 

Kommunen skal ha ei ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalinga. 
Foreldrebetalinga skal per barn i SFO på 1. eller 2. årstrinn utgjere maksimalt seks 
prosent av hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og 
skattepliktige kapitalinntekt det siste året. 

Hushaldet kan søkje om reduksjon i foreldrebetalinga til kommunen. Vedtaket frå 
kommunen gjeld for eitt skoleår om gongen. 

Med hushald meiner ein i dette kapittelet ektefellar, registrerte partnarar og 
sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, 
og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 
månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må 
søkjar opplyse kommunen om dette. 

§ 1B-2 Innhenting av opplysningar frå kommunen  

Når kommunen behandlar søknader om redusert foreldrebetaling etter § 1B-1, skal 
kommunen, utan hinder av teieplikta, innhente: 

1. grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå 
Skattedirektoratet for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, 
jf. skatteforvaltningsforskrifta § 3-3-1 (2) bokstav a), og 

2. namn på medlemmar i hushaldet, adresse, barn, foreldre, ektefelle/registrert 
partnar og foreldreansvar frå Folkeregisteret 



§ 1B-3 Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov  

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 
1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal 
vere gratis for foreldra. 

7. Merknader til forslag til endringer 

Merknad til § 1B-1 

Bestemmelsen slår fast at kommunen skal ha en ordning som kan tilby reduksjon i 
foreldrebetalingen, slik at den per barn maksimalt utgjør seks prosent av 
husholdningens samlede brutto personinntekter etter skatteloven kapittel 12 og brutto 
skattepliktig kapitalinntekt i siste år. Bestemmelsen gjelder kun for foreldre med barn 
på 1. og 2. årstrinn. 

Dette medfører at skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd 
m.m. ikke skal inkluderes. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, 
aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i 
kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler. Dette dokumenteres med 
husholdningens skattemeldinger fra det siste året. 

Bor foreldrene hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal 
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til husholdningen til den forelderen som 
har samme folkeregistrert adresse som barnet. 

Forslag til nytt andre ledd slår fast at det skal søkes om redusert foreldrebetaling til 
kommunen, og at ordningen kun gjelder kommunale skolefritidsordninger. Det betyr 
at skolefritidsordninger tilknyttet friskoler eller private tilbud ikke omfattes av 
ordningen. 

Vedtaket gjelder for ett skoleår av gangen. Et skoleår starter i august. Retten til 
redusert foreldrebetaling inntrer fra oppstarten av hvert skoleår, uavhengig av når 
kommunen fatter vedtaket. Kommunen må gi reduksjon fra skoleårets start. 

Klage på vedtaket reguleres av forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til 
kommunen etter hovedregelen i forvaltningsloven § 28 andre ledd. 

Forslag til nytt tredje ledd regulerer hva som menes med «hushald» i kapittelet. 
Aleneforeldre utgjør også en husholdning etter bestemmelsen, i tillegg til de andre 
husholdningene som er opplistet. Videre stilles det krav om at samboere uten felles 
barn opplyser kommunen om dette. 

Merknad til § 1B-2 

Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å innhente grunnlaget for siste fastsetting 
av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra Skattedirektoratet for å 
dokumentere husholdningens person- og kapitalinntekt for det siste året. Kommunen 
gis også hjemmel til å innhente navn på husholdningens medlemmer, adresse, barn, 



foreldre, ektefelle/registrert partner og foreldreansvar fra Folkeregisteret for å finne ut 
hvem som omfattes av husholdningen. 

Merknad til § 1B-3 

Bestemmelsen slår fast at tilbudet om skolefritidsordning til barn med særskilte behov 
på 5.– 7. årstrinn skal være gratis. Foreldre til barn med særskilte behov vil også kunne 
være omfattet av moderasjonsordningen om reduksjon i foreldrebetalingen ved lav 
inntekt på 1. og 2. årstrinn, dersom vilkårene er oppfylt. 

Bestemmelsen henviser til opplæringsloven § 13-7 første ledd, og «barn med 
særskilte behov» må forstås i samsvar med lovbestemmelsen. Det skal ikke foretas 
en selvstendig vurdering av om det foreligger et særskilt behov etter 
forskriftsbestemmelsen. 

Det gis ikke noen nærmere anvisning på hva som menes med «barn med særskilte 
behov» i opplæringsloven § 13-7. I Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) s. 31 vises det til at 
bestemmelsen må sees i sammenheng med lovens krav om at funksjonshemmede 
barn skal ha gode utviklingsmuligheter, jf. opplæringsloven § 13-7 andre ledd. 

Med hilsen 
Bente Barton Dahlberg 
divisjonsdirektør 
Hilde Austad 
avdelingsdirektør 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
Fotnoter 

1. Ot.prp.nr. 60 (1997-98) s. 3.  
2. Jakhelln, Henning. «Skolefritidsordningen (SFO) og leksehjelp» i 

Utdanningsrettslige emner. Henning Jakhelln og Trond Welstad red., 1. utg., 
Oslo: Cappelen Damm, 2012, s. 563.  

3. Wendelborg, Christian. «Frivillig skolefritidsordning?» En undersøkelse blant 
foreldre til barn med særskilt tilrettelegging i SFO (2006), s. 41. 
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Saksutredning 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) utlyser for femte år Nasjonal 

tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.  

Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta ferie- og 

fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. 

 

Målet er å utjevne forskjeller og å gi alle barn og unge likeverdige muligheter. 

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er ett av flere tiltak i regjeringens 

strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes 

økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med 

andre. 

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd slik at 

barn og unge kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller på alternative 

mestringsarenaer. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også 

et mål at tiltakene skal bidra til et inkluderende fritidsmiljø. 

 

Målgruppen er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer. 

 

Bufdir anbefaler at de tiltakene kommunen rangerer høyest inngår i en helhetlig og samordnet 

ungdomspolitikk. Videre skal det legges til rette for at barn og unge deltar og har innflytelse i 

vurderingen og rangeringen av søknadene. 

Søknadene blir derfor lagt fram for Ringerike ungdomsråd som har møte 28.01.20. 

 



- 

Administrasjonen i Ringerike kommune er innforstått med hvilke oppgaver og ansvar som 

tilfaller kommunene i forbindelse med tilskuddsordningen. 

 

Det er forestatt en administrativ vurdering av søknadene, og foreslått prioritering ut fra dette. 

Dette er rådmannens forslag som legges fram som forslag til vedtak i denne saken. 

 

Seks innkomne søknader til behandling: 

 

1. Ringerike og Hole røde kors 

Tilskuddet det søkes om skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant 

barn, ungdom og deres familier gjennom å tilby gratisaktiviteter. 

Barna vil ikke bare være deltakere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt 

aktivitetene. 

Tiltaket vil fokusere på lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv. 

Hverdagstilbudene retter seg vel 50 barn i alderen 6 – 13 år gjennom et ukedagstilbud. 

Det vil gis ferietilbud med overnatting til ca. 120 unge. 

Videre vil det både arrangeres juletrefest på Røde Kors huset og tilbys gavekort til unge berørt 

av fattigdomsproblemer. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 331 000,-. 

 

2. Ringerike kommune – Opplevelseskort 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskort er et virkemiddel 

som bidrar til gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier. 

60 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tiltaket. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 60 000,-. 

 

3. Ringerike kommune - SPLASH 2020 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltakelse for barn og unge berørt 

av fattigdomsproblemer. 

Tiltaket SPLASH er et kunstprosjekt hvor barna kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og 

dermed mestre på sitt beste.  

Det forventes at ca. 500 barn og unge skal benytte seg av tiltaket 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 550 000,-. 

 

4. Ringerike kommune – TL – klubben 

Tilskuddet skal brukes til tiltak som innebærer at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer 

kan delta i et aktivitetstilbud etter skoletid, dette er ikke et SFO-tilbud. Målet er å favne barn 

og unge på grunnskolens 5. -7. trinn. Aktiviteten vil vare 2 timer i uka etter skoletid, og ledes 

av en ansatt trivselsleder. 

Ca 500 barn og unge vil kunne benytte seg av dette tilbudet. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 440 000,-. 

 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.  

Smaksverkstedet skal legge til rette for barn og unges interesse ok kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og bærekraftighet.  

Smaksverkstedet avvikles som et ukentlig tilbud over 10 uker for 24 deltakere. 



- 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 100 000,-. 

 

6. Ringerike kommune – Utstyrssentralen 

Tilskuddet det søkes om skal brukes til å videreutvikle driften av utstyrssentralen, og utvide 

åpningstiden til også gjelde vinterferien, samt innkjøp av mer utstyr til utlån 

Det forventes at ca. 200 barn og unge vil låne utstyr til fritidsaktiviteter fra utstyrssentralen. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på kr. 400 000,-. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsprogram Ringerike kommune 2020 - 2023 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer alle søknadene som tilfredsstillende. Søknadene viser hvordan de skal 

arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av på vokse opp i en 

lavinntektsfamilie. Dette samsvarer godt med kommunens vedtatte strategi. 

 

Rådmannen anbefaler at søknadene kan støttes i oppsatte rekkefølge: 

 

1. Ringerike og Hole Røde kors 

2. Ringerike kommune – opplevelseskort 

3. Ringerike kommune – SPLASH 

4. Ringerike kommune, TL-klubben 

5. Ringerike kommune – Smaksverkstedet 

6. Ringerike kommune - utstyrssentralen 

 

Vedlegg 

 

 Utlysing av nasjonal tilskuddsordning---- 

 De 6 søknadene 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

Nasjonal tilskuddsordning for å 

inkludere barn og unge - utlysning for 

2020  
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 

millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og 

unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 

lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om 

Stortingets endelige budsjettvedtak.  

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av 

fattigdom blant barn og ungdom  
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.  

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne 

søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre 

ordningen lokalt og vurdere og rangere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for 

dette var 19. november 2019. 

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1b) i 

regelverket. Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de 

representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges 

Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. 

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. 

Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og 

idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke 

oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist.  

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og 

hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter 

seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering. 

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon. 

Søknadsfrist 
Søknadsfristen er 13. desember 2019. 



Hvordan sende søknad 
Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal.  

Hjelpeside til søknadsportalen.  

Endring i regelverket for tilskuddsåret 2020 

 Det er foretatt en endring i navnet på tilskuddsordningen. Nytt navn på 

ordningen er «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» 

(tidligere «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 

lavinntektsfamilier»). 

 Søkerorganisasjonene må ha et organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Presiseringer i regelverket 
Krav til egenfinansiering 
Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av 

tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra 

med 5 % i egenfinansiering. Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum 

denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Informasjon om dette og 

om hva som regnes som egenfinansiering kan du lese mer om i veilederen til 

regelverket, punkt 2j).  

Frivillige organisasjoner som søker direkte til Bufdir (jf. punkt 1b) i 

regelverket) 
Frivillige organisasjoner kan i enkelte tilfeller søke direkte til Bufdir. 

Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2 i regelverket. 

Hensikten med dette er å gjøre søknadsprosessen enklere for organisasjoner som 

ønsker å rekruttere deltakere fra flere kommuner. 

Tiltaket må tilbys deltakere i målgruppen fra minst tre kommuner, selv om tiltaket i 

seg selv bare trenger å foregå i en kommune. Søknaden skal sendes av eller på 

vegne av organisasjonens sentralledd. 

Sentralleddet er organisasjonens hovedsete eller sekretariat. Eksempler på hva som 

regnes som sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors Norge eller Norges 

Speiderforbind, samt særforbundene i idretten, som Norsk Fotballforbund og 

Norges Bandyforbund. 

For mindre organisasjoner kan sentralleddet i organisasjonen være den delen av 

virksomheten hvor for eksempel daglig leder eller generalsekretær er ansatt. 

Lokallag av nasjonale organisasjoner eller lokale idrettslag regnes ikke som 

sentralledd.   



Hvis du skal sende inn en søknad direkte til Bufdir på vegne av organisasjonens 

sentralledd, må du oppgi sentralleddets organisasjonsnummer i søknadsportalen 

(se punkt 2a) i veileder til regelverket for mer informasjon om dette).  

Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte fra Bufdir vil ikke kunne motta 

midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd.  

Dersom du er i tvil, bør du kontakte din organisasjon eller Bufdir for avklaring. 

Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader som ikke er sendt inn gjennom 

organisasjonens sentralledd vil bli avvist.  

Annen informasjon 
Forenklet skjema for utstyrssentraler 
Dersom tiltaket dere vil søke tilskudd til kun dreier seg om etablering/videreutvikling 

av en utstyrssentral, kan dere benytte «Forenklet skjema for utstyrssentraler». 

I stedet for å beskrive selve aktiviteten med fritekst, skal dere bekrefte at søknaden 

gjelder opprettelse eller utvikling av en utstyrssentral som oppfyller gitte kriterier. 

Skjemaet kan benyttes av alle som skal søke om utstyrssentral, med unntak av 

direktesøknader til direktoratet (se punkt 1b) i regelverket). Hvis utstyrssentralen i 

tillegg skal dekke andre aktiviteter enn utlån (for eksempel jobbtrening, aktivitetsdag 

ol.), skal dere benytte det ordinære søknadsskjemaet.  

Kriterier: 

 Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske 

barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.  

 Søker skal gjøre en særskilt innsats for at barn og unge med 

fattigdomsproblemer og deres familier skal benytte seg av tilbudet. Det skal 

være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i 

regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, 

barnevern eller andre). 

 Utstyr skal ikke gis bort eller lånes bort på ubestemt tid. 

 Tilskuddsmidler og egenfinansieringen det stilles krav om i regelverket skal bare 

benyttes til følgende utgiftstyper og være direkte knyttet til drift av 

utstyrssentralen: 

o Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen 

o Husleie/ kostnader knyttet til lokalet 

o Lønn til ansatte ved utstyrssentralen 

 Alle kostnader knyttet til prosjektet skal føres på eget prosjektnummer eller 

koststed i regnskapet, slik at de holdes tydelig adskilt fra søkers øvrige 

virksomhet. 

 Det skal ikke tas ut noen form for overskudd fra utstyrssentralen, og bare 

faktiske kostnader utgiftsføres på prosjektet. 



 Tiltaket skal gjennomføres i tråd med øvrige vilkår og føringer i 

tilskuddsordningens regelverk (Rundskriv 01/2020). 

Fritidserklæringen og tiltak som kan få støtte 
I juni 2016 signerte representanter for kommunene, frivilligheten og staten en 

fritidserklæring, der partene forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få mulighet til 

å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske 

situasjon. 

Tilskuddsordningen har siden opprettelsen bidratt til dette. Bufdir anslår at 333 

innvilgede tiltak, ca. 75 millioner kroner, i 2019 gikk til tiltak som støtter opp under 

fritidserklæringen. 
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#188437 Smaksverkstedet

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 188437

Innsendt av LINA M BRATHAUG FRANTZEN

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket Smaksverkstedet- et etterskoletidsprogram for barn og unge

Oppfyller søknaden
kravene i punkt 1b) i
regelverket og skal
sendes direkte til
Bufdir?

Nei

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har totalt 52 stillinger fordelt på avdeling for
bosatte enslige flyktninger, helsekontoret, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykolog,
merkantil, frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Har dere fått støtte til
tiltaket gjennom
denne
tilskuddsordningen
tidligere?

Ja

Hva søker dere om
tilskudd til?

Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative
mestringsarenaer

Skal dere ha aktivitet
for målgruppen i
noen av skolens
ferier?

Nei



Utskriftsdato: 07.01.2020 08:54:48 Skjema id: 421384076

BESKRIVELSE AV TILTAKET

Hva er målet med tiltaket?

Kommunen har et felles ansvar for å legge til rette for god folkehelse for sine innbyggere jf. Folkehelseloven. I Ringerike kommune
er det vedtatt en egen Folkehelsemelding hvor barn og unge er fremhevet som en viktig målgruppe gjennom visjonen "Best for
barn". Kommunens folkehelseprofil peker på behov for tiltak som kan bekjempe livsstilsykdommer og fremme sunnere levevaner
blant innbyggerne. Grunnlaget for barn og unges helse legges tidlig i barne- og ungdomsårene. I dag er det 1 av 6 barn i Norge
som er overvektige hvor i tallet i Ringerike viser 1 av 5. Barn fra familier med lav sosial status har dårligere kosthold og større
risiko for livsstilssykdommer enn andre barn. Dette vil være spesielt viktig mht. at over 700 barn i kommunen lever i familier med
vedvarende lavinntekt. Kommunens Ungdataundersøkelse fra 2017 viser at langt under halvparten av ungdommene i kommunen
oppfyller den nasjonale kostholdsanbefalingen fra Helsedirektoratet. Videre viser tall fra Ungdata at det er viktig å arbeide for å
etablere gode møteplasser som fremmer sosial tilhørighet og fellesskap, da det har storbetydning for barn og unges psykiske
helse.

Målsetting:
Kunne fortsette å tilby et gratis fritidstilbud som fremmer barn og unges interesse og kunnskap om mat, praktisk
matlaging, matkultur og bærekraftighet. Videre legge til rette for en møteplass som skaper sosial
tilhørighet uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.

Resultatmål:
- Smaksverkstedet skal legge til rette for at barna opplever matglede, mestring og sosial tilhørighet
- Øke barnas praktiske ferdigheter i matlaging
- Gi barna bedre kunnskap om næringsrike råvarer og hvorfor det er bra for kroppen

Effektmål:
-Bidra til at barna tar gode matvalg basert på positive erfaringer
-Barna forbedrer sitt kosthold og opplever overskudd i skolehverdagen
-Barna lager mer mat på egenhånd og påvirker foresatte til bedre matvalg for familien
-Barna vokser opp til å bli bevisste forbrukere som tar bærekraftige og sunne matvalg, som videre vil ha
betydning i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre

På hvert Smaksverksted er det to instruktører som holder kurset. Instruktørene har høy faglig
kompetanse med bakgrunn innen folkehelse, ernæring /kokk eller faglærere i mat og helse. Praktisk gjennomføring av et
Smaksverksted skjer ved at instruktørene planlegger og organiserer et opplegg ut i fra en allerede oppsatt meny for kursrekken,
eksempelvis “Matmuffins og smoothie”. Instruktørene handler inn råvarer og møter barna på skolekjøkkenet. Instruktørene har en
gjennomgang av hva som skal skje i løpet av kurset den dagen og presenterer hva som skal lages. Instruktørene har en
introduksjon til råvarene som er kjøpt inn, hvilke næringsstoffer de inneholder, hvorfor de er bra for kroppen. De benytter kreative
virkemidler for å fange barnas interesse. Etter introduksjonen starter barna selv med praktisk matlaging. I både matmuffins og
smoothie velger barna ingredienser selv. Det deles ikke ut oppskrifter, dette for å fremme bruk av sanser og smak i matlagingen. I
stedet for oppskrifter mottar barna veiledning fra instruktørene. Det gis rom for å leke med maten! Når maten er ferdig samles barn
og instruktører til et felles måltid hvor det ofte utspiller seg en god dialog.
Instruktørene har gjerne en fleip- eller faktaquiz som omhandler dagens tema før de avslutter med det som er et fast innslag på
Smaksverkstedet- blidtest. I blidtesten smaker barna på en råvare uten å se og skal prøve å finne ut hva de smaker på.
Instruktørene tar seg av opprydding som ikke har blitt gjort underveis og forlater lokalet i god stand.

Beskriv omfanget på tiltaket (dvs. hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent)

Smaksverkstedet foregår på et skolekjøkken som et ukentlig kurs hvert semester. Kursets varighet er to
timer hver uke over 10 uker. Det er 12 barn per gruppe, og samme barn deltar gjennom hele
kursrekken. Smaksverkstedet skjer etter skoletid mellom klokken 14.30-16.30.

Fremdriftsplan for tiltaket
Et kurs á 12 deltakere v/ Benterud skole høsten 2019 (pågår nå)
Et kurs á 12 deltakere v/ Benterud skole våren 2020
Et kurs á 12 deltakere v/ Benterud skole høsten 2020

Dersom tiltaket fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier, beskriv hvordan

Smaksverkstedet vil fungere som en møteplass for barn og unge og fremme fellesskap og inkludering uavhengig av
sosioøkonomiske forhold. Smaksverkstedet vil være et inkluderende, sosialt og forutsigbart fritidstilbud der barna ikke bare utvikler
matglede og matkompetanse, men også nye relasjoner på tvers av kultur, etnisitet og allerede etablerte relasjoner. Ulike kulturer,
kompetanse og tradisjoner åpner mulighetene for integrering gjennom læring og erfaringsutveksling. Dette kan i stor grad bidra
med å skape gode oppvekstsvilkår, samt utvikle lokalsamfunn som fremmer trygghet, fellesskap, inkludering og deltagelse.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?

Barn og unge over SFO-alder (5.-7.klasse) som trenger et fritidstilbud etter skoletid. Primært barn fra
lavinntektsfamilier, samtidig rettes tilbudet mot alle for å unngå uheldig stigmatisering. Det er viktig at
det blir et universelt aktivitetstilbud, og ikke et tilbud som rettes mot en spesiell/ utsatt gruppe.

Hvilke aldersgrupper
retter tiltaket seg
mot?

6-12 år

Retter tiltaket seg
spesifikt mot barn og
ungdom som vokser
opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer
knyttet til vold?

Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

6

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

6

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

0

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

12

REKRUTTERING OG SAMARBEID

Plan for rekruttering av målgruppen

Målgruppen rekrutteres gjennom skolen. Denne skolene er en stor sentrumsskole som har
høy andel elever berørt av lavinntekt. Folkehelsekoordinator og ansatt hos Folkelig AS (som driver
Smaksverkstedet) har forankret tiltaket ved rektorene og det er utpekt en avdelingsleder som kontaktperson. Den ansatte i Folkelig
AS er ansvarlig for påmelding og i samarbeid med den ansvarlige læreren organiserer de påmeldingen i de aktuelle
klassetrinnene. Foreløpig er det barn på venteliste da tiltaket allerede har blitt svært populært, disse blir prioritert ved neste kurs.
Ved behov for mer rekruttering kan det henges opp plakater med appellerende bilder, med avgrensing til barn og unge i 5-7
klasse. I tillegg kan en rekruttere gjennom sosiale medier, eksempelvis reklamepost på Instagram eller Facebook i regi av
Samksverkstedet. For å nå barn i lavinntektsfamilier er det i sammenheng med påmeldingen tett dialog med kontaktlærerne i de
aktuelle klassene slik at en sikrer plass til de som trenger det mest. Videre har folkehelsekoordinator samarbeid med to Nav-
ansatte som arbeider med prosjektet HOLF «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Ved behov vil det også være
samhandling med skolens helsesykepleier.

Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet

Folkehelsekoordinator fungerer som kontaktperson og er ansvarlig for tiltaket i kommunen. En ansatt i Folkelig AS som driver
Smaksverkstedet har ansvar for organisering av instruktører og praktisk gjennomføring av kurset.
Instruktørene i Smaksverkstedet følger opp barna og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen
av kurset. Rektorer ved skolene forankrer kurset hos sin skole. Andre samarbeidspartnere vil være
avdelingsledere og kontaktlærere ved de ulike skolene, samt Nav, helsesøster og barnevernet i
rekruttering av barn som lever i vedvarende lavinntekt.



Utskriftsdato: 07.01.2020 08:54:48 Skjema id: 421384076

BUDSJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 100 000

Egenfinansiering 20 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 120 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse 40 000

Evt. lønn og godtgjørelse målgruppen 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 0

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 80 000

Delsum 120 000

Total 0

Spesifiser eventuelle andre kostnader

Diverse utgifter tilknyttet administrasjon: markedsføring, påmelding, kommunikasjon, rekruttering/opplæring av
instruktører, økonomi og rapportering.
Diverse innkjøp av råvarer pr kursrekke.

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering av tiltaket

Smaksverkstedet, et ukentlig etterskoletidsprogram for barn og unge over SFO alder (5-7) trinn.
Tilbudet er gratis og fremmer matglede, matkunnskap og skaper sosialt fellesskap på tvers av
sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Kort oppsummert søker vi om tilskudd til fullfinansiering av to
kursrekker av Smaksverkstedet i regi av Folkelig AS.

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

1 vedlegg (Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf)
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INTRODUKSJON

OM SMAKS-
VERKSTEDET

 SMAKSVERKSTEDET

S L I K  F U N G E R E R  D E T

MÅLGRUPPE

Barn på mellomtrinnet og ungdomsskole, 10-13 år og 14-16 år.

VARIGHET

Kurset varer i 2 timer, ukentlig over 10 uker med samme gruppe barn. Vanligvis

rett etter skoletid. 

Smaksverkstedet er et lavterskel og inkluderende fritidstilbud for

barn og unge, rett etter skoletid. På Smaksverkstedet får de rom til

å utforske råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap. Vi

lærer barna å lage god og enkel mat på egenhånd, gir de et sunt

forhold til mat og vekker nysgjerrighet for næringsrike og

bærekraftige råvarer. Vi har stort fokus på det sosiale måltidet og

spiser alltid et felles måltid sammen. Innholdet er i tråd med

kostrådene fra Helsedirektoratet. 

STED

Vi samarbeider med blant annet skole, FAU og ungdomsklubbene om å tilby en

fritidsaktivitet i barnas nærmiljø, og er ofte på skolekjøkken eller ungdomshus.

VÅRE OPPGAVER

Vi tar oss av kommunikasjon med skole eller ungdomshus, påmelding til kurs,

koordinerer samarbeidsaktører, lærer opp og har ansvaret for lokale instruktører,

gir info til foreldre og inviterer til foreldreavslutning, deler ut oppskriftshefter og

diplom til barna, evaluerer og rapporterer på måloppnåelse fra hver kursrekke. 

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf



INTRODUKSJON

OM OSS

SMAKSVERKSTEDET

Smaksverkstedet er et
lavterskel og inkluderende
etterskoletidsprogram for barn
og unge. Målet er å utjevne
sosiale forskjeller og gi en
matglad fremtid til så mange
barn som mulig.

Det er den sosiale entreprenøren Folkelig som driver prosjektet

Smaksverkstedet. Folkelig utvikler kunnskapsbaserte verktøy for

lokalt folkehelsearbeid som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i

helse. Smaksverkstedet ble startet i Bergen i 2013, med gode

resultater. I dag har Smaksverkstedet spredt seg til mange må og

store kommuner i hele landet, og målet er å skape matglede og gi

matkompetanse til så mange barn som mulig. 

“Folkelig har utviklet aktiviteter som er sårt tiltrengt
i mange nærmiljø. De samarbeider godt med
kommuner, og tilfører folkehelsearbeidet lek,
innovasjon og godt utprøvde tiltak. Folkeligs
aktiviteter er basert på folkehelselovens mål om å
redusere sosiale helseforskjeller, så det er lett å
koble dem med kommuner som jobber for og med
det samme!”
 

 - Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner –
WHOs norske nettverk.
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PILOTPROSJEKT SMAKSVERKSTEDET

SMAKSVERKSTEDET

FREMDRIFTSPLAN

Høst 2019

Vår 2020

Forberedelser
Rekruttering og opplæring av instruktører
Avtaler med skole/ungdomshus etc.
 

Planlegging av videreføring 
Finansiering, eventuelle søknader, budsjett
 

Oppstart av kurs
Påmelding til kurs
Gjennomføring av kursrekker

Evaluering
Spørreundersøkelser og rapportering til kommunen
Evalueringsmøte

Avslutning
Foreldreavslutning
Spørreundersøkelser 

Forberedelser
Rekruttering og opplæring av instruktører
Avtaler med skole/ungdomshus etc.
 Oppstart av kurs
Påmelding til kurs
Gjennomføring av kursrekker

Evaluering
Spørreundersøkelser og rapportering til kommunen
Evalueringsmøte

Avslutning
Foreldreavslutning
Spørreundersøkelser 

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf



PILOTPROSJEKT SMAKSVERKSTEDET

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET

ANSVARSOMRÅDER

SMAKSVERKSTEDET

Opplæring og ansvar for instruktører
Påmelding til kurs
Drift og innhold i kurs
Oppskriftshefter og diplom til barna
Evaluering og rapportering
Koordineringsledd med
skole/fritidsklubb, kommune,
instruktører, foreldre og barn

KOMMUNEN

Forankring av prosjektet i ledelsen 
Oppfølging av skole/ungdomshus
En representant på evalueringsmøte
Finansiering i prosjektperioden og
organisering av prosjektet lokalt

SKOLE / UNGDOMSHUS

Praktisk hjelp rundt oppstart av kurs
En representant på evalueringsmøte 
Tilgang på lokaler

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf



S M A K S V E R K S T E D E T

TRYGGERE PÅ Å LAGE MAT SELV

Barna mener de har blitt tryggere på å

lage mat på egenhånd etter å ha deltatt

på Smaksverkstedet.

86%

ØKT INTERESSE FOR MAT HJEMME

Foreldrene mener barna viser mer

interesse for matlagingen hjemme etter

å ha deltatt på Smaksverkstedet.

75%

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf



S M A K S V E R K S T E D E T

TØR Å SMAKE PÅ FLERE RÅVARER

Når barna tør å smake på nye,

næringsrike 

matvarer øker sjansene for at de

etterhvert 

også liker de og spiser de. 

87%

GIR OSS TOPPKARAKTER

Når barna skal vurdere hvor godt til de

likte Smaksverkstedet på en skala fra 1 -

5 gir de fleste barna oss toppscore. 

22% gir oss 4 av 5.

75%

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf



S M A K S V E R K S T E D E T
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S M A K S V E R K S T E D E T
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Mange barn har ikke gode nok muligheter til å lære seg om mat og kosthold. Men når de får

slippe til på kjøkkenet, med rom til å utforske mat og smak sammen med venner, da skjer det

mye positivt. Vi ser flere barn på Smaksverkstedet som ikke bare blir mer nysgjerrig på mat og

bærekraft, de lærer mer om ulike kulturer og får seg nye venner. Med Smaksverkstedet ønsker

vi å bidra til å redusere sosiale ulikheter ved å gi barn og unge en lavterskel og inkluderende

fritidsaktivitet etter skoletid, med trygge voksne. Vi håper dere vil delta i dette prosjektet

sammen med oss, med et felles mål om å gi flere barn en matglad fremtid.

LA BARNA FÅ LEKE 
MED MATEN

K A T H R I N E  M A R T H I N S E N
D A G L I G  L E D E R
T L F  9 3 2 5 0 4 6 8

A N N  H E L E N  L I E N
P R O S J E K T K O O R D I N A T O R

T L F  4 1 6 7 6 3 9 3

hei@smaksverkstedet .no

WEB
www.smaksverkstedet .no

ADRESSE
Hans Tanks gate 19,  5008 Bergen

EMAIL

C A T H R I N E  H .  B I R K E L I D
P R O S J E K T K O O R D I N A T O R

T L F  9 7 0 1 9 1 2 9

Informasjon om Smaksverkstedet i Ringerike kommune h19 v20.pdf
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#189034 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 189034

Innsendt av STAALE TREVLAND

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker RI NGERI KE OG HOLE RØDE KORS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket Barnas Røde Kors(BARK), Ringerike

Oppfyller søknaden
kravene i punkt 1b) i
regelverket og skal
sendes direkte til
Bufdir?

Nei

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Røde Kors i Norge er landets største, frivillige humanitære organisasjon og Røde Kors- og Røde
Halvmånebevegelsen er verdens største humanitære nettverk. Vi er der for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner. Lokalt og
nasjonalt mobiliserer vi frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors ungdom.
Vi er ett Røde Kors med fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige
myndigheter har et ansvar for.

Ringerike og Hole Røde Kors har pr. dags dato ca. 900 medlemmer. Om lag 190 aktive frivillige bidrar til lokal aktivitet i
kommunene Ringerike og Hole innenfor Ungdom, Omsorg eller Hjelpekorpset. Vi har stort fokus på barn og ungdom, og i tillegg til
egen Ungdomsavdeling (13 - 29 år), jobber vi aktivt med ulike tiltak rettet mot barn og barnefamilier

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Har dere fått støtte til
tiltaket gjennom
denne
tilskuddsordningen
tidligere?

Ja

Hva søker dere om
tilskudd til?

Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter, Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan
delta på alternative mestringsarenaer, Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av
fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

Skal dere ha aktivitet
for målgruppen i
noen av skolens
ferier?

Ja

I hvilke ferier skal
dere ha aktivitet?

Sommerferie, Juleferie, Høstferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målet med tiltaket?

Hovedmålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom, ved å tilby gratisaktiviteter.
Vår overordnede målsetting er bidra til inkludering av barn fra lavinntektsfamilier slik at barna kan delta i en organisert aktivitet
sammen med andre barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Barna vil ikke bare være utøvere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt aktivitetene.
Gjennom aktiv tilstedeværelse fra beviste frivillige, vil fokuset være gjensidig aksept og respekt som kan fremme vennskapsbånd
og inkludering på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion.

Gjennom lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn kunne oppleve samhørigheten som oppstår gjennom felles
aktivitet og utfoldelse, noe som kan bidra til en positiv minnebank, utvikling av egne ressurser og helsefremmende livsstil. Slik vil
de unge kunne stå bedre rustet for et aktivt og meningsfylt voksenliv.

- Tilby til enhver tid inntil 30 barn, hvorav 26 i målgruppen og 4 utenfor målgruppen et ukedagstilbud.
Tilbudet retter seg mot barn i alderen 6 - 13 år.

- Tilby inntil 30 barn, hvorav 26 i målgruppen og 4 utenfor målgruppen et ferietilbud over 5 dager.
• Tilbudet retter seg mot barn i alderen 6 - 13 år.

- Etablere gode samarbeidsrutiner Etablere samarbeidsrutiner mellom forebyggende tjenester og frivillig organisasjon.

- Tilby et ferietilbud med overnatting på Røsholmstranda for inntil 50 personer
• 40 i målgruppen og 10 utenfor målgruppen. Barnas Røde Kors barn(BARK) med søsken og foreldre)

- Tilby et ferietilbud med 2 heldags opplevelsesturer
• 82 i målgruppen og 8 utenfor målgruppen. Barnas Røde Kors barn(BARK) med søsken og foreldre)

- Tilby en juletrefest på Røde Kors huset.
• 55 i målgruppen og 10 utenfor målgruppen. Barnas Røde Kors barn(BARK) med søsken og foreldre)

- Forsøke å tilby gavekort til barn berørt av fattigdomsproblemer ved å søke inn midler fra legater/fond
• Målsetting 150 gavekort pr. 200 kr. kun for målgruppen.

- Etablere gode samarbeidsrutiner mellom forebyggende tjenester og frivillig organisasjon
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Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre

Ukedagsaktivitet:
• Aktiviteter: Ringerike har et flott nærmiljø med mange tilbud til barn og unge. Vi vil derfor aktivt bruke
mulighetene og tilbudene nærmiljøet byr på.

Aktivitetene vil tilpasses barnas behov og vil være aktiviteter som ski og ake dag, skøytedag, fisketur,
Hunde-kjøring, Kane fart, klatring, lamming, kanopadling og båttur.
Vi har nettopp hatt en spørreundersøkelse der vi spurte 40 barn fra målgruppen, og dette var aktiviteter som gjentok seg som
ønsker.

Vi vil også ha ulike inne aktiviteter som besøk i svømmehallen, kinobesøk og hobbykvelder på Røde Kors huset
Ringerike og Hole Rød Kors har et samarbeid med Ringerike Folkehøyskole og de arrangerer en leke dag
for BARK barn.

Det er allikevel behovene til barna som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er med
på å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale kompetanse og trygghet i
samspill med jevnaldrende.

Ferietilbud:
1. BARK sommerleir som arrangeres av Buskerud Røde Kors
• Aktiviteter: Leir med masse lek, bading og friluftsliv. Det arrangeres også tur til en fornøyelsespark.

2. Overnattingstur på Røsholmstranda
• Aktiviteter: Røsholmstranda er et naturområde på 56 mål i Tyrifjorden, med stor og barnevennlig sandstrand. Her er det gode
muligheter for overnatting, og stor variasjon av aktivitetsmuligheter, som bading, ballaktiviteter, natursti osv. Vi har vårt eget
lagerbygg med utstyr, og vi har også toalettanlegg tilgjengelig, samt et cafelokale vi kan benytte.

3. 2 heldags opplevelsesturer
• Aktiviteter: Turen går til fornøyelsesparker.
• Med tanke på risikoen for utenforskap og konsekvensene av dette, så kan det å gi barn som er rammet av
barnefattigdomsproblematikken ekstra opplevelser, de ellers ikke hadde hatt en mulighet til å delta i, være en positiv faktor. Barn
forteller om sine ferieopplevelser, og det å være den som ikke har noe å dele, skaper en utfordring for vår målgruppe, og som kan
bidra til utenforskap.

4. 1 juletrefest på Røde Kors huset.
• Aktivitet: Det blir utdeling av julegaver, servering av grøt, drikke og godterier.

5. Vi har et ønske om å bruke ansatte ressurser for å jobbe aktivt for og hente inn midler til julegaver til barn berørt av
fattigdomsproblemer.
• Målsetting 150 gavekort pr. 200 kr. kun for målgruppen.
• Dette er tidkrevende, men resultatet har vært fantastisk. Vi ønsker å kjøpe gavekort med muligheter for kjøp av klær. Kortene er
ikke merket, slik at foreldre har mulighet for å gi gaven fra seg selv til barna. Noe som blitt svært positivt mottatt av både små og
store. I 2018 kjøpte vi kort for 77 000kr, med en beløpsstørrelse på 300kr. pr. kort. Der 55 000 tilfalt barn i Ringerike kommune,
mens de resterende tilfalt Hole kommune.
• I samarbeid med forebyggende tjenester samt den kontakten vi har etablert til barn og familier rammet av fattigdom gjennom
våre tiltak, når vi frem til de med behov.

Beskriv omfanget på tiltaket (dvs. hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent)

Ukedagsaktivitet:
• Selve aktiviteten utenom henting og bringing, vil foregå over 1.5 timer, men som regel varer den lenger.
• Aktivitetstilbudet følger skoleåret og innebærer 19 faste aktivitetsdager pr. år.
• Vi tilbyr transport så langt dette er mulig, for de som ikke har mulighet til transport selv, slik at ikke manglende tilgjengelighet skal
hindre deltakelse. Dette organiseres gjennom bruk av ansatteressurser, og om mulig foreldresamarbeid og frivillige.

Ferietilbud:
1. BARK sommerleir som arrangeres av Buskerud Røde Kors
• Strekker seg over 5 dager

2. Overnattingstur på Røsholmstranda
• Strekker seg over 2 dager

3. 2 heldags opplevelsesturer
• Strekker seg over 2 dager fra morgen til kveld

4. 1 juletrefest på Røde Kors huset.
• 1 ettermiddag/kveld

5. Forsøke å tilby gavekort til barn berørt av fattigdomsproblemer ved å søke inn midler fra legater/fond
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Dersom tiltaket fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier, beskriv hvordan

Både bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere fra lavinntektsfamilier vil bli rekruttert inn.
Med andre ord er disse inkludert i tiltaket som også skal kunne bidra til integrering og inkludering. Samtidig er det også mange
norske barn og familier som er berørt, og også disse blir inkludert.

Vårt mål er at våre tiltak skal kunne bidra til en forståelse for ulikheter og gjensidig aksept og respekt som gir muligheten for å
fremme vennskapsbånd på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion.

Ringerike og Hole Røde Kors har en Flerkulturell koordinator som kan bidra med god internasjonal forståelse, Han vil kunne bidra
med sin erfaring rundt betydningen av sosial og kulturell inkludering.
invitasjoner til aktivitetsdagene vil også kunne oversettes ved behov.

MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?

Målgruppen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Målgruppen for BARK i Ringerike, er barn i barneskolealder, med andre ord barn mellom 6 og 13 år.

Målgruppen for overnattingstur/ferietiltak innlemmer også hele familien til deltakerne i BARK. Er det ledige plasser vil vi også
slippe til flere familier berørt av fattigdomsproblemer.

For å redusere risikoen for stigmatisering av deltakerne, ønsker vi også å inkludere enkelte barn og familier utenfor målgruppen.
Likeledes er dette viktig med tanke på sosial og kulturell inkludering.

Likeledes er det også vanskelig å forutsette kjønnsfordelingen. Vårt fokus er å nå flest mulig barn med behov, uti fra de
ressursene vi har til rådighet. og det kan tenkes at antall barn også blir flere enn anslått.

Hvilke aldersgrupper
retter tiltaket seg
mot?

0-5 år, 6-12 år, 13-19 år

Retter tiltaket seg
spesifikt mot barn og
ungdom som vokser
opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer
knyttet til vold?

Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

17

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

17

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

70

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

15
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REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering av målgruppen

Vi vil rekruttere via kommunale forebyggende tjenester som barnevernet og helsesøstrene i kommunen. Dessuten vil NAV
flyktningtjeneste og andre deler av NAV få informasjon om tilbudet. Vi vil også informere gjennom leksehjelpen og ut på skoler i
Ringerike.

Vi har også et stort nettverk gjennom våre frivillige og alle de som benytter seg av våre tilbud. Ikke minst gjennom vår
kvinnegruppe, herregruppe og flyktningguider. Mange av disse utgjør målgruppen.

I tillegg har Ringerike og Hole Røde Kors en ansatt som Flerkulturell koordinator, og han har gjennom flere år etablert et stort
nettverk blant flyktninger som bosettes, samt arbeidsinnvandrere.

Vår erfaring er at mange også tar direkte kontakt med oss. Våre aktiviteter er presentert på vår hjemmeside, i tillegg bruker vi
facebook som en formidlingskanal.
Røde Kors’ uavhengige og nøytrale rolle gjør det mulig å hjelpe sårbare grupper som myndighetene ellers ikke når. I
oppvekstaktivitetene kommer dette for eksempel til syne ved at Røde Kors’ aktiviteter kan være en av få arenaer som aksepteres
av foresatte som på grunn av sin religiøse overbevisning ellers er svært restriktive med hensyn til hvor de lar barna oppholde seg
på fritiden.

Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet

Vi vil ha et årlig samarbeidsmøte med kommuneledelsen vedrørende barn og oppvekst.

Vi vil ha jevnlig kontakt pr. telefon og mail med forebyggende tjenester, herunder barnevern og helsesøstre, samt N AV
flyktningtjeneste og andre deler av NAV.

Vi vil send presentasjon over tiltakene med årshjul.
Målsettingen er at representanter fra forebyggende tjenester og NAV videreformidler tilbudet til de som er i målgruppen, og
eventuelt bidrar til førstegangskontakten.

Vi vil også legge til rette for dialogmøter med samarbeidspartnere slik at man kartlegger effekten, og slik at man eventuelt kan
gjøre justeringer ved behov.
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BU D SJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 331 000

Egenfinansiering 18 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 349 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse 180 000

Evt. lønn og godtgjørelse målgruppen 0

Transportutgifter 25 000

Utgifter til inngangsbilletter 42 000

Innkjøp av utstyr (investering) 5 000

Husleie/strøm/renhold 29 000

Andre kostnader (spesifiser under) 68 000

Delsum 349 000

Total 0

Spesifiser eventuelle prosjektgenererte inntekter eller egenandel fra deltakere

Alle aktiviteter er gratistilbud

Spesifiser eventuelle prosjekttilskudd fra andre

Har ingen

Spesifiser eventuelle andre kostnader

Andre kostnader (spesifiser under):
Aktivitetskostnader(bevertning, leie av utstyr, kjøp av aktivitetstjenester, etc.) = 45000,-
Kurs, møter og samlinger for frivillige = 8000,-
Profilering/annonsering = 4000,-
Kontorrekvisita = 1000,-
Telefongodtgjørelse og U M S = 4000,-
Revisjon og særattestasjon = 6000,-
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering av tiltaket

Ringerike og Hole Røde Kors har som målsetting å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom,
ved å tilby følgende gratisaktiviteter.
-Organisert fritidsaktivitet en fast dag annenhver uke.• Alder 6 - 13 år. • Kapasitet: 30 barn
-BARK sommerleir som arrangeres av Buskerud Røde Kors, 5 dager • Alder 6 - 13 år.• Kapasitet: 30 barn
-Overnatting på Røsholmstranda, 2 dager. • Kapasitet: 50 personer • BARK med søsken og foreldre
-2 heldags opplevelsesturer • Kapasitet: 45 pr. tur, samlet 90 personer • BARK med søsken og foreldre
-1 juletrefest på Røde Kors huset.• Kapasitet: 65 personer • BARK med søsken og foreldre
-Søke inn midler til gavekort til barn berørt av fattigdomsproblemer. • Målsetting 200 gavekort pr. 200 kr. kun for målgruppen.

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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KOM M EN TARER OG VE DLE GG

Kommentarer til søknaden

Det å lage gode inkluderende tiltak der vi klarer å nå frem til de mest sårbare i målgruppen, er ressurskrevende.

I henhold til undersøkelser og forskning, er ønsket om å bidra til frivillig arbeid ikke noe mindre nå enn tidligere år. Det som
derimot utgjør forskjellen er at frivillige i større grad server på frivillighet, det vil si at de er mest opptatt av å yte innenfor det
området de har interesse for, eller som de opplever som meningsfullt, og er mindre opptatt av hvem lag/forening som utøver dette.

Dette medfører en dårligere turn – over hos de frivillige.
En annen utfordring er at det blir vanskeligere å få frivillige til å ta lederansvar.

Konsekvensen av vanskeligheten med å skaffe frivillige til lederverv, er at der det kreves stor innsats også på dagtid, er man
avhengig av bruk av ansatte ressurser dersom man skal drive aktiv satsing på sårbare grupper, slik som barnefattigdom
innebærer.

Mange foreldre har ikke bil, og følgelig må barn hentes og bringes hjem igjen.
I våre barneaktiviteter ser vi at det ikke er nok med et årshjul. Foreldre får meldinger på facebook(for de av dem som er der) samt
på sms, og en del må også ringes til en eller flere ganger.

Språkmisforståelser vil skje, og barna er ikke alltid kledd etter forholdene, og følgelig blir det også til at vi må kjøre å hente det de
mangler.

Skal vi lykkes med å nå frem til målgruppen og ivareta dem, trenger vi kontinuitet på aktivt tilstedeværende og trygge voksne
personer.
Denne kontinuiteten oppnår vi gjennom bruk av ansatte ressurser.

Felles for de som skal være frivillig i BARK er at det krever en spesiell interesse for, og evne til å jobbe med, barn og unge.

Ettersom aktivitetene også formes etter hvem som er frivillig, og hvilke egenskaper og interesser disse har, er det viktig å jobbe
aktivt for å rekruttere et bredt spekter med hensyn til bakgrunn, interesse og alder.

På denne måten kan de ulike frivillige representere forskjellige rollemodeller for barna i gruppene.

For å sikre at frivillige i Røde Kors’ arbeid med barn og unge utfører aktivitet i samsvar med Røde Kors’ strategier og målsettinger,
er det utarbeidet en instruks som beskriver den frivilliges roller mer spesifikt.
Instruksen vektlegger at den frivillige møter barn og unge med omsorg, respekt og tid.
Videre skal en frivillig bidra til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset
lokale behov.

Vi er derfor avhengig av å bruke ansatte ressurser til å jobbe aktivt med rekruttering, opplæring, kursing og oppfølging av frivillige.

Rekrutteringsarbeidet vil som sagt i stor grad foregå i samarbeid med forebyggende tjenester, og da denne kontakten skjer på
dagtid vil vi også benytte ansatte ressurser til dette.

Det å ha ansatte på begge sider som en blir kjent med skaper også en trygghet og forutsigbarhet for begge parter.

Ringerike og Hole Røde Kors er ingen velstående forening, følgelig er vi avhengig av økonomisk støtte dersom vi skal kunne
gjennomføre tiltak av denne karakter, og derfor vil tiltak der vi ikke får innsøkt midler bli lagt ned, eller ikke startet opp.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg
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#188438 BUA Ringerike

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 188438

Innsendt av LI N A M BRATHAUG FRAN TZEN

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket BUA Ringerike

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har totalt 52 stillinger fordelt på avdeling for
bosatte enslige flyktninger, helsekontoret, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykologer,
merkantil, frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

I Ringerike kommune er det vedtatt en egen Folkehelsemelding hvor barn og unge er fremhevet som en viktig målgruppe gjennom
visjonen "Best for barn". Et av de 10 sentrale satsingsområdene kommunen har for de neste årene er utjevning av sosiale
forskjeller, herunder barn og unge i lav-inntektsfamilier. Kommunen har ca. 30 000 innbyggere hvor over 700 barn lever i familier
med vedvarende lavinntekt. Kommunen har lavere deltakelse i organiserte aktiviteter blant barn og unge enn landsgjennomsnittet
og det samme gjelder barn og unge med overvekt. Behovet for en bemannet og tilgjengelig Utstyrssentral med godt utvalg av
utstyr er derfor svært viktig for kommunens folkehelsearbeid.

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Gjelder søknaden
opprettelse av et nytt
tilbud, eller utvikling
av et som allerede
eksisterer?

Videreutvikling

Skal utstyrssentralen
holdes åpen i noen
av skolens ferier?

Ja

I hvilke ferier skal
utstyrssentralen
holdes åpen?

Vinterferie

Planlegger dere å
knytte
utstyrssentralen til
BUA-nettverket?

Ja
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Jeg bekrefter at
søknaden oppfyller
kriteriene ovenfor

Ja

Åpningstider for utstyrssentralen i en normal uke

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

14:00-17:30

Eventuell kommentar til åpningstidene til utstyrssentralen

Pr i dag har vi åpnet onsdager på vinterstid fra desember-april og vil i 2020 holde åpnet også i skolens vinterferie. Utover dette kan
en kontakte Frivilligsentralen som er behjelpelig med utlån ellers i året . Dersom vi får tilsagn på tilskuddsmidler ønsker vi innen
2021 å utvide utstyrsparken slik at vi kan gi et tilbud gjennom hele året, samt utvide åpningstiden med inntil 3 dager per uke.

Hvilke aktører skal dere samarbeide med for å sikre at tilbudet benyttes av målgruppen?

Vi samarbeider med bl.a skoler, barnehager, familiens hus, flyktningkontoret, helsestasjonen, Nav, frivillige lag- og
organisasjoner og høgskole/universitet. Informasjon om tilbudet distribueres gjennom e-post og gjennom BUA Ringerike sin egen
facebook-profil hvor det i tillegg opprettes arrangementer. Kommunens nettsiden og aktivitetskalender samt lørdagsannonse i
lokalavisen og gjennom kommunen og Frivilligsentralen sine egne facebook-sider. Dersom vi mottar ekstra midler i 2020 vil vi
kunne styrke samarbeidet slik at vi når enda flere i målgruppen.
Tilbudet er godt brukt, og vi har gjennom fjorårets Bufdir-midler ansatt en 10 % stilling som har arbeidet med etablering av BUA
Ringerike og frivillige ved Frivilligsentralen som har lagt ned over 50 dugnadstimer før sesongåpning av BUA i desember 2019.
BUA Ringerike har ca. 156 par langrennsski fordelt på barn og voksne samt 45 par slalåm til barn/voksne og 86
danse/hockeyskøyter. Mesteparten av utstyret har vært utlånt i 2019.

Hva slags lokaler
skal utstyrssentralen
benytte?

Skole

Beskriv kort området utstyrssentralen er lokalisert og hvorfor utstyrssentralen plasseres akkurat der

BUA Ringerike er lokalisert i et tilleggsbygg ved Hønefoss skole. Lokalet er eid av kommunen og
ligger sentrumsnært like ved Frivilligssentralen som er de som drifter BUA Ringerike.

Hvilke typer utstyr
har dere planer om å
låne ut?

Ski, Annet friluftsutstyr, Fotball, Håndball, Fiske, Annet

Hvilke andre typer utstyr vil dere låne ut?

Balansesykler, sparkesykler
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MÅLGRU PPE

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

50

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

50

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

50

Antall utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tilbudet

30

BU D SJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 400 000

Egenfinansiering 80 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 480 000

Utgifter Beløp

Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen 300 000

Lønn til ansatte ved utstyrssentralen 180 000

Husleie/kostnader knyttet til lokalet/utlån av utstyret 0

Delsum 480 000

Total 0
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BEKREFTELSE

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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#188910 TL-KLUBBEN

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 188910

Innsendt av Kjartan Eide

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker TRI VSELSLEDER AS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket TL-KLUBBEN

Oppfyller søknaden
kravene i punkt 1b) i
regelverket og skal
sendes direkte til
Bufdir?

Nei

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Programmet brukes av flere
enn 1400 skoler i Skandinavia. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere
skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Trivselsledere har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene.
Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Programmet kan vise til
gode psykososiale effekter og økning i aktivitetsnivå - både gjennom voksenrapportering og elevundersøkelser. Per i dag har
Trivselsprogrammet medlemsskoler i 223 kommuner i hele Norge. Trivselsleder har 14 ansatte, er en sosial entreprenør og har
samarbeidet med Ferd Sosiale Entreprenører siden 2010. En av gründerne og daglig leder, Kjartan Eide, er også tatt opp i
Ashoka, en global organisasjon for sosiale entreprenører. Selskapet ble etablert i 2010.

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Har dere fått støtte til
tiltaket gjennom
denne
tilskuddsordningen
tidligere?

Nei

Hva søker dere om
tilskudd til?

Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet
for målgruppen i
noen av skolens
ferier?

Nei

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målet med tiltaket?

Hva er TL-klubben? (TLK)

TL-klubben er et aktivitetstilbud for 5.-7. trinn etter skoletid på skolen. Målgruppen har ikke tilbud om SFO. Målet med tiltaket er
derfor å gi disse elevene et gratis tilbud om gøyale og organiserte aktiviteter. Alle elever på mellomtrinnet får mulighet til å delta,
selv om hovedmålgruppen for prosjektet er barn fra lavinntektsfamilier. TL-klubben vil også nå barn med innvandrer- og
flyktningbakgrunn og barn og unge fra familier med rus- og/eller psykiske helseproblemer, siden det er et åpent tilbud etter
skoletid. Det er dog viktig at alle elever på 5.-7. trinn gis dette tilbudet, slik at det ikke oppleves som stigmatiserende for noen.

En konsekvens av fattigdom blant barn og unge er at de foresatte ikke har penger til å sende barna på like mange - og ofte dyre -
fritids- og aktivitetstilbud som andre foresatte. TL-klubben vil dermed kunne gi hovedmålgruppen en arena hvor de kan oppleve
samvær med medelever i trygge og organiserte former etter skoletid. Evalueringer av "afterschool programs" internasjonalt viser
gode effekter på hovedmålgruppen, både med tanke på tilhørighet, mestringsfølelse, reduksjon av senere "drop out", at det
motvirker skoletretthet, og ikke minst positiv adferd
(http://afterschoolalliance.org/documents/What_Does_the_Research_Say_About_Afterschool.pdf).

Det kommunene vurderer som viktigst for å lykkes i arbeidet med konsekvensene av barnefattigdom, er tidlig innsats, utvikling av
attraktive og varierte tiltak som barn og unge ønsker å delta i, og at man har generelle, ikke-stigmatiserende tiltak. De er også
opptatt av at tilbudet er gratis og at de som tilbyr en aktivitet er kjent for dem som skal delta (Fafo rapport 2018:4). Trivselsleder er
en svært godt kjent merkevare i norsk skole, både blant foreldre, ansatte og elever.

Målet med TL-klubben vil være å favne så mange elever fra 5.-7. trinn som mulig som har behov for et slikt tiltak, både gutter og
jenter, og barn med ulik etnisk bakgrunn. TL-klubben skal være lavterskel (ulike organiserte aktiviteter), enkelt å gjennomføre på
skolen og tilpasset målgruppen. Gjennom 10 års erfaring med positiv, elevstyrt, aktivitet i skolen, basert på mobilt lekeutstyr, og
dialog med over 1000 skoler i Norge gjennom tett oppfølging, har Trivselsleder opparbeidet seg en kompetanse på hvilke
aktiviteter som slår an blant målgruppen, hvilke som er gjennomførbare osv.

I utviklingen av TL-klubben har Trivselsleder hensyntatt noen av de forholdene som framheves som viktig for å utvikle tiltak og
fremme deltakelse blant barn og unge; at det tas utgangspunkt i arenaer og etablerte relasjoner til barn og unge for å utvikle
relevante tiltak og senke terskelen for deltakelse. Trivselsleder tilbyr et vidt spekter av aktiviteter, med utstyr / uten utstyr,
aktiviteter som får opp blodpumpa, stillesittende/stillestående aktiviteter, enkle aktiviteter / litt mer avanserte regler osv. Med stor
variasjon og spennvidde i aktiviteter, er Trivselsleder kjent for å være et lavterskel tilbud. TL-klubben skal således være åpent for
alle fra 5.-7. trinn, være bredt innrettet, ikke stigmatisere og det skal være aktiviteter av god kvalitet som oppleves attraktivt av
målgruppen. Det er ingen nødvendighet for tiltaket, men på de skolene som har Trivselsleder fra før, vil ordningen med TL-klubben
naturlig nok oppleves enda mer kjent for elevene, foreldrene og de ansatte.

Helt konkret vil en voksen ansatt på skolen få ansvar for å organisere aktivitet to timer i uken etter skoletid. Beskrivelser av ulike
aktiviteter vil utarbeides av Trivselsleder, trykkes opp og sendes skolen sammen med en utstyrspakke for tiltaket. På samme måte
som man har trivselsledere i friminuttene, velges TL klubbledere (TLK) til TL-klubben. Disse elevene får et ekstra ansvar for å
bære ut relevant utstyr, forklare, lede og gjennomføre ulike aktiviteter - under den voksne ansattes observasjon, og, eventuell
deltakelse. Den voksne på skolen får med andre ord ansvaret for å planlegge de to ukentlige timene, mens det i stor grad er
TL-klubblederne som gjennomfører dem.

Den voksne ansatte skal bytte på hvilke elever som får lov til å være TLK-ledere. I utgangspunktet skal alle elever kunne få lov til å
inneha dette vervet, men det skal stilles noen krav til at de møter opp presis, er vennlige og respektfulle og 100 prosent mobbefrie.
Man bytter for eksempel hver fjerde uke på hvilke elever som får et ekstra lederansvar.

Den voksne ansatte skal rapportere ukentlig antall fremmøtte på TL-klubben ved å logge seg på hjemmesiden trivselsleder.no og
føre inn antall (gutter / jenter) som har møtt opp. På trivselsleder.no vil også tilgjengelig materiell for TL-klubben ligge, og det
allerede etablerte crm-systemet på siden vil sikre god kommunikasjon og oppfølging av hver enkelt skole fra Trivselsleder sin side.
Trivselsleder abonnerer på tjenesten Questback, og er godt vant med å sende ut undersøkelser. Derfor ønsker vi også å utvikle og
gjennomføre undersøkelser (sluttevaluering) på dette tiltaket til:

- foresatte til barn som har deltatt
- ansatte på skolene med ansvar for TL-klubben, samt ledelsen på skolen
- elever som har deltatt i ordningen

Vi tenker at det skal være obligatorisk for skolene som mottar midler å bidra til å sikre gjennomføring av disse undersøkelsene.
Undersøkelser til ansatte på skolene sendes fra Trivselsleder via mail-link (denne skal ikke være anonym, tvert imot skal vi lære
av tiltaket, få konkrete erfaringer og nyttige tips til en eventuell videreføring), mens til foreldre og elever via lenke (for å sikre dem
anonymitet og ivareta GDPR). Spørsmål for å måle tilfredsheten med tiltaket og effektene vil utarbeides dersom tiltaket får støtte,
men Trivselsleder har allerede god erfaring med å utforme spørsmål om vennskap, mobbing, aktivitet, trivsel m.m. Spørsmålene
vil som tidligere kvalitetssikres av forskere i blant annet Questback før utsendelse.
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Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre

For å gjennomføre tiltaket tenkes følgende prosess:

1. Kontakte / velge ut potensielt interesserte skoler (skoler som av kommunen blir vurdert som trenger ordningen mest) for å
informere om tiltaket og hva som kreves. Utforme og signere avtaler med skolene som forplikter dem til å følge tiltaket i henhold til
avtale. Utforme informasjonsskriv om tiltaket til ansatte på skolen, til foreldrene og til elevene.

2. Sette sammen og trykke opp en egen TLK-lekemodul med beskrivelser av leker og aktiviteter tilpasset målgruppen. Her vil det
også stå om innlogging hjemmeside for å hente ut informasjon digitalt, rapportere om fremmøtte elever, hvordan planlegge og
avvikle hver TL-Klubb økt osv. Det vil utvikles èn lekemodul til hvert semester (høst 2020 og vår 2021) for å sikre variasjon - og for
å høste erfaringer allerede fra høsten 2020 før ny modul lages.

3. Sette sammen og sende ut utstyrspakke som er tilpasset lekemodulene og målgruppen. Selv om tiltaket i utgangspunktet skal
bestå av gøyale leker (basert på mobilt lekeutstyr), ønsker vi å legge inn noe utstyr som går på lek og lær (blant annet vurderes
det å legge inn blant annet Aball1 - sett i utstyrspakken, som er både morsomt og lærerikt for språkutvikling og fremmer
matematikkforståelse, samt er utviklende for sosialt samspill. Denne bør sendes ut august 2020 til alle skoler vi inngår avtale med.

4. Tilpasse hjemmesiden trivselsleder.no slik at denne kan registrere og administrere TL-klubbskoler (TLK-skoler), samt utvikle
siden slik at den voksne på skolen lett kan registrere antall fremmøtte elever ukentlig og få sin egen "min side".

5. Kontinuerlig følge opp TLK-skolene slik at vi sikrer at tiltaket virker etter intensjonen, samt være et kontaktpunkt for spørsmål,
tips osv. Vi har god erfaring med web-møter for å spare reisekostnader og tid dersom enkelte skoler, eller et nettverk av skoler,
trenger en ekstra runde med oppfølging, motivasjon og erfaringsutveksling.

6. Utforme og kvalitetssikre spørsmål til sluttevaluering til ansatte, foresatte og elever som deltar.

7. Sende inn rapport til Bufdir, både revisorgodkjent regnskap og effektrapport basert på undersøkelsene.

Beskriv omfanget på tiltaket (dvs. hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent)

Skolen skal gjennomføre TL-klubben to timer hver uke; 16 uker høsten 2020 og 16 uker våren 2021.

Per skole budsjetters med 132.000,- inkludert støtte fra Bufdir og egenfinansiering fra Trivselsleder (kommunen vil ha kroner 0 i
kostnader for dette tiltaket):
Dekning lønn ansatt på skolen for planlegging og gjennomføring av TL-klubben, 32 uker à 2 timer: 55.000,-.
Dekning av lønn konsulent Trivselsleder til drifting og oppfølging av skoler, utvikling av lekemoduler, informasjonsmateriell m.m.:
25.000,-
Prosjektledelse TL (kontakt og utforme avtaler med skoler, kontakt med kommunen og Bufdir, rapporteringer underveis, bruk av
merkevaren, utforming og utsendelse av sluttevalueringer til ansatte, foreldre og elever: 22.000,-
TLK-utstyrspakke til skolen: 25.000,-
Andre kostnader: Tilpasning hjemmeside, regnskap/revisor, Questback, trykkekostnader m.m.: 5000,-

Budsjettet er laget for fire skoler (se vedlegg). Trivselsleder har mulighet til å sette i gang flere / færre skoler om det ønskes.
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Dersom tiltaket fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier, beskriv hvordan

I Trivselsleder sine undersøkelser til skolenes voksne kontaktpersoner er det flere som påpeker at positiv, elevstyrt aktivitet
fremmer inkludering, reduserer alenegang og ikke minst bygger vennskap. Nedenfor er noen utdrag fra Trivselsundersøkelsen
201 9 (se også hele vedlegget, samt vedleggene "Oppsummering Trivselsundersøkelsen 201 9" og "Elevundersøkelsen"):

Kan du fortelle om noen elever Trivselsprogrammet har hatt en spesiell god effekt på?

- Vår skule er multikulturell, med ein elevmasse der 45 % har ein eller fleire føresette frå utlandet. Ser at det er ein fin måte for dei
å kome i leik og bli kjent med elevar, sjølv om dei ikkje har språket. Det er og med på å få elevane i aktivitet på, slik dei ikkje står
og "heng".

- Flerspråklige elever.

- Eleven (i teksten referert til som N) ble i begynnelsen av skoleåret 201 9 trivselsleder. N har tidligere vært en meget utfordrende
elev, med mye utagering i form av vold og upassende språkbruk. Som mange andre i klassen, ville N blir trivselsleder. Men han
mente selv at det var ikke vits i å en gang prøve. Ingen kom til å stemme på ham. N fikk flest stemmer i klassen og ble et av
trinnets trivselsledere. N er nå, per i dag en mønsterelev, som viser omsorg, ansvar og respekt ovenfor medelever, store og små
samt voksne. TL vervet var noe han tok meget alvorlig, og sier selv at han ønsker å fortsette å være TL, at han har fått flere
venner, og et bedre forhold til skolen generelt.

- Elever med atferdsvansker. Sjenerte barn.

- I år har vi på 7. trinn noen elever med SNO undervisning som har fått være trivselsledere, disse får dermed god trening i å prate
norsk gjennom Trivselsprogrammet.

- Elever som tidligere har hatt vansker med å bli med på organisert lek. Elever med få venner. Elever som strever med sosial
samhandling. Elever som lett kommer i konflikt hvis de "flyter rundt". Elever som går alene-blir observert og tatt med på lek av TL
som går rundt.

- En jente som strever sosialt og ofte havner i konflikt. Er nå TL og opplever glede, mestring og får nye venner. Gutt med
Asperger. Opplever mening med skoledagen.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?

Tiltaket retter seg som nevnt mot alle elever i 5.-7. trinn på skolen, men hovedmålet er å nå de barna som er berørt av
fattigdomsproblemer, og som ikke i like stor grad har mulighet til å engasjere seg i andre, betalte, fritidsaktiviteter. Foresatte av
elevene inngår indirekte i målgruppen.

Med hensyn til rubrikkene nedenfor (antall jenter / gutter som vil benytte seg av tiltaket), så vil det variere ut fra antall skoler og
størrelsen på skolene som velges for ordningen, så det blir vanskelig å sette et eksakt tall der. Det samme blir det med antall
deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe. Målgruppen er som nevnt 5.-7. trinn. Med fire to-parallell på hvert trinn vil vi
eksempelvis favne ca 720 elever totalt dersom det er 60 elever på hvert trinn. Har derfor satt inn 240 på hver av rubrikkene
nedenfor, selv om dette blir anslagsvis tall naturligvis (og avhengig av hvor mange som defineres lokalt som del av
hovedmålgruppen), og det gjenstår å innhente rapporter på hvem og hvor mange som benytter seg av tilbudet.

Hvilke aldersgrupper
retter tiltaket seg
mot?

6-12 år

Retter tiltaket seg
spesifikt mot barn og
ungdom som vokser
opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer
knyttet til vold?

Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

240

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

240

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

0

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

240

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering av målgruppen

Planen er beskrevet under "aktiviteter": Kontakte skoler og velge ut disse ut fra behov - i samråd med Bufdirs kommunale kontakt.
Trivselsleder har lang erfaring med å komme i kontakt med rektorer og har god kjennskap skole-Norge.

Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet

Trivselsleder vil selv levere det mest av tjenestene, men kjøpe utstyrspakke av underleverandør og muligens innhente
konsulenthjelp for oppdraget via eventuelt Keibot AS. Men prosjektledelsen vil Trivselsleder i alle tilfeller selv håndtere.
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BU D SJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 440 000

Egenfinansiering 88 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 528 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse 408 000

Evt. lønn og godtgjørelse målgruppen 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 100 000

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 20 000

Delsum 528 000

Total 0

Spesifiser eventuelle andre kostnader

Regnskap, revisor, webutvikling for tilpasning, Questback, trykkekostnader materiell. Vedlagt excel-dokument viser detaljert
budsjett for denne ordningen.

OPPSU M M ERI N G OG BEKRE FTELSE

Kort oppsummering av tiltaket

"TL-klubben for 5.-7. trinn er et tiltak for å nå alle elever i målgruppen med et gratis aktivitetstilbud etter skoletid på skolen.
Ordningen varer to timer per uke; 16 uker høsten 2020 og 16 uker våren 2021. Tilbudet omfatter ulike lavterskel-aktiviteter, basert
på mobilt lekeutstyr, som i stor grad ledes av elevene i målgruppen - under oppsyn av en voksen ansatt på skolen"

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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KOMMENTARER OG VEDLEGG

Kommentarer til søknaden

For spørsmål til søknaden, vennligst kontakt kjartan@trivselsleder.no / 92027448. Mvh Kjartan Eide, daglig leder, Trivselsleder

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

4 vedlegg (Budsjett Ringerike .xlsx, Elevundersøkelse TL.png, Oppsummering Trivselsunderskelsen
2019.png, Utdrag Trivselsunderskelse 2019.pdf)





Informasjon om vedlegg " Budsjett Ringerike
.xlsx"
Dokumentet "Budsjett Ringerike .xlsx" kunne ikke legges til i denne PDF'en. Dette kan skyldes feil eller
dokumentrestriksjoner i filen.

Skipping the file,Budsjett Ringerike .xlsx had mime type:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet. Only application/pdf can be
merged



Informasjon om vedlegg " Elevundersøkelse
TL.png"
Dokumentet "Elevundersøkelse TL.png" kunne ikke legges til i denne PDF'en. Dette kan skyldes feil eller
dokumentrestriksjoner i filen.

Skipping the file,Elevundersøkelse TL.png had mime type: image/png. Only application/pdf can be
merged



Informasjon om vedlegg " Oppsummering
Trivselsunderskelsen 2019.png"
Dokumentet "Oppsummering Trivselsunderskelsen 2019.png" kunne ikke legges til i denne PDF'en. Dette
kan skyldes feil eller dokumentrestriksjoner i filen.

Skipping the file,Oppsummering Trivselsunderskelsen 2019.png had mime type: image/png. Only
application/pdf can be merged



Undersøkelse sendt medlemsskoler i Trivselsleder november 201 9,
svarene er avgitt av kon taktpersonene for programmet .

Kan du forte lle om noen elever Trivselsprogrammet har hatt en spesiell god
effekt på?

Vår skule er multikulturell , med ein elevmasse der 45 % har ein eller fleire føresette frå utlandet. Ser at det er ein
fin måte for dei å kome i leik og bli kjent med elevar, sjølv om dei ikkje har språket. Det er og med på å få
elevane i aktivitet på, slik dei ikkje står og "heng".

Trivselsprogrammet har hatt god effekt på enkelte elever som har vært trivselsledere. De har vokst veldig på
ansvaret det innebærer. Har også sett en effekt hos elever som ellers ikke har så mange å være sammen med i
friminuttet.

Flerspråklige elever.

Elever som sliter sosialt har en ting å gå til sammen med andre uten å måtte henvende seg til noen og spørre om
de kan få være med.

Hadde en gutt som hadde skole vegring og hadde mye frav æ r . Etter at han ble T L s å stilte han p å skolen hver
eneste dag. Han betydde noe og f i kk virkelig frem det beste i seg selv. Følt e at noen trengte han og hadde stor
mestringsfølelse.

Hat sett at elever som sliter sosialt i lek med andre har barn lettere har kommet med i leken når denne styres av
en TL.

Nye elever som har kommet fra andre skoler pga atferd feks, har hatt glede av TL og blitt kjent med andre elever
pga dette.

En jente som strever sosialt og ofte havn er i kon f likt. Er nå TL og opplever glede, mestring og får nye venner.
Gutt med Asperger. Opplever mening med skoledagen.

Vi har ca.200 aktive elever i friminuttene etter vi fikk TL. Før var det 10 - 20. Det er mindre bråk, mer trivsel.

Vi har fl ere eksempler på Trivselsledere som virkelig vokser med oppgaven, som tar ansvar og som tilfører
lekene nye momenter, utvikler lekene slik at de blir enda bedre. I vår hadde vi en gutt i 7. klasse som var TL, han
hadde sine utfordringer i forhold til fag, og hadde varierende grad av trivsel. Etter at han ble TL fikk han et
skikkelig løft, han fikk økt trivsel og var veldig positiv i sin rolle. Det fikk positive ringvirkninger også i
skolehverdagen hans.

Elever med ADHD og elever som er mindre motorisk anla gt. I TL har ein meir utvalg av ulike leikar som passer til
dei aller fleste, då vil dei og føle at dei klarer å prestere i noko i det minste.

Vi har flere elever som har hatt en veldig positiv utvikling gjennom å ha TL - ansvar. De har lært å ta ansvar for seg
selv og andre, være inkluderende, ta gode valg i konflikthåndtering og skape god stemning rundt seg. TL -
elevene har også gitt tilbakemelding på at de har oppsøkt mange elever som har vært alene, vært lei seg eller følt
seg utenfor, som har blitt hjulp et med inn i lek eller fått hjelp til å ordne opp og dermed fått det mye bedre.

Det er fint for elever som strever litt sosialt. Både å være TL og ha mulighet til å delta i lek.

Elever som har vært alene i friminutt har fått noe å gjøre og flere å være s ammen med.

Eleven (i teksten referert til som N) ble i begynnelsen av skoleåret 2019 trivselsleder. N har tidligere vært en
meget utfordrende elev, med mye utagering i form av vold og upassende språkbruk. Som mange andre i
klassen, ville N blir trivselsle der. Men han mente selv at det var ikke vits i å en gang prøve. Ingen kom til å
stemme på ham. N fikk flest stemmer i klassen og ble et av trinnets trivselsledere. N er nå, per i dag en
mønsterelev, som viser omsorg, ansvar og respekt ovenfor medelever, st ore og små samt voksne. TL vervet var



noe han tok meget alvorlig, og sier selv at han ønsker å fortsette å være TL, at han har fått flere venner, og et
bedre forhold til skolen generelt.

De forsiktige og de ensomme

Elever som går mye alene.

Elever med atferdsvansker. Sjenerte barn.

Elever med språkvansker (både norske og fremmedspråklige). Har også hatt elever som har vokst mye på å få
være TL. Dette gjelder både elever som har skjerpet seg kraftig, som i utgangspunktet har vært litt vel småtøff,
og elever som vi voksne har hjulpet i nn - dvs elever som kanskje er litt sjenert og forsiktig, og som ikke får så
mange stemmer under valgene.

Elev i 7 tr som er svært utenfor det sosiale i gruppen sin, over lang tid. Blomstrer i rollen som TL, selvtillit, har
noe å gjøre og kommuniserer med mange barn i forhold til før.

E lever som har vanskelig for å skape relasjoner får nye venner på tross av aldersforskjell.

En elev som har en psykisk utviklingshemming som i alle friminutt bare ville være med lærere. mye fordi han har
problemer med språk et. Etter at vi begynte med TL har dette snudd helt om på hans tilværelse i friminuttene. Nå
er han alltid med på TL, og om ikke det er TL er han blitt mye t r yggere og er med de andre i annen type lek.
Fantastisk rørende:)

En svært forsiktig elev fra mello mtrinnet, med tendenser til å vegre seg i ulike situasjoner. " Blomstrer" og gjør en
god jobb som trivselsleder.

Ja, en elev på 7. trinn som ikke har hatt det så lett sosialt, han blomstrer som trivselsleder og viser stor omsorg
for de rundt seg. Han er et godt forbilde og er kjempefornøyd!

I år har vi på 7. trinn noen elever med SNO undervisning som har fått være trivselsledere, disse får dermed god
trening i å prate norsk gjennom Trivselsprogrammet.

Programmet har god effekt på elever som ikke tar så my e initiativ til lek på egenhånd, og blir invitert med i lek av
TL - elever som er litt på. Elever som i utgangspunktet ikke mestrer regellek, får det til bedre i og med at
lederansvaret er avklart på forhånd. Det blir mindre diskusjon og konflikt og dermed t ryggere når TL - elever styrer
leken. Det har også god effekt på klassemiljøer, fordi enkeltklasser får "dilla på" en lek slik at mange er med.

Flere går mindre alene. Både de som er TL - vakter og de som benytter seg av tilbudet.

Urolige elever blir med på mer styrt aktivitet og konfliktnivået blir lavere.

Elever som tidligere har hatt vansker med å bli med på organisert lek. Elever med få venner. Elever som strever
med sosial samhandl ing. Elever som lett kommer i konflikt hvis de "flyter rundt". Elever som går alene - blir
observert og tatt med på lek av TL som går rundt.

Mammaen til en TL'elev fortalte meg meg at TL hadde vært redningen for hennes datter. Det at hun hadde
oppgaver og n oe hun visste hun skulle i friminuttene og noen å gjøre det sammen med. : - )

Det har vært elever som har få å samspille med og gjennom TL - aktiviteter så har de utviklet gode relasjoner.
Samt fått flere venner å være sammen med. Det har gitt dem en bedre sk olehverdag og glede.

Det må være de elevene som er TL. De får mer ansvar, og det tror jeg de vokser på. Vi har også valgt å bruke
elever som vi mener trenger en ekstra boost på skolen, enten de sliter litt sosialt eller faglig. Dette har også hatt
positiv effekt ved at de føler at de mestrer og er med på å gjøre noe for skolen.

De elevene som er "stille" blomstrer ofte når de får oppgaver på skolen. Vi har fått elever som kan være
vanskelig å få ut i friminutt, til å løpe ut til en trivselsaktivitet.

Ele ver som er umotivert og faglig svake i skolesammenheng , har gjort en strålende jobb som trivselsledere.
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#189258 SPLASH 2017-2020

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 189258

Innsendt av DAGN Y GRØNDAHL KROGNESS

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker RI NGERI KE KOMM UNE OPPVEKST OG KULTUR

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket SPLASH 2020-2021

Oppfyller søknaden
kravene i punkt 1b) i
regelverket og skal
sendes direkte til
Bufdir?

Nei

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Ringerike kulturskole har ca. 330 elever og 15 fast ansatte, og er kommunens ressurssenter for kulturopplæring rettet mot barn og
unge. Vi tilbyr mange spennende aktiviteter innen musikk, sang, teater, film og kunstfag. Ringerike kulturskole skal alene og
sammen med andre profesjonelle aktører og det frivillige kulturliv, gi flest mulig barn og unge et godt tilbud innen ulike kunstfag.
Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent, samtidig som breddetilbudet skal favne vidt og være
inkluderende og tilgjengelig for alle. Undervisningen er hjemlet i opplæringsloven, og foregår i hele kommunen. Vi samarbeider
med grunnskoler, læringssenter, institusjoner og frivillige organisasjoner. Ringerike kulturskole har god kontakt med disse
aktørene, og vi ser viktigheten av å være en bidragsyter når det gjelder samarbeid på tvers av ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker
å være en trygg arena der mangfold verdsettes, og hvor spennende prosjekter skapes i fellesskap.

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Har dere fått støtte til
tiltaket gjennom
denne
tilskuddsordningen
tidligere?

Ja

Hva søker dere om
tilskudd til?

Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet
for målgruppen i
noen av skolens
ferier?

Nei

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målet med tiltaket?

Ringerike kulturskole har som målsetning å være en arena for mangfold og inkludering. Et av målene for prosjektet SPLASH er å
bidra til integrering av flyktninger, asylsøkere og nyankomne ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. Et annet mål er å tilby gratis
kulturelle aktiviteter til barn og unge fra lavinntektsfamilier, eller familier som sliter med rus og/eller vold.

SPLASH er et kunstprosjekt. Vi ønsker å skape en trygg arena for disse barna, hvor de kan uttrykke seg fritt ved hjelp av kunst og
kultur, og mestre på sitt beste. Følelse av egen mestring, fellesskap og sosial anerkjennelse er kanskje det viktigste grunnlaget for
at barn og unge med innvandrerbakgrunn og barn fra lavinntektsfamilie skal kunne vokse seg sterke og trygge i samfunnet.

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. Vi ønsker at våre forestillinger og aktiviteter skal ha høye kunstneriske ambisjoner, og skal holde et høyt
profesjonelt nivå. Ringerike kulturskole med sine ressurser har absolutt mulighet til det.

Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre

AKTI VI TET 1: Musikk/sang/dans/film/kunst, rett etter skoletid.
Målgruppe: 4.-6. trinns elever.

Dette er et tilbud vi har gitt til flere grunnskoler de siste årene ved hjelp av midler fra BufDir.
3 lærere fra kulturskolen reiser ut til skolene, og holder kurs i musikk/sang/dans/film/kunst i en 5-6 ukers periode. Ved skoleårets
slutt samles elevene fra de ulike skolene, og syr sammen en felles forestilling basert på de aktivitetene de hadde på egen skole. Vi
ønsker å videreføre dette tilbudet, da vi ser god effekt både på mestringsfølelse, samarbeid og nye relasjoner på tvers av skoler
og klasser. Oppslutningen om aktivitetene er god, og vi ser at barn fra lavinntektsfamilier melder seg på, og at de deltar på lik linje
med de andre uten å bli stigmatisert.

AKTI VI TET 2: Sang, dans og fortelling, ettermiddag/kveldstid.
Målgruppe: Tenåringsjenter fra minoritetsfamilier, samt etnisk norske.

Dette er en ny aktivitet vi ønsker å starte opp. Bakgrunnen er at tenåringsjenter, spesielt fra minoritetsfamilier, blir passive etter
skoletid. De forteller at de ikke har tilbud som de kan være med på, og blir derfor isolert og til dels ensomme. Dette vet vi fordi
kulturskolen i flere år har bidratt i musikkundervisningen i velkomstklassen på Veienmarka ungdomsskole. Mange av jentene der
forteller det samme. Disse elevene er nå ferdige på ungdomsskolen, og kulturskolen kjenner på et særlig ansvar for å gi denne
gruppen et tilbud. Tanken er at vi skal ha en aktivitet hvor vi synger sanger fra deres hjemland, norske sanger og popsanger de
hører på. I tillegg vet vi av erfaring at disse jentene er veldig glad i å danse, så dansen vil stå sentralt i tilbudet. Vi ønsker også å
fokusere på fortellinger. Det vil si at man har et bestemt tema for hver uke, hvor de skal formidle sine tanker rundt dette. Det er
med på å skape samhørighet i gruppa, samt at de får brukt det norske språket på en god måte.
Vi ønsker som sagt både elever fra minoritetsfamilier, men også norske. Dette er viktig med tanke på en reell integrering med
norske jenter. Vi vet at denne gruppen fra minoritetsfamilier har lav inntekt og derfor ikke har mulighet til å delta i andre aktiviteter
som finnes. Denne aktiviteten er derfor skreddersydd for dem.
Målet er at de får en positiv aktivitet i sin hverdag som bidrar til økt glede, fellesskap og mestring, samt at de kan utvikle seg innen
sang, dans og fortelling.

AKTI VI TET 3: Lørdagskafe for barn og ungdom
Målgruppe: 5.-10. trinn, evt vidregående

De fleste av aktiviteter skjer i ukedagene, og mange blir derfor sittende hjemme i helgene. Kulturskolen ønsker å gi et tilbud med
ulike aktiviteter en lørdag i måneden. Tanken er at vi har ulike workshops hvor elevene kan velge hva de vil være med på.
Tilbudene kan være dans, sang, trommer, band, fortellinger, fotball og matlaging.
Vi ønsker å ha de ulike aktivitetene i to timer, fra kl. 12.00 – 14.00. Deretter samles alle gruppene og spiser et måltid som
matlagingsgruppa har laget. Dette er et tilbud vi hadde i Ringerike kommune for mange år siden, og som var svært populært. På
denne måten får vi barn og unge sammen på tvers av skolekretser og alder. Det er en fin måte å bli kjent med andre barn og unge
på. Røde kors har sagt at de er interessert i å være med å arrangere dette tilbudet.

Beskriv omfanget på tiltaket (dvs. hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent)

SPLASH følger skoleåret. Dvs. at aktivitetene starter i slutten av august /begynnelsen av september, og avsluttes i juni.

AKTI VI TET 1 vil være korte kurs på 5-6-uker ved 4 skoler pr skoleår. Det settes av 2 timer pr uke, der 3 lærere tilbyr ulike
aktiviteter i denne perioden.

AKTI VI TET 2 vil starte opp høsten 2020, og oppslutning og interesse vil være avgjørende for hvordan denne aktiviteten vil utvikle
seg.

AKTI VI TET 3 vil starte opp høsten 2020, og tilbys en lørdag i måneden gjennom skoleåret. Dette tilbudet vil på sikt kunne utvides
til også å gis i noen av skolens ferier. Oppslutning og interesse vil være avgjørende for videreføring.
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Dersom tiltaket fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier, beskriv hvordan

SOSI AL ANERKJENNELSE: Vi ønsker å skape en trygg, sosial arena der barn og unge kan uttrykke seg ved hjelp av kunst og
kultur. Følelsen av egen mestring, fellesskap og sosial anerkjennelse er et viktig grunnlag for å kunne føle seg sterk og trygg i
samfunnet. Verdsettelse av egen kulturell bakgrunn er også en del av dette. Ved å rette våre tilbud til alle barn og unge, uavhengig
av etnisitet og kulturell og sosial status håper vi å skape naturlig integrering.

FORSTÅELSE: SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og sosiale
grupper. SPLASH vil gi deltakere og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter.

STI GMATI SERI NG: Vår viktigste oppgave er å unngå stigmatisering av disse barna. Derfor velger vi å gjennomføre
SPLASH-aktivitetene ute på skolene. Det er også svært viktig at SPLASH ikke fremstår som et tilbud kun for barn fra
lavinntektsfamilier. Dette skal tilsynelatende være et nøytralt tilbud med mulighet for deltakelse av barn fra ulike kulturer og alle
sosiale lag. Utfordringen er å skreddersy dette, slik at tilbudet treffer den gruppen det er ment å treffe, uten at det blir
stigmatiserende.

MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?

1) Barn og unge med innvandrerbakgrunn i alderen 10-16 år.
2) Barn og unge fra lavinntektsfamilier og familier med rus/vold-problematikk.

Hvilke aldersgrupper
retter tiltaket seg
mot?

6-12 år, 13-19 år

Retter tiltaket seg
spesifikt mot barn og
ungdom som vokser
opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer
knyttet til vold?

Ja

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

110

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

70

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

300

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50
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RE KRU TTERIN G OG SAMARBEI D

Plan for rekruttering av målgruppen

Plan for rekruttering av målgruppen:
1) Direkte kontakt med skolene. Det gjelder rektorer, kontaktlærere og helsesøstre.
2) Utdeling av flyers til skolene
3) Informasjon og flyers til N AV

Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet

Barneskoler, læringssenter, frivilligsentralen, Røde kors og BU P. Vi ønsker å ha direkte og nær kontakt med våre
samarbeidspartnere gjennom skolene. Det gjelder bla.a. jevnlige møter med rektorer, kontaktlærere og helsesøster. På den måten
får vi fanget opp hvem som bør være med i prosjektet, samt hvordan vi skal forholde oss til de ulike elevene. Vi søker også tettere
samarbeid med lag og foreninger som allerede jobber med målgruppen, som Røde Kors, Frivilligsentralen og integreringsrådet i
kommunen.

BU D SJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 550 000

Egenfinansiering 110 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 660 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse 490 000

Evt. lønn og godtgjørelse målgruppen 0

Transportutgifter 10 000

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 75 000

Husleie/strøm/renhold 30 000

Andre kostnader (spesifiser under) 55 000

Delsum 660 000

Total 0

Spesifiser eventuelle andre kostnader

1) Mat til elever ifm ekstraøving og forestilling
2) Trykk av plakater og flyers
3) Lyd/lys til forestillinger
T-skjorter
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering av tiltaket

Målet for SPLASH er å skape en trygg og sosial arena for barn og unge, der de kan uttrykke seg fritt gjennom kunst og kultur. En
arena hvor de føler mestring, får økt selvfølelse og sosial anerkjennelse.
Tilbudet består av ulike aktiviteter innen kunstfag, som musikk, dans, film og skapende kunstaktiviteter. Vi samarbeider med
kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og eksterne profesjonelle utøvere for å gi et variert tilbud og for å rekruttere barn og
unge i målgruppen.

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Kommentarer til søknaden

Ringerike kulturskole ønsker å være en arena for mangfold og inkludering. Vi har gjennomført SPLASH i tre år nå, og får svært
gode tilbakemeldinger fra elever, foresatte og ansatte ved de ulike skolene. Vårt prosjekt har også blitt lagt merke til utover
kommune- og landegrensene. Ringerike kulturskole har de to siste årene vært med i et nordisk nettverk innenfor Norsk
kulturskoleråd, KI L (Kulturskolene som inkluderende kraft i lokalsamfunnet). Der er SPLASH synliggjort både for svenske og
danske kulturskoler, og har bidratt til at andre kulturskoler i de nordiske landene prøver ut prosjekter på samme måte. SPLASH
har hatt årlige evalueringer, og har lykkes i å nå målgruppene uten at noen har blitt stigmatisert. Det vil si at vi har en god blanding
av elever som fungerer godt sammen, uavhengig av etnisitet og annen sosial tilhørighet. Vi ønsker svært gjerne å fortsette dette
arbeidet videre, og sammen skape positive og fargerike opplevelser for våre unge deltakere og lokalsamfunnet.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg
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#188436 Opplevelseskortet

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 188436

Innsendt av LI N A M BRATHAUG FRAN TZEN

Sist oppdatert 18.12.2019

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket Opplevelseskortet- gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Oppfyller søknaden
kravene i punkt 1b) i
regelverket og skal
sendes direkte til
Bufdir?

Nei

Velg kommune dere
søker gjennom (obs
kommune per
1.1.2020)

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har totalt 52 stillinger fordelt på avdeling for
bosatte enslige flyktninger, helsekontoret, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykolog,
merkantil, frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei

Har dere fått støtte til
tiltaket gjennom
denne
tilskuddsordningen
tidligere?

Ja

Hva søker dere om
tilskudd til?

Tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet
for målgruppen i
noen av skolens
ferier?

Nei
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BE SKRI VELSE AV TI LTAKET

Hva er målet med tiltaket?

Statistikken viser at 700 barn i kommunen lever i familier med vedvarende lavinntekt, noe som tilsvarer to
fulle skoler. Kommunens folkehelseprofil 2019 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i
husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel
uføretrygdede (18-44 år) og barn av enslige forsørgere. Tall fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at
ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer plaget av ensomhet og mobbing enn på
nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en
organisasjon, klubb, lag eller forening enn ellers i landet.
I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen Folkehelsemelding «helse i alt vi
gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og folkehelsekommunen. En
viktig målsetting i dette arbeidet vil derfor være:
Gi flere barn og unge fra lavinntektsfamilier muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter
sammen med en venn eller en foresatt.
Resultatmål:
- Opprettholde et etablert tiltak gjennom å kunne tilby flere Opplevelseskort med flere aktiviteter
- Kunne opprettholde 30 stk kort
- Gi 30 barn og unge som lever i lavinntektsfamilier muligheten til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter i
løpet av et år
-Opprettholde etablert samarbeid mellom kommunen, Nav og Kiwanis Club Ringerike -en frivillig
organisasjon

Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre

Opplevelseskortet er tiltak som finnes i flere kommuner i landet (Opplevelseskortet.no),og i Ringerike drives tilbudet av Kiwanis
Club Ringerike. De skaffer aktiviteter til Opplevelseskortet ved å oppsøke og lage avtaler med ulike aktører som tilbyr aktiviteter og
tilbud som appellerer til barn og ungdom. De har opprettet et samarbeid med N AV Ringerike hvor N AV har mottatt 15 kort årlig
som de gir ut til lavinntektsfamilier med barn. Gjennom utvidet samarbeid med Ringerike kommune og tilskudd fra denne
ordningen ble antall kort i 2018/2019 økt til 30 stk. Det gis ut et kort pr barn, samt noen busskort til de som har behov for det. Det
er kun ansatte ved Nav som vet hvilke familier som mottar kortet. Samarbeidet mellom Nav, Kiwanis og Ringerike kommune
fungerer pr i dag godt.

Dette er eksempler på aktiviteter som kortet inneholder:
-Hønefoss ballklubb, hjemmekamp
-Hønefoss Bowlingsenter
-DN T Ringerike Barnas Turlag/og eller DN T ung
-Ringeriks Ishockeyklubb, hjemmekamp
-Ringeriksbadet
-Hønefoss sportsklubb, håndball
-Ringerike klatreklubb
- Hønefoss kino

Mottakerne av Opplevelseskortet viser kortet på den aktuelle aktiviteten/arenaen og får krysset av klipp
ved oppmøtet. Det registreres ikke statistikk for oppmøtet da det er svært ressurskrevende å følge opp.
En teknologisk løsning for Opplevelseskortet er ønskelig frem i tid, da enten i form av QR-kode eller et
elektronisk kort. Etiske refleksjoner rundt stigmatisering ved bruken av kortet har vært oppe til diskusjon. I følge Nav er kortet
utelukkende positivt og de opplever at familiene synes kortet er nyttig. Spesielt gjelder dette
aleneforsørgere som forteller at kortet også fungerer som et belønningssystem i oppdragerrollen. Busskort og kinobilletter er
billetter som kommer i tillegg til kortet og vil derfor ikke være stigmatiserende.

Beskriv omfanget på tiltaket (dvs. hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent)

30 stk opplevelseskort med tilknyttede billetter til kino og buss. Kan benyttes innen et år og brukes ved åpningstidene til de ulike
aktivitetene.

Dersom tiltaket fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier, beskriv hvordan

Tiltaket legger til rette for fellesskap og inkludering som vil være viktige faktorer for integrering.
Betydningen av opplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert gjennom flere
forskningsprosjekt og fagrapporter. Gjennom deltakelse i aktiviteter som tilbys gjennom Opplevelseskortet får barn og unge fra
lavinnteksfamilier muligheten til å bli inkludert i sosiale fellesskap de ellers ikke hadde fått muligheten til. Det å få opplevelser og
erfaringer sammen med andre er spesielt viktig i barne- og ungdomsårenehvor det å skille seg ut fra likesinnede kan oppleves
ekstra vanskelig. Mangel på opplevelser kan forsterke utenforskap og i verste fall føre til sosial ekskludering og gi motsatt effekt på
integrering.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?

Familier med barn og unge opptil 23 år som er mottakere av økonomisk sosialhjelp eller andre ytelser
med lav sats eller som har kontakt med gjeldsrådgivere.

Hvilke aldersgrupper
retter tiltaket seg
mot?

0-5 år, 6-12 år, 13-19 år, 20-25 år

Retter tiltaket seg
spesifikt mot barn og
ungdom som vokser
opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer
knyttet til vold?

Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

15

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

15

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

30

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

0

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering av målgruppen

Nav Ringerike rekrutterer målgruppen gjennom sitt register. Rekrutteringsarbeidet ligger spesielt hos tre
Nav ansatte: leder for Nav unge samt prosjektmedarbeidere i det nasjonale prosjektet HOLF «Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier».

Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet

-Kiwanis Club Ringerike, frivillig organisasjon: Utarbeiding og trykking av nye opplevelseskort,
kontakten med bidragsyterne innen aktiviteter, samarbeid med Nav og økonomirapportering til
kommunen
-Nav Ringerike, avdeling unge: Utdeling av kort, rapportering av antall utgitte kort til kommunen, samt
en kort evaluering av familienes tilbakemelding på bruken av kortet.
-Kommunen ved folkehelsekoordinator: Utbetaling av tilskudd til Kiwanis Club Ringerike, følge opp at samarbeidet
med Nav og Kiwanis fungerer og sørge for å mottar rapportering videre benyttes i rapportering til Bufdir.
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BU D SJETT

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 60 000

Egenfinansiering 12 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 72 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse 0

Evt. lønn og godtgjørelse målgruppen 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 0

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 72 000

Delsum 72 000

Total 0

Spesifiser eventuelle andre kostnader

Kjøp av tjenester som trykking av kort og tilgang til aktiviteter hos ulike aktører.

OPPSU M M ERI N G OG BEKRE FTELSE

Kort oppsummering av tiltaket

Opplevelseskortet skal gi gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra
lavinntektsfamilier. Tilbudet er allerede etablert i Ringerike og drives av Kiwanis Club Ringerike i samarbeid med Nav Ringerike og
Ringerike kommune. Kort oppsummert søkes det om tilskudd til å opprettholde Kiwanis arbeid med Opplevelseskortet og bidra til
at flere familier kan motta tilbudet.

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

2 vedlegg (Opplevelseskortet 1.jpg, Opplevelseskortet 2.jpg)





Informasjon om vedlegg " Opplevelseskortet
1.jpg"
Dokumentet "Opplevelseskortet 1.jpg" kunne ikke legges til i denne PDF'en. Dette kan skyldes feil eller
dokumentrestriksjoner i filen.

Skipping the file,Opplevelseskortet 1.jpg had mime type: image/jpeg. Only application/pdf can be merged



Informasjon om vedlegg " Opplevelseskortet
2.jpg"
Dokumentet "Opplevelseskortet 2.jpg" kunne ikke legges til i denne PDF'en. Dette kan skyldes feil eller
dokumentrestriksjoner i filen.

Skipping the file,Opplevelseskortet 2.jpg had mime type: image/jpeg. Only application/pdf can be merged
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5161-1   Arkiv:   

 

 

Utstyrssentralen inn i nettverk for barn og unge 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

 

  

Sammendrag 

Utstyrssentralen (UE) er et lavterskeltilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker gratis til 

innbyggere i Ringerike kommune. Utstyret kan lånes av barn, unge og barnefamilier. 

Barnehager, skoleklasser, andre grupper og enkeltpersoner kan også låne fritidsutstyr. 

 

Innledning / bakgrunn 

Utstyrssentralen ble en del at Barn – Unge og Aktivitet (BUA) fra 1. desember 2019. 

Før 01.12.19 tilfredsstilte ikke UE tilfredsstiller i krav til håndtering av personopplysninger 

(GDPR). Fra 01.12.19 ble UE er en del av BUA, og personopplysningene håndteres lovlig. 

Dette bidrar også til en mer effektiv drift av US. 

 

Tilbudet til US vil fortsatt rette seg mot utlånsaktivitet. En digital utlånsløsning betyr at det det 

er enklere å få en tilfredsstillende utlånsstatistikk, noe som er en forutsetning når det søkes 

tilskudd eksternt. 

 

Juridiske forhold  

Personopplysninger hos låntakere som bruker US blir nå håndtert på en juridisk lovlig måte. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyrssentralen bidrar til at flere barn og unge kan få en varierttid. 

Rådmannen er fornøyd med at utstyrssentralen nå er en del av Barn – Unge og Aktivitet og 

opererer i tråd med personopplysningsloven. 

 

Vedlegg: Orientering fra forbyggende helsetjenester Barn & Unge/Folkehelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Mariannet Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-1   Arkiv:   

Vårkonferansen 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 


	Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 05.02.2020
	PS 1/20 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss
	Eldrerådet - 27.01.2020
	Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

	Råd for funksjonshemmede - 28.01.2020
	Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss
	Karlegging av lokal luftkvaltitet i Hønefoss.pdf


	PS 2/20 Kulturmidler 2020
	Kulturmidler 2020
	Kulturmidler 2020-Beregningsgrunnlag


	PS 3/20 Orientering om tilsyn i barnehager 2019
	Orientering om tilsyn i barnehager 2019

	PS 4/20 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023
	Råd for funksjonshemmede - 28.01.2020
	Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023

	PS 5/20 Politirådsavtale 2019-2023
	Politirådsavtale 2019-2023
	Samarbeidsavtale Politiråd
	Avtale om Tjenestetilbud Hønefoss Politidistrikt


	PS 6/20 Ringerike Idrettsråd
	Ringerike Idrettsråd
	Samarbeidsavtale Ringerike kommune og idrettsrådet - signert leder 111219.pdf
	Arbeidsprogram 2019 Idrettsrådet.pdf


	PS 7/20 Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)
	Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)
	Høringsnotat - forslag til endringer---


	PS 8/20 Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge
	Ungdomsrådet - 28.01.2020
	Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge
	Utlysing - nasjonal ordning for å inkludere barn og unge
	Søknad Ringerike kommune - Smaksverkstedet
	Ringerike og Hole Røde kors
	Utstyrssentralen - Ringerike kommune
	TL - klubben, Ringerike kommune
	SPLASH 2020-2021, Ringerike kommune
	Opplevelseskortet, Ringerike kommune


	PS 9/20 Utsyrssentralen
	Ungdomsrådet - 28.01.2020
	Utsyrssentralen
	Utsyrssentralen blir en del ab Barn og Unges Aktivitet - nettverket


	PS 10/20 Vårkonferansen 2020
	Vårkonferansen 2020



