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Arkivsaksnr.: 20/1094-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 11.03.2020  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 Bruk av midler til videreutdanning - svar til representanten Beate Heieren 

Hundhammer 

(Arkivsak 19/4741-3) 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er 

det tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte 

(etter avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 

 

Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 

Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 
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søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, 

SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen 

slik at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i 

Drammen også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra 

Hønefoss. På dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De 

tar både rene transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe 

som tok mer ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i 

julen, da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-10   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

  

 

Sammendrag 

Det kom inn totalt 2 uttalelser til oppstart og høring og offentlige ettersyn av forslag til 

planprogram. Uttalelsene omhandler viktigheten av kommunens rolle som tilrettelegger for 

fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen mener at forslaget til planprogram er godt gjennomarbeidet, og at de temaer som 

bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Innledning / bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 05.09.2019 Bh. 133/19, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlegg for 

saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.2019 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

28.09.2019, samt på kommunens nettsider. Samtidig ble høring og offentlige ettersyn av 
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forslag til planprogram varslet. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2. 

 

De viktigste endringene i planprogrammet etter oppstart 

 Planen endrer navn fra «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2019-2023» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2020-2023». Dette fordi det skal utarbeides en egen plan for 

friluftsområder og –anlegg i kommunen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke kommenterer spesifikt i 

dette saksframlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener 

rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida. 
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Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 29.07.2019. 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer. 

3. Uttalelser 

 a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 b. Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

31/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

18/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

13/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

Arbeidsmiljøutvalget tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-

system og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt 

å etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi 

har i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere 

planer. Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020. Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-

oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, 

og fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 
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Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/1049-1   Arkiv:   

 

Angående lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forklaringen av begrepene tas til orientering. 

 

 

Forståelse av begreper 

 

Luftkvaliteten i Hønefoss har blitt kartlagt. Denne kartleggingen fortsetter. 

I forbindelse med slik kartlegging brukes begrepene overvåke og varsler. 

 

Overvåke lokal luftkvalitet betyr å følge med på nettsiden: «Luftkvalitet i Norge.no / 

Hønefoss» som viser bergnede verdier av lokal luftkvalitet. 

 

Varsler betyr i denne sammenheng beregnet luftkvalitet som frqamstilt på nettsiden: 

«Luftkvalitet i Norge.no / Hønefoss», jf. Pollenvarsling. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig med en ensartet begrepsbruk og forståelse av denne, 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2020 

 

                                                                Tore Isaksen 

                                                                  Rådmann  
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Arkivsaksnr.: 20/70-1   Arkiv: A10 &32  

 

Orientering om gjennomført foreldreundersøkelse barnehager - 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Foreldreundersøkelsen for barnehagene 2019 tas til orientering.  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune har hvert andre år foreldreundersøkelse blant foreldre/foresatte som har 

barn i barnehage i Ringerike kommune. Ved å svare på foreldreundersøkelsen kan foreldre si 

sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for 

dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens 

kvalitetsarbeid. 

 

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage. Formålet med 

undersøkelsen er at foreldre/foresatte skal kunne gi tilbakemelding om hvordan de opplever 

barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Foreldreundersøkelser kan gi nyttig 

informasjon til eiere og myndighet om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet, og kan 

være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn. Resultatene danner grunnlag for 

dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens 

kvalitetsarbeid.  

Foreldreundersøkelsen er også en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager, og deler 

av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. 

 

I 2019 er Utdanningsdirektoratet (Udir) sin foreldreundersøkelse gjennomført i alle 11 

kommunale barnehager og 15 private barnehager valgte også å bruke denne undersøkelsen. 

Det ble en samlet svarprosent på 70% i 2019, en økning på 14% fra forrige undersøkelse.  

God svarprosent gir pålitelige resultater. 

 

Barnehagene som aktivt bruker og følger opp resultatene, opplever at foreldrene engasjerer 

seg når undersøkelsen skal gjennomføres neste gang. Dette engasjementet bidrar til at flere 

foreldre besvarer undersøkelsen. God svarprosent gir også mer pålitelige resultater. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med brukerundersøkelsen er mer systematisk brukermedvirkning, brukerdialog og 

kvalitetsutvikling. Ringerike kommune setter mål på ønsket brukertilfredshet, for kommunen 
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samlet og den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker i de kommunale barnehagene 

knyttes sammen med andre indikatorer på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et 

helhetlig styringssystem. Resultater på opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende 

resultatdialogen mellom rådmannsnivået og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen 

mellom enhetsleder og medarbeidere. Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god 

da det er 903 av 1286 som har svart. Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private 

barnehager som bør tillegges vekt. Det ble en samlet svarprosent på 70%, 68% for de 

kommunale og 74% for de private.  

 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene i samarbeid med foreldrene. Skalaen går 

fra 0 til 5, der 0 er dårligst og 5 er best.  

 

 
 

Undersøkelsen viser blant annet at  

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og barnets utvikling.  

 foreldre er minst fornøyd med ute- og innemiljø, informasjon og medvirkning.  

 barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets undersøkelse.  

 

Sammenlikningen med landet som helhet gir nyttig informasjon om hva som er vanlig ellers i 

landet. Resultatene for landet for øvrig er foreløpig ikke presentert. Det er viktig å vurdere 

utviklingen over tid i egen kommune for å se om det har skjedd endringer. Har det skjedd 

forbedringer på områder hvor kommunen har gjennomført tiltak? Man vil også kunne få svar 

på om kommunen har klart å opprettholde gode resultater. For å ha tid til å analysere, 

gjennomføre tiltak, implementere og vurdere disse ønsker barnehagemyndigheten å fortsette å 

gjennomføre brukerundersøkelsen hvert andre år.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune har tidligere benyttet seg av «KS Bedre kommune» sin 

foreldreundersøkelse. 2018 var siste året denne undersøkelsen ble benyttet. Udir sin 
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undersøkelse er offentlig tilgjengelig, enklere å administrere og flere barnehager og 

kommuner i Norge benytter seg av denne.  

 

Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Statistikk er 

også en del av formålet for undersøkelsen og deler av resultatene vil bli offentlig 

tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. Undersøkelsen er også koblet 

opp mot Barnehagefakta. Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om 

norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i 

barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. I år har barnehagene i Ringerike en 

foreldreundersøkelse å forholde seg til, og det har gitt utslag på svarprosenten. 

 

På bakgrunn av dette er første gangen Udir sin undersøkelse blir gjennomført i fullskala i 

Ringerike har vi ikke sammenlingbare tall. Barnehagene bruker tidligere undersøkelselser så 

langt det lar seg gjøre for å sammenligne. Ved neste undersøkelse (i 2022) vil barnehagene ha 

et pålitlig sammenligningsgrunnlag.  

 

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av 

resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, barnehageeier og de statlige 

utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av 

personer som har svart. Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for undersøkelsen. Den 

behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med 

kravene i personopplysningsloven.  
 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre for oppnå et pålitelig resultat som kan gi utgangspunkt 

for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling av barnehagene. Rådmann er godt fornøyd 

med resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 20/685-1   Arkiv: A10 &00  

 

Endring av vedtekter for kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar endringene for de kommunale barnehagene.  

 

  

Sammendrag 

Alle barnehager skal ha vedtekter, og endringer må foretas gjennom formelle 

vedtektsendringer. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes 

forhold til barnehagen. Vedtektene skal til enhver tid være oppdatert opp mot rammer og 

lovverk som barnehagene må forholde seg til.   

Følgende punkter er revidert: 

1. Opptaksperiode 

2. Oppsigelse  

3. Flytting  

4. Mislighold  

5. Leke- og oppholdsareal    

 

Vedtektene for de kommunale barnehagene ble sist revidert 07. mars 2018.   

 

Beskrivelse av saken 

Vedtektene til barnehagene skal til enhver tid være oppdatert opp mot rammer og lovverk som 

barnehagene må forholde seg til. Forslaget til reviderte vedtekter omhandler en tydeliggjøring 

og presisering av gjeldende vedtekter. Nye vedtekter vil være gjeldende fra den dag de blir 

vedtatt. Vedlagt ligger gjeldende vedtekter og forslag til reviderte vedtekter. Nedenfor 

beskrives punktene som har blitt revidert:  

 

Opptaksperiode 

Revideringen er en presisering av opptaksperioden. Ved betalingsmislighold skal man være 

oppmerksom på barnets beste, og derfor er det en presisering av punkt 4, Mislighold.  

 

Oppsigelse 

Det er en digital oppvekstportal i kommunen som innbyggerne søker og sier opp 

barnehageplassen. Det blir presisert i vedtektene at oppsigelsen skal gjøres i oppvekstportalen.  
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Flytting  

Dette gjelder for familier som flytter ut av Ringerike kommune. Kommunale barnehageplasser 

skal være forbeholdt kommunens innbyggere.  

 

Mislighold  

Mislighold av barnehageplassen er utfordrende saker å håndtere. Det er nå tydeliggjort hva 

som menes med mislighold av barnehageplassen.  

 

 

 

 

 

Leke- og oppholdsareal  

Utdanningsdirektoratet (Udir) har gitt en veiledende arealnorm til barnehagene. Fremtidige 

nye kommunale barnehager og ved nye godkjenninger vil veiledende normer fra Udir være 

gjeldende.  

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 7 Barnehageeierens ansvar fjerde ledd regulerer barnehageeieres (Ringerike 

kommune) ansvar for vedtektene.  

 

Tidligere behandlinger og vedta 

Vedtektene ble sist revidert 07. mars 2018, saksnummer: 2016/4650, med følgende vedtak:  

«Oppdaterte og presiserte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas» 

 

Økonomiske forhold 

Revidering av vedtektene vil ikke få økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.  

 

Ved betalingsmislighold av kommunal barnehageplass skal barnehageeier søke gode løsninger 

til det beste for barna.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Revideringen har vært ute på høring i alle 11 kommunale barnehagers samarbeidsutvalg (SU). 

Det kom ikke høringssvar tilbake som gjaldt punktene som var til revidering.  

 

FNs bærekraftmål  

God utdanning (mål 4) 

- Sikre inkludering og utjevne sosiale forskjeller.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det slik at de foreslåtte reviderte vedtektene vil ivareta både lovbestemte 

opplysninger, og er en tydeliggjøring og presisering av gjeldende vedtektene. I saker som 

omhandler mislighold av barnehageplassen skal det søkes gode løsninger til det beste for 

barnet. Med de foreslåtte endringene er vedtektene oppdatert slik at foreldrene kan få en 

etterrettelig og oppdatert kontrakt om barnehagetilbudet.  

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet når det gjelder betalingsmislighold 

Hvis foreldre har utestående foreldrebetaling til en barnehage, må dette vurderes på lik linje med andre 

kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktrettslige regler. Vi oppfordrer imidlertid til at foreldre og 

barnehageeiere søker gode løsninger til det beste for barna.  
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Vedlegg 

Gjeldende vedtekter 

Forslag til reviderte vedtekter kommunale barnehager 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 20/585-2   Arkiv: A00  

 

Orientering om høring - ny opplæringslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orientering om høring – forslag til ny opplæringslov tas til orientering 

 

  

 

 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet nedsatt i 2017 et utvalg med mandat å utarbeide forslag til ny 

opplæringslov – opplæringslovutvalget. 

Opplæringslovutvalget leverte rapport, NOU 2019-23, fra arbeidet i desember 2019. Denne 

rapporten er nå sendt ut på høring; kommunene er høringsparter. Rapporten er på over 800 

sider. Høringsfrist er 1. juli 2020. 

 

Administrativt har Ringerike kommune informert skolelederne + leder av spesialpedagogiske 

tjenester om både det nye lovforslaget, høringsbrevet og et sammendrag av NOU 2019 – 23. 

Disse enhetene har en intern frist til innen 01.05.20 å avgi uttalelser som 

kommuneadministrasjonen så kan bruke i sitt forslag til uttalelse fra Ringerike kommune. 

Administrasjonens forslag til uttalelse vil så bli forelagt det politiske nivået i juni slik at 

Ringerike kommune kan avgi en høringsuttalelse innen fristen 1. juli 2020.  

 

Opplæringsloven beskriver bestemmelser om både rettigheter, innhold og vurdering, og faller 

rett inn under FNs bærekraftmål; - god utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne 

sosiale forskjeller i befolkningen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at valgte lokalpolitikere gjør seg kjent med de foreslåtte endringene i 

opplæringsloven, og at Ringerike kommune avgir høringsuttalelse til det utsendte forslaget. 

 

Vedlegg 

 Vedlegg om høring av ny opplæringslov + høringsbrevet. 

 Sammendrag av NOU 2019 – 23 + forslag til ny lovtekst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/1050-1   Arkiv:   

 

Råd for funksjonshemmede i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om de økonomiske forhold for Råd for Funksjonshemmede tas til orientering. 

 

  

 

Saksutredning  

I møtet Hovedutvalget for oppvekst og kultur, HOK, 05.02.20 kom det opp spørsmål omkring 

økonomiske forhold for Råd for funksjonshemmede. 

 

Under økonomiske forhold i denne saken står det: 

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

disponere, og det er derfor heller ikke d\en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet». 

 

Spørsmålet fra Miljøpartiet de Grønne, MDG, var hvor de bevilgede midlene til drift av rådet 

er/lå og hvor i budsjettet de er? 

 

Samlet budsjett for sektoren Folkevalgte og revisjon er kr 10 823 000,- for 2020. 

Det er til sammen 19 enkeltbudsjetter i denne sektoren. Alle politiske råd og utvalg, 

kontrollutvalget og revisjonen samt viltforvaltningen, har egne budsjetter. Beløpet som er 

avsatt til drift av Rådet for Funksjonshemmede, er kr. 80 000,- for 2020. 

 

I kommunebudsjettet omtales sektoren Folkevalgte og revisjon på side 39 og 40 i 

«Formannskapets forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023» 

 

Se vedlegg til sak 192/12 som ble lagt fram for kommunestyret den 12. desember 2019. 

Det er ingen spesifikk tekst som henviser til hvert enkelt utvalg i denne omtalen. 

 

Kommentar til foreslått reglement: 

Dette forslaget til reglement er laget ut fra buf.dir.no sin veileder for rådene med 

funksjonsnedsettelse. I følge kommuneloven § 11-12 skal kommunestyret fastsette et 

reglement for rådet.  
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Det er viktig å presisere at det er opp til kommunestyret å bestemme om rådet skal ha et eget 

budsjett. I dette forslaget er det ikke lagt opp til eget budsjett, men satt av nødvendige midler 

til drift, det vil si godtgjørelser til medlemmer av rådet og utgifter til kurs/opplæring av nye 

medlemmer. Det er tatt utgangspunkt i at rådet etter vedtatt møteplan skal ha 5 møter dette 

året.  

I reglementets punkt om «Myndighet» er det i forslaget ikke lagt opp til at rådet skal ha 

delegert myndighet til å bevilge midler.  

Hovedfokuset i dette forslaget til reglement, er at råd for funksjonshemmede nå er lovpålagt 

etter ny kommunelov. Det er derfor lagt opp til at Rådet skal ha myndighet til å få uttale seg 

om ALLE saker som er relevante for situasjonen til personer i denne gruppen og at Rådets 

anbefalinger SKAL være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, formannskap og 

kommunestyre. I forslaget er det også lagt opp til at leder og nesteleder har møte og talerett i 

folkevalgte organer.  

Link til veileder: 

https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/hvordan_opprette_radet/ 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at den framlagt informasjon om de økonomiske forhold for Råd for 

Funksjonshemmede tas til orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
HR avdeling 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Fra:  Nils Julius Olsen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/4741-3 1151/20 430 08.01.2020 

Bruk av midler til videreutdanning - svar til representanten Beate Heieren 

Hundhammer  

 

 

Det er foreligger ikke statistikk hos SSB som sier noe om hvor mye den enkelte kommune 

bruker på kompetansehevende tiltak i form av etter- og videreutdanning.  I skoleåret 2019 – 

2020 rapporterer Utdanningsdirektoratet at det totalt er 6843 lærere som får tilbud om stipend- 

eller vikarordning for videreutdanning. Det er 422 kommuner i Norge pr 01/01.2019. Det vil 

si at det i gjennomsnitt er 16,2 lærer pr kommune som deltar i ordningen. Disse tallene har 

liten betydning da det er stor forskjell på kommunestørrelsene. Ringerike kommune har 

inneværende skoleår 20 deltagere på videreutdanning. 

 

Det foreligger to sentrale ordninger for å finansierer videreutdanningen av lærerne i skolen. 

Det er stipendordning og vikarordning. Summen kommunene bruker på videreutdanningen 

varierer derfor også mye ut fra hvilken ordning studentene velger. 

Velger lærerne stipendordning, koster det den enkelte kommune lite. Da er lærerne i full jobb, 

og får støtte via statlige midler. Dersom lærerne velger vikarordning (62,5% i jobb og 37,5% i 

studie), har dette en økonomisk konsekvens for kommunen. Fagene matematikk og naturfag 

blir fullfinansiert fra Udir, mens de andre fagene er finansiert 80%.  

Vi har valgt å kompensere differansen på de andre fagene til skolene for at de skal få 

opprettholdt driften. Det betyr at for årets fag (skoleåret 2019-2020), bruker Ringerike 

kommune kr 433 400,- på videreutdanning. 

 

 

 

 

Nils J. Olsen 

Rådgiver 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 11.03.2020 00:00:00-11.03.2020 00:00:00     Utvalg: HOK  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/4741-3 08.01.2020 R/STØ/NILJUL 430 

1151/20  

Bruk av midler til videreutdanning - svar til representanten Beate Heieren 

Hundhammer  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
HR avdeling 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Fra:  Nils Julius Olsen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/4741-3 1151/20 430 08.01.2020 

Bruk av midler til videreutdanning - svar til representanten Beate Heieren 

Hundhammer  

 

 

Det er foreligger ikke statistikk hos SSB som sier noe om hvor mye den enkelte kommune 

bruker på kompetansehevende tiltak i form av etter- og videreutdanning.  I skoleåret 2019 – 

2020 rapporterer Utdanningsdirektoratet at det totalt er 6843 lærere som får tilbud om stipend- 

eller vikarordning for videreutdanning. Det er 422 kommuner i Norge pr 01/01.2019. Det vil 

si at det i gjennomsnitt er 16,2 lærer pr kommune som deltar i ordningen. Disse tallene har 

liten betydning da det er stor forskjell på kommunestørrelsene. Ringerike kommune har 

inneværende skoleår 20 deltagere på videreutdanning. 

 

Det foreligger to sentrale ordninger for å finansierer videreutdanningen av lærerne i skolen. 

Det er stipendordning og vikarordning. Summen kommunene bruker på videreutdanningen 

varierer derfor også mye ut fra hvilken ordning studentene velger. 

Velger lærerne stipendordning, koster det den enkelte kommune lite. Da er lærerne i full jobb, 

og får støtte via statlige midler. Dersom lærerne velger vikarordning (62,5% i jobb og 37,5% i 

studie), har dette en økonomisk konsekvens for kommunen. Fagene matematikk og naturfag 

blir fullfinansiert fra Udir, mens de andre fagene er finansiert 80%.  

Vi har valgt å kompensere differansen på de andre fagene til skolene for at de skal få 

opprettholdt driften. Det betyr at for årets fag (skoleåret 2019-2020), bruker Ringerike 

kommune kr 433 400,- på videreutdanning. 

 

 

 

 

Nils J. Olsen 

Rådgiver 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er det 

tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte (etter 

avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 

 

Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 



- 

Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 

søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen slik 

at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i Drammen 

også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra Hønefoss. På 

dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De tar både rene 

transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe som tok mer 

ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i julen, 

da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  

 



- 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-10   Arkiv: 140 D11  

 

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023 
 

Forslag til vedtak: 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det kom inn totalt 2 uttalelser til oppstart og høring og offentlige ettersyn av forslag til 

planprogram. Uttalelsene omhandler viktigheten av kommunens rolle som tilrettelegger for 

fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen mener at forslaget til planprogram er godt gjennomarbeidet, og at de temaer som 

bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Innledning / bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 05.09.2019 Bh. 133/19, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlegg for 

saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram 



- 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.2019 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

28.09.2019, samt på kommunens nettsider. Samtidig ble høring og offentlige ettersyn av 

forslag til planprogram varslet. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2. 

 

De viktigste endringene i planprogrammet etter oppstart 

 Planen endrer navn fra «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2019-2023» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2020-2023». Dette fordi det skal utarbeides en egen plan for 

friluftsområder og –anlegg i kommunen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke kommenterer spesifikt i 

dette saksframlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener 

rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 29.07.2019. 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer. 

3. Uttalelser 

 a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 b. Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I n nl edni n g
Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett skal innrettes, samt omfang og innhold i planen. Det er o gså et
krav fra kulturdepartementet at kommunen har en plan for å kunne søke om spillemidler , enten
ved egen kommunedelplan eller en oversikt i kommunens handlingsprogram.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommuned elplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idrettsanlegg i Ringerike kommune 20 20 - 2023 skal bidra til å:

Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktivitetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til idrett
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
m ulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Ram m er og prem i sser for pl an arbei det
Nasj onale føringer og regelverk

Innenfor område t idrett vil det blant annet bli tatt hensyn til følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «Den norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd t il anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hovedmål:

Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp m ot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planområder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er vik tig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreutvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folke helsetiltak.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vu rdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.
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3 Prosess og m edvi rkn i n g
Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med p lanen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fast satt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Framdriftsplan 201 9 - 2020
Aug
- sep

Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
Fastsette planprogram

1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium

Varsel om oppstart og høring
og offentlig ettersyn av
forslag til planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider
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Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig ettersyn
av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredn i ngsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et pl anprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
pl anarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbeidet skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planl egging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett

Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet

Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idre tt og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og
treningsvirksomhet for idrettsorgansiasjoner

Nærmiljøanlegg

Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning ti l bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller
idrettsanlegg

Friluftsområde

Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemanns retten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
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Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold



 

  

Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

Uttalelser til planprogram m/rådmannens kommentar 



Ringerike kommune – Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 
 

  1 
 

Forord 
 

Uttalelser til varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram  

Planprogram for kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i perioden 25.09-10.11. 2019. Det er ved høring og offentlig ettersyn at 
statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. 
Det kom inn 2 høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av rådmannen. 
Dersom rådmannen anbefaler at det skal gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, er dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er 
sortert etter følgende type uttaleparter:  

 Statlige og regionale myndigheter  

 Nabokommuner 

 Ringerike kommune, interne fagområder (ingen merknader) 

 Lag og foreninger (ingen merknader) 

 Lokale politiske partier (ingen merknader) 

 Private (ingen merknader) 
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Innholdsfortegnelse  
 
Statlige og regionale myndigheter .............................................................................................. 2 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken ........................................................................................ 2 

2. Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling ......................Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

Statlige og regionale myndigheter 

 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen vil vise til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp 

under en rekke nasjonale mål.  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller 

En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted 

til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt 

funksjonsevne og de som er lite fysisk aktive  

Disse elementene tas med i det videre arbeidet. Mye av det fylkesmannen 
refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og –
anlegg i Ringerike kommune. 
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Det vises til stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – 

Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her går det frem at en av 

hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver 

jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal 

prioriteres i det offentlige friluftsarbeidet. Meldingen understreker viktigheten av 

å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder og det oppfordres 

til at alle kommuner utarbeider grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder.  

Det vises også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

hvor det står at kommunene skal legge vekt på å ivareta byrom og blågrønn 

infrastruktur med stier og turveger som legger til rette for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser for alle. Videre skal kommunene ivareta barn og unges 

interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging som skaper trygge, 

attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø. 

2. Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling  

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling i byer og tettsteder. Oslo 
kommunes uttalelse som nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike 
har felles interesser i det store skogsområdet i Nordmarka. 
Dersom kommunedelplanen skal legge til rette for etablering av anlegg i 
tilknytning til Nordmarka, må dette skje i henhold til markaloven og konsekvenser 
for naturverdier må utredes. 
Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for idrett og 
friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 
naturmangfold. I henhold til 
Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016), Friluftsliv - Natur som kilde til helse og 
livskvalitet er det å ivareta naturmangfoldet et viktig bidrag for å legge til rette for 
friluftsliv, både i form av ivaretakelse av naturarealer og i form av den 
naturopplevelsen som et rikt naturmangfold representerer. 

Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 
Ringerike kommune. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 

Vi viser til kommunens oversendelse av 29. september 2019 hvor det varsles oppstart av arbeid med 
rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg med tilhørende forslag til planprogram. 
 
Målet med planarbeidet er ifølge planprogrammet å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre 
en grundig gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i kommunen. Planarbeidet skal også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det 
videre arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 
 
Fylkesmannen vil vise til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 
nasjonale mål. På miljøområdet vil vi spesielt nevne behovet for å sikre og utvikle en grøntstruktur 
som gir muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet til boliger, skoler og barnehager.  
 
Videre vil vi vise til folkehelseloven § 7 hvor det går frem at kommunen skal iverksette nødvendige 
tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. Formålet med loven er å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
 
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 - en satsing på friluftsliv i hverdagen fra Klima- og 
miljødepartementet, er hovedmålet å øke antallet aktive i friluftsliv i og ved byer og tettsteder. En av 
ambisjonene er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et 
sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den nasjonale strategien er 
barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og de som er lite fysisk 
aktive. Vi viser også til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen og 
prinsippene om en universell utforming, jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
I den sammenheng vil vi også vise til stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, hvor dette er videreført. Her går det frem at en av 
hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med 
friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige 
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friluftsarbeidet.  Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i 
byer og tettsteder og det oppfordres til at alle kommuner utarbeider grønnstrukturplaner for sine 
byer og tettsteder.  
 
Vi viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvor det står at 
kommunene skal legge vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger som 
legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Videre skal kommunene ivareta barn 
og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging som skaper trygge, attraktive og 
aktivitetsfremmende by- og bomiljø.  
 
Medvirkning er omhandlet i planprogrammet. Vi vil i den sammenheng vise til plan- og 
bygningsloven § 3-3 tredje ledd der det heter: «Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen». Videre går det frem av § 5-1 at 
kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 
 
Vi anbefaler derfor at barn og ungdom blir tatt aktivt med ved utarbeidelse av planen, eventuelt som 
deltagere i en egen arbeidsgruppe. Vi viser i den sammenheng til Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unge og temaveileder – Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513. Vi ber 
også kommunen om å vurdere involvering av relevante lag og foreninger i arbeidet med 
planforslaget. 
 
Planlegging og gjennomføring av tiltak vil kunne kreve behandling etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere vurderinger av de konkrete 
anleggene i forbindelse med kommunens saksbehandling. 
 
Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg i Ringerike kommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Høring av forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- 

og friluftsanlegg. Oslo kommunes uttalelse 
 

 

Det vises til brev av 25.09.2019 og 30.09.2019 fra Ringerike kommune vedrørende ovennevnte.  

 

Vedlagt følger Oslo kommunes uttalelse i saken. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Einar Jerven Sigstad 

fung. plan- og utbyggingssjef 

Une Skoe 

spesialrådgiver 
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Oflokomnmne
Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådens sak

Byrådens sak nr.: 36/2019 Vår ref. (saksnr.): 201702911-67

Vedtaksdato: 08.11.2019 Arkivkode: 51 1

RINGERIKE KOMMUNE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG.

OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 25.09.2019 og 30.09.2019 fra Ringerike kommune vedrørende forslag til
planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg som er lagt utpå høring med frist
for uttalelse innen 10.11.2019.

Vedtakskompetanse:

Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:

Ringerike kommune varslet i brev av 25.09.2019 (og korrigerende brev av 30.09.2019) oppstart av
planarbeid for idretts- og friluftsanlegg i kommunen. Hensikten med planarbeidet er å sikre en
helhetlig styring og prioritering av anleggsutbyggingen av idrettsanlegg og gi et godt grunnlag for
vurdering av arealer til idrettsanlegg.

Oslo kommune er positive til at Ringerike kommune er i gang med å utarbeide kommunedelplan
for idrett- og friluftsanlegg. Dette er viktig for både folkehelse og stedsutvikling i byer og
tettsteder. Oslo kommunes uttalelse som nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike

har felles interesser i det store skogsomrâdet i Nordmarka.

Dersom kommunedelplanen skal legge til rette for etablering av anlegg i tilknytning til
Nordmarka, må dette skje i henhold til markaloven og konsekvenser for naturverdier må utredes.
Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for idrett og friluftsliv gjøres på en
skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og naturmangfold. I henhold til
Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016), Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet er det å

ivareta naturmangfoldet et viktig bidrag for å legge til rette for friluftsliv, både i form av



ivaretakelse av naturarealer og i form av den naturopplevelsen som et rikt naturmangfold
representerer.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-3  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 133/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv:   

 

 

Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 



 

- 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  



 

- 

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I nnledni ng

Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og frilu ftsliv skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig
plan for å kunne søke om spillemidler.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det vid ere samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idretts - og friluftsanlegg skal bidra til å:
Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktiv itetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møte plasser for fysisk aktivitet i
nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydninge n av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv
Bidra til et god t aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonale føringer og regelverk

Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det blant annet bli tatt hensyn til
følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 16 (2010 - 2011) «Nasjonal helse - og omsorgsplan»
St.meld.nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «D en norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hove dmål:

Et allsidig, synlig og inklude rende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planomr åder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er hel se i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreu tvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folkehelsetiltak.

Videre sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, sammenhengende
blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og forbindelser til omkringliggende
friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til en annen funksjon eller reguleres til annet
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formål, skal de i utgangspunktet erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder
særlig områder som blir brukt av barn.

Målet er at det skal være et sammenhengende gang - og sykkelnett.

Byplan for Hønefoss

Følgende temaer er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Kartlegging av bynære friluftsområder (2015)
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3 Prosess og medvirkning

Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Fr a mdriftsplan 2019 - 2020
Aug Sep Okt Nov Des J an Feb Mars Apr

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Fastsette planprogram

Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium
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Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig
ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta d e roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredningsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbei det skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk ak tivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og treningsvirksomhet for
idrettsorga n isasjoner

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg

Friluftsområde
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold
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Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-

system og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt 

å etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi 

har i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere 

planer. Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020. Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-

oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, 

og fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

 

Plan for miljørettet helsevern er revidert i samsvar med kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020.  

 

Plan for miljørettet helsevern er endret fra tidligere versjoner. 

Planen er revidert og erstatter versjon 2017-2019 som bestod planen av disse fem 

dokumentene: 

- Plan for miljørettet helsevern    

- Program for miljørettet helseverntilsyn    

- Beredskapsplan for miljørettet helsevern    

- Plan for miljørettet helseverntilsyn 

- Prosjekt: Strategi for universell utforming – miljørettet helsevern* 

* Prosjektet er avsluttet, og kommunnen deltar ikke lenger i nettverk for universell utforming 

og mottar ikke støtte for dette arbeidet. Universell utforming er innarbeidet i kommunens 

ordinære plan og utviklingsarbeid, herunder i miljørettet folkehelsearbeid.    

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Planens endringer er basert på de erfaringer tjenesten har gjort i foregående planperiode. Det 

er erkjent en mindre grad av forutsigbarhet i gjennomføring av planlagte tilsynsprogram og 

tilsynsplaner. Det skyldes flere forhold, bl.a. uforutsette hendelser og tilsynsobjektenes evne 

til å håndtere tilsyn etter Folkehelseloven. Miljørettet helsevern har uendret et årsverk som 

fagansvarlig, hvilket gjør tjenesten mindre fleksibel ved økt arbeidsbelastning. I kommende 

planperiode vil tilsynsplanene omfatte tilsyn med samme tema i flere virksomheter, og det 

prioriteres deltakelse nasjonale tilsynskampanjer. Formålet med tilsynene er uendret: dels å 

verifisere om lov og forskrift overholdes, og dels bidra til læring og utvikling av tjenestene. 

Tilsynsprogram og beredskapsplan for miljørettet helsevern inngår som egne kapittler i 

planen.  

 

NS-9000 familien ligger til grunn for utformingen av planen. Tilhørende prosedyrer vil bli 

redigert i samsvar med NS 9000- familien og ny Kommuneloven, kapittel 25. Internkontroll 

(§§ 25-1 og 25-2).   

 

Godkjenning av plan for miljørettet helsevern 2020-23 



 

 

Rådmannen godkjenner plan for miljørettet helsevern 2020-23 og anmoder om at den 

publiseres på kommunens internettside med en oppdatert introduksjon. 

 

Med hilsen 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

      Karin Møller 

Kommuneoverlege 



Plan for miljørettet
helsevern 2020 - 23

- Program for miljørettet helseverntilsyn
- Prosedyrer
- Oversiktsdokumenter
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Sammendrag
Miljørettet helsevern (mhv) er en lovpålagt oppgave for kommunen . Mhv omfatter
faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Disse kan være fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven stiller krav til at kommunen driver et systematisk og målrettet
f olkehelse - arbeidet. Her under plikter kommunen å ha internkontroll for mhv og
beredskapsplan for mhv ved miljøhendelser.

Kommunen plikter å føre mhv - tilsyn i virksomheter og eiendommer som er tilgjengelig
for folk og som benyttes av mange mennesker. Tilsynsansva ret ligger unde r
Kommunestyret og er i kurante saker delegert til rådmannen og kommuneoverlegen.
Fagansvarlig for mhv har delegert myndighet fra kommuneoverlegen.

Tilsynene skal være basert på risikovurderinger og gjøres med mål om å redusere
risikoen for vesentlig e helsemessig e ulempe r , helseskade r og død. Kommunen skal
ha oversikter over risikovurderinger, gjennomførte tilsyn, status i godkjenninger,
frister for retting med mer.

Kommunen styrer det systematisk og målrettet folkehelsearbeid etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring i organisasjonen (planlegg, utfør, kontroller,
korr iger). Revidering av arbeidet skjer årlig , eller oftere ved behov. Planen er
forankret i kommunens samfunnsplan, helsemessige beredskapsplan og inngår i
kommunen s planstrategi og styrende dokumenter i kommunen.

Utgave 3
Kommunestyresak 74/14. Revidert november 2019.
Neste revidering november 2023 eller ved behov
Utarbeidet av Kommuneoverlegen og Fagansvarlig miljørettet helsevern
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Innledning og bakgrunn
Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet etter folkehelselovens, kapittel 3.
miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern (heretter mhv) omfatter faktorer i miljøet
som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være:

fysiske
kjemiske
biologiske
sosiale miljøfaktorer

Plan for mhv skal synliggjøre kommunens etterlevelse av folkehelseloven:
§ 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
§ 2 6. Samarbeid mellom kommuner
§ 27. Samfunnsmedisinsk kompetanse
§ 28. Beredskap
§ 30. Internkontroll

Mål for mhv
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv - kompetansen
gjennom systematisk og målrettet arbeid

i kommunen
i virksomhetene
i lokalsamfunnet

Planen omfatter beskrivelse av mhv - tjenesten, tilsynspro gram og beredskapsplan.
Prosedyrer, oversiktsdokumenter og andre risikovurderinger inngår i planen som
interne dokumenter.

Planen skal vise risikovurderinger, metoder for myndighetsutøvelse, prioriteringer av
oppgaver og uavhengighet til reviderte parte r slik at tjenesten er nøytral, rettferdig og
forutsigbar. Den beskriver hvordan mhv blir planlagt, utført, kontrollert og forbedret i
planperioden.

Vår forventning til planen er at den vil gi økt fokus på å forebygge uhelse og å
fremme helse, trivsel og gode psykososiale miljøer .
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Organisering av mhv - tjenesten
Miljørettet helsevern (mhv) er en del av folkehelse -
arbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet skal bidra
til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
og forebygge r sykdom, skade og lidelse.

Mhv - arbeidet skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke
negativt inn på helsen. Mhv - tjenesten skal være basert på risikovurderinger.

Mål
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv komp etansen i
kommunen og i lokalsamfunnet gjennom s ystematisk og målrettet arbeid .

Ansvar og myndighet
Kommunestyret, rådmannen og kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret
for miljørettet helsevern. Oppgavene blir utført av kommuneoverlegen og
fagansvarlig for mil jørettet helsevern.

Figur 1 Organisering av mhv - tjeneste

Kommunestyret

Ordinære saker

Rådmannen

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Helsemessig
beredskap

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Miljørettet helsevern omfatter
fysiske, kjemiske, biologiske og

sosiale miljøfaktorer som til
enhver tid, direkte og indirekte,

kan innvirke på helsen.
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Besk rivelse
Mhv - tjenesten omfatter tilsyn, råd, veiledning og deltakelse i aktuelle samarbeidsfora
som blir opprettet for å bidra til å ivareta befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljø - messige forhold , og for å bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling
(Folkehelselovens § 1 Formål).
Mhv - tjenesten arbeider i to retninger, den ene retningen er myndighetsutøvelse med
saksbehandling, tilsyn og godkjenning og den andre er å ivareta helsehensyn
gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Figur 2 Mhv - tjenestens to retninger

Lokal helsemyndighet
Kommuneoverleg en, mhv er lokal helsemyndighet. Det omfatter dels
tilsynsvirksomhet , og dels helsemyndighet ved miljøhendelser som kan føre til
«vesentlig helsemessig ulempe», helseskade eller død. Hvorvidt det foreligger
vesentlig helsemessig ulempe skal vurderes av medisinsk faglig rådgiver.

Helsehensyn i planlegging en
Kommuneoverlegen skal bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i planleggingen etter
plan - og bygningsloven, gjennom å gi innspill som kan bidra til å fremme folkehelse
og hindre helsemessig ulempe som følge av miljøfaktorene.

Kommunens m hv - oppgaver
M hv er en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunens oppgaver og myndighet
fremgår av folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern . Planen skal synliggjøre
hvordan kommunen arbeider for å etterleve sentrale bestemmelsene i
fol kehelseloven. Disse best emmelsene er:

Folkehelselovens § 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med miljøfaktorene som til enhver tid direkte eller
indirekte kan påvirke helsen. Kommunelegen kan utøve kommunestyrets myndighet
dersom det av ti dsnød er nødvendig for at kommunen skal kunne utføre oppgaver
etter dette kapittel.

Folkehelselovens § 26. Samarbeid mellom kommuner
Kommunen plikter å samarbeid e og bistå andre kommuner ved ulykker og akutte
situasjoner. Kommunene skal ha en forsvarlig løsning som har bestemmelser og
hvilke oppgaver samarbeidet skal omfatte.

Helse -
myndighet Helsehensyn i

planleggingen
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Folkehelselovens § 27. Samfunnsmedisins k kompetanse
Kommunens skal ha nødvendig samfunns medisinsk kompetanse for å ivareta
oppgaver etter folkehelseloven. Kommunene skal ha ansatt kommuneleger som
medisinskfaglig rådgiver i folkehelsearbeidet, som kan utøve hastekompetanse på
kommunens vegne innen mhv - saker, smittevern og helsemessig beredska p og utøve
andre oppgaver kommunestyret delegerer.

Folkehelselovens § 28. Beredskap
Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for mhv - arbeidet i samsvar med
helseberedskapsloven og samordne denne med kommunens øvrige beredskaps -
planer. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og gjennom -
føre en risiko - og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ
innvirkningen på befolkningens helse, og leg ge den til grunn for beredskaps -
planleggingen.

Kommunen skal iverksette nødv endige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense
negative helsekonsekvenser av en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av
sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer. Kommunen skal om nødvendig
innhente bistand fra Folke helse instituttet og an dre relevant kompetansemiljø der det
er behov.

Folkehelselovens § 30. Internkontroll
Kommunen skal å ha et skriftlig internkontrollsystem for folkehelsearbeidet, herunder
for mhv - tjenesten.

Styring med tjenesten
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for at mhv -
planen er oppdatert. Grunnlaget for revidering er resultater fra rådmannens
gjennomgang, innspill fra reviderte virksomheter, lov - og forskriftskrav, risikoforhold i
kommunen og erfaringer med planarbeidet. Utvikling av prosedyrer er et kontinuerlig
arbeid. Prosedyrene blir oppdatert av fagansvarlig for miljørettet helsevern og
godkjent av kommuneoverlegen.

Vi arbeider for å utvikle tjenesten gjennom
utprøving av metoder som kan forbedre
tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og
samordnede tilsyn for å etterstrebe
måloppnåelsene. Tjenesten evalueres etter
Demings kvali tets - sirkel (PDCA1 på norsk
PUKK2) for kontinuerlig forbedring i
virksomheter.

1 PDCA= Plan, Do, Check, Act
2 PUKK= Plan, utfør, kontroller, korriger

Plan

Utfør Kontroller

Korriger

Figur 3 Styring med kvalitet etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring
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Vi følger planen med følgende målepunkt :
Helsemyndigheten

o Planlagte tilsyn barn og unge
o Andre planlagte tilsyn
o Hendelsesbaserte tilsyn

Helsehensyn i planleggingen
o Arealplaner
o Samfunnsplanlegging

Organisasjon (mhv)
o Kompetanse tiltak

Eksternt tilsyn med kommunens folkehelsearbeid
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for kommunens folkehelsearbeid, herunder mhv -
tjenesten, jf. Folkehelselovens § 31. Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid.
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Risikovurderinger for miljørettet helsevern

Kommunens r isikovurdering av tjenesten
Mhv - tjenesten er en liten enhet i kommunen og det er nødvendig å prioritere
oppgaver . En vurdering av mhv - enhetens styrker og svakheter i kommunen og hvilke
muligheter og trusler i omgivelsene som kan påvirke tjenesten er fremstilt i
etterfølgende figur.

Figur 4 Risikovurdering av mhv - tjenesten

K ommunens risikovurdering av helse - og miljøfaktorer i lokalsamfunnet
MHV - tjenesten er basert på en vurdering er av mulige risiko for uønskede hendelser.
Etterfølgende figur viser helsefaglig vurdering av samfun nets sårbarhet.

Figur 5 V urdering av helserisiko i samfunnet
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Prioriter ing av oppgaver etter helserisiko

De mest aktuelle miljøfaktorene som kan påvirke helsen negativt er:

Tabell 1 Prioriterte miljø - og helsefaktorer

Uønskede hverdags hendelser vil påvirke vår prioritering av oppgaver.
Enkeltindividets helse og sikkerhet har høyest prioritert, deretter barn og unges helse
og miljø , og videre forhold som kan ha vesentlig helsemessige ulemper for
befolkingen.

Tabell 2 Prioritering av innsatsområder

Miljø og
helse -
faktorer

Inneklima og luftkvalitet

Smitte

Sanitære forhold

Stråling

Renhold og vedlikehold

Legionella

Skadedyr

Ulykker og skader

Vannforsyning og drikkevann

Støy

Lokal luftforurensning

Avfall

Risikogrupper Risiko for helse og miljø
1. Enkeltindivid 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Barn og unge 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Bekymring for helsemessig ulempe over tid
3. Helse - og trivselsfremmende arbeid

3. Folk flest 1 . Vesentlig helsemessig ulempe
2. Miljø - og helsefremmende arbeid
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Progra m for miljørettet helsevern tilsyn
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre
tilsyn med virksomhetenes evne til overholde folkehelselovens bestemmelser.
Tilsynsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer av mhv - tilsyn i
virksomheter, eiendomm er og lokaler. Utvalg av virksomheter og eiendommer er
basert på risiko vurderinger fremstilt i denne planen . Tilsyn blir prioritert på områder
hvor det er stor sannsynlighet for at feil kan inntreffe og hvor konsekvensene av
feilene kan bli alvorlige for f olks helse.

G odkjennings - og tilsyns myndighet
Kommuneoverlegens myndighet etter folkehelselovens kapittel 3. miljørettet
helsevern er «lokal helsemyndighet». Tilsynsaktivitetene skal være planlagt,
begrunnet, forutsigbar, etterprøvbar og rettferdig. Krav til samfunnsmedisinsk
kompetanse skal være ivaretatt.
Myndigheten omfatter tilsyn og godkjenni ng av blant annet barnehager, skoler,
undervisningslokaler, for samlingslokaler, campingplasser, asylmottak ,
overnattingssteder, spisesteder, frisører, tatoverings - og hulltakingsvirksomheter,
hudpleiesalonger, solstudio, badeanlegg , badestrender .

Godkjenning av virksomheter
Godkjenningene skal være basert på en full stendig søknad eller melding fra eier eller
leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding
foreligger. Godkjenningen blir ikke gitt før virksomheten er i samsvar med
regelverket.

Tilsynsvirksomheten
Helsedirektoratet anbe faler kommunene å bruke systemtilsyn som metode for tilsyn.
Systemtilsyn utføres etter fastsatte retningslinjer og prosedyrer, jf. Helsedirektoratets
veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS - 2288).
Systemtilsyn kan gjennomføres sammen med andre myndigheter (forskjellige tema
for tilsyn) eller samordnet med andre myndigheter (samme tema). T ilsyn kan være
mindre omfattende rutinemessige tematilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn begrunnet i
mistanke om manglende samsvar med folkehelseloven .

Typer av tilsyn Metodebeskrivelse

Systemtilsyn Dokumentgransking, intervjuer, inspeksjon, stikkprøvetaking,
horisontalt og vertikalt i organisasjonen

Tematilsyn Intervjuer, inspeksjon, stikkprøver, horisontalt og vertikalt i
organisasjonen

Inspeksjon Befaring av lokaler og uteområder, innsyn i dokumenter
Stikkprøver For eksempel foto, video, temperatur - , luft - , lyd - eller

lysmålinger, vannprøver, materialprøver o.a.
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Helsediplomati Helsediplomati blir brukt i saker der partene kan bli veiledet til å
samhandle om å redusere helseulemper for omgivelsene. For
eksempel ved bekymring for helsemessig ulempe som følge av
negative miljøfaktorer fra omgivelsene .

Egenmelding Virksomhetene rap porterer på anmodning fra tilsynsmyndigheten
eller på eget initiativ.

Tabell 3 Typer og metoder for mhv - tilsyn

Prior iterte tilsyn
Kommuneoverlegen, mhv fører regelmessig tilsyn etter oppsatt plan (tabell 4) .

V irksomhetene vi skal føre tilsyn med, vil bli kontaktet i god tid og orientert om
tilsynets art og omfang. Virksomhetene kan be om informasjonsmøter og veiledning i
arbeidet med oppfyllelse av bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende
miljørette de helsevernforskrifter .

Hendelsesbaserte tilsyn blir utført når vi enten oppdager eller mottar
bekymringsmeldinger om ulykker eller andre akutte situasjoner som kan påvirke
helsen. Hendelsesbaserte tilsyn vil ikke bli forhåndsvarslet.

Type
V irksomhet

Lov og
forskrift

Tilsyns -
objekt

Kriterier An t. Tilsyns -
metode

Tilsyns -
periode

Tilsyns -
frekvens

Barne hager Mhv barne -
hager og
skoler3

Leke - og
opph olds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

31 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Skoler Mhv barne -
hager og
skoler

L eke - og
oppholds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

19 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Sykehjem Mhv4 Fellesrom Miljø og
helse -
Inne - klima ,
hygiene

5 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
5. år

Dusj anlegg Mhv Idrettsbygg
Garderober

Smitte -
vern - og
Legionella

U -
kjent

Tema -
tilsyn

Hele året Inngår i
planlagte
tilsyn

Tato vering og
hulltaking

Hygiene -
forskrift5

Lokaler og
utstyr

Smitte - vern
og hygiene

2 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

Frisører og
hudpleie

Hygiene -
forskriften

Frisører og
hudpleie

Hygiene og
smitte - vern

U -
kjent

Tema tilsyn Hele året Ved
behov

Solarier Strålevern6-
og hygiene

Solarier Stråling og
hygiene

1 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

3 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
4 Forskrift om miljørettet helsevern
5 Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og hulltakingsvirksomhet m.v.
6 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernf orskriften)
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forskrifte n
Camping -
plasser

Mhv Sanitære
anlegg

Miljø og
helse

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
5. år

Bade strender Mhv Friluft -
strender og
vann -
kvalitet

Miljø og
helse

3 Inspeksjon
og stikk -
prøver

Hele året Hvert
5. år

Over natting s -
steder

Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inne - klima

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Spise steder Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inneklima

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Tobakks røyk Tobakks -
skade loven
7

Inneklima Miljø og
helse

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Inngår i
andre
tilsyn

Alle typer
virks. og
e ie ndommer

Mhv Helse - risiko U -
kjent

Hendelses -
basert

Hele året ,
ved fore -
komst er

Ved
behov

Tabell 4 Prioriterte mhv - tilsyn

Nasjonale tilsynskampanjer
Kommuneoverlegen vil prioritere å delta på nasjonale tilsynskampanjer for å sikre at
mhv - myndigheten opprettholder nasjonale forventninger til kompetanse og at
tilsynsobjekter i kommunen oppnår og oppretth older et nasjonalt tilfredsstillende nivå.

Fellestilsyn og samarbeidsfora
Kommuneoverlegen etablerer og deltar i samarbeidsfora der det er relevant , f.eks.
helsehensyn i forurensningssaker , i plansaker, beredskapsfora o.l. Fellestilsyn med
andre myndigheter blir utført der sakene er komplekse eller av andre grunner er
formålstjenlig .

Målinger og prøvetaking
Miljørettet helsevern har noe teknisk utstyr og måleinstrumenter til bruk under tilsyn,
disse er :

Orienterende støymåli nger
Inneklimamålinger som CO2, temperatur, relativ luftfuktighet,
Fuk tmålinger i bygningskonstruksjon
Belysning
Måleutstyr for universell utforming, som stigningsmålinger, avstandsmålinger

Andre miljø - og helseundersøkelser sendes til akkrediterte analy selaboratorier.

7 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)
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Beredskap splan for miljørettet helsevern
Kommunen plikter å utarbeide beredskap splan for miljørettet helsevern , jf.
Folkehelselovens § 28 Beredskap, 2. ledd og Helseberedskapslovens § 1 - 3 a. og
forskrift om miljørettet helsevern, § 5. Kommunens helseberedskap ved
miljøhendelser. Beredskapsplan for mhv er en del av kommunens overordnede
beredskap.

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har samfunnsmedisinsk
kompetanse , og har etablerte kontakt er i nasjonale helsefag lige inst anser .
Kommunen har få ressurser på fagfeltet , og må være forberedt på å hente inn
bistand fra andre k ommuner og etater dersom uønskede hendelser oppstår .
Tilsvarende må mhv - tjenesten være forberedt på å kunne bistå nabokommuner i
beredskapssituasjoner på anmodning .

Oversikt over m iljørettet helsevern beredskapen ved miljøhendelser

Tabell 5 Oversikt over mhv - beredskap

Hendelse mhv - tema Samarbeids -
parter

mhv
oppgave

Stans eller brudd i
d rikkevanns - forsyningen

- Avfallshåndtering

- Bolighygiene

- Forgiftning

- Inneklima

- Luftkvalitet

- Område - hygiene

- Sanitære forhold

- Sikkerhet

- Skadedyr

- Smittevern

- Stråling

- Vannkvalitet

Internt

- Brann - og

rednings -

tjenesten

- Forurensnings -

myndigheten

- Teknisk sektor

- Smittevern -

ansvarlig

helse sykepleier

Ekstern t

- Arbeidstilsynet

- Folkehelse -

instituttet

- Helse -

direktoratet

- Fylkesmannen

- Mattilsynet

- Andre kommuner

Informere og

veilede om

helserisiko

og mottiltak

Pålegg om

stansing av

hele eller

deler av

virksomhet,

Folkehelse -

loven § 16

Stansing

Pålegg om

retting,

Folkehelse -

loven § 14.

Retting

Naturkatastrofer
Skred, flom, over svømmelser o.l.
Brudd i infrastruktur
Vei, vann, avløp, renovasjon o.l.

Gasser:
Røykgass fra store branner og gass -
utslipp i byen, landbruket, industri o.l.
Virksomhetssvikt
Stans eller svikt i helseinstitusjoner,
barnehager og skoler
Giftproduserende alger
Innsjøer, drikkevann, vannanlegg o.l.
Stor skadedyr - forekomster
Byen og tettstedene
Legionellautbrudd
Omgivelsene
Allmenn farlige smittsomme
sykdommer
Annen alvorlig forurensning
til luft, jord og vann
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Referanseliste
Lovhenvisning

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og
hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikk evannsforskriften)
Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadel oven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og bere dskapsarbeid mv. etter lov
om helsemessig og sosial beredskap

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

Nyttige internettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Ringer ike kommune, Miljørettet helsevern

Aktuelle veiledere

Helsedirektoratets oversikt over veiledere i miljø og helse
Folkehelseinstituttets skadedyrveileder
Folkehelseinstituttets smittevernveileder
Folkehelseinstituttets vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veileder
Folkehelseinstituttets temaside om inneklima
Folkehelseinstituttets temaside om drikkevann
Folkehelseinstituttets felthåndbok Skadedyr i hus og urbane miljøer

Overordnet planverk

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi
Folkehelseoversikter
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Vedlegg 1: Oversikt over t ilhørende dokumente r

I I : Prosedyrer for utførelse av mhv - tjenesten (interne dokumenter)
Prosedyre for bekymringsmeldinger
Prosedyre for bruk av virkemidler
Prosedyre for dokumenter
Prosedyre for godkjenning av virksomheter
Prosedyre for intervju
Prosedyre for kompetanseutvikling
Prosedyre for mediekontakt
Prosedyre for styring med mhv
Prosedyre for tjenesten
Prosedyre for saksbehandling
Prosedyre for samhandling med andre myndigheter ved uønskede hendelser
Prosedyre for tilsyn

II : Oversiktsdo kumenter
Oversikt over status i godkjennin ger
Oversikt over gjennomførte tilsyn
Oversikt over frister for retting

III. Risikovurdering
Risikovurdering av virksomheter og eiendommer
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Vedlegg 2 : Begreper som blir brukt ved tilsynet
Begreper Betydning
Tilsynsteam Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og eventuelt

en fagekspert , tilsynsmedarbeider eller observatør .
Tilsynsansvarlig Er den som er ansvarlig for myndighetsutøvelsen .
Tilsynsleder Er den som planlegger og leder gjennomføringen av tilsyn et .
Tilsyns -
med arbeider

Er den som noterer opplysninger, funn og observasjoner under
tilsynet .

Fagekspert Tilsynsteamet kan ha med eksperter fra andre fagområder som
deltaker i tilsynsteamet .

Observatør Tilsynsteamet kan ha med personer som observatører, det kan være
personer under opplæring .

Ledsager Virksomheter som føres tilsyn med, kan ha med seg en ledsager .
Samordnet -
eller fellestilsyn

Tilsyn kan være samordnet eller felles med andre tilsynsmyndigheter
og omhandle sa mme eller ulike tema .

Tilsyn / revisjon Tilsyn kommer av «å se». Revidere kommer av «å høre». Vi bruker
begge begrepene i myndighetsutøvelsen .

Internkontroll Virksomhet gjennomfører egenkontroll med oppfølging av lover med
tilhørende forskrifter og eget internkontrollsystem .

Leders
gjennomgang

Leder for organisasjonen gjennomfører kontroll med at underordnede
virksomheter overholder lov - og forskriftskrav og internkontrollsystem .

Offentlig tilsyn 1. Offentlige myndigheters kontroll med virksomheter.
2. Verifiserte ek sterne revisorer. For eksempel under o ppfølging
tobakksskadel oven og Legionellabestemmelsene.

Vertikale tilsyn Tilsynet gjennomføres i samme enhet med øverste leder,
mellomledere og medarbeidere i virksomheten ; ovenfra og nedtilsyn
(«top - do wn»)

Horisontale
tilsyn

Tilsynet gjennomføres ved å vurdere flere enheter på samme nivå i
virksomheten («på tvers av organisasjonen ») .

Funn og bevis Bevis er funn som kan dokumenteres på minst to måter .
Avvik Manglende oppfyllelse av lov - og forskriftsk rav eller krav i intern -

kontrollsystem et . Avvikene kan graderes i «mindre alvorlig», «alvorlig»
og «svært alvorlige» avvik .

Samsvar Funn som kan relateres direkte til oppfyllelse («samsvar med») av lov -
og forskriftskrav .

Misforstått /feil Et funn som ikke er avvik, men ukorrekt eller feil oppfattet lovkrav.
Observasjoner -
merknader

Er registrerte forhold på områder der virksomheten kan bli bedre .

Tabell 6 Begreper som blir brukt i tilsynet



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1049-1   Arkiv:   

 

Angående begreper brukt om lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forklaringen av begrepene tas til orientering. 

 

 

Forståelse av begreper 

 

Luftkvaliteten i Hønefoss har blitt kartlagt. Denne kartleggingen fortsetter. 

I forbindelse med slik kartlegging brukes begrepene overvåke og varsler. 

 

Overvåke lokal luftkvalitet betyr å følge med på nettsiden: «Luftkvalitet i Norge.no / 

Hønefoss» som viser bergnede verdier av lokal luftkvalitet. 

 

Varsler betyr i denne sammenheng beregnet luftkvalitet som frqamstilt på nettsiden: 

«Luftkvalitet i Norge.no / Hønefoss», jf. Pollenvarsling. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig med en ensartet begrepsbruk og forståelse av denne, 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2020 

 

                                                                Tore Isaksen 

                                                                  Rådmann  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/70-1   Arkiv: A10 &32  

 

 

Orientering om gjennomført foreldreundersøkelse barnehager - 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Foreldreundersøkelsen for barnehagene 2019 tas til orientering.  

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune har hvert andre år foreldreundersøkelse blant foreldre/foresatte som har 

barn i barnehage i Ringerike kommune. Ved å svare på foreldreundersøkelsen kan foreldre si 

sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog 

om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid. 

 

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage. Formålet med 

undersøkelsen er at foreldre/foresatte skal kunne gi tilbakemelding om hvordan de opplever 

barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Foreldreundersøkelser kan gi nyttig 

informasjon til eiere og myndighet om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet, og kan 

være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn. Resultatene danner grunnlag for 

dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens 

kvalitetsarbeid.  

Foreldreundersøkelsen er også en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager, og deler 

av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. 

 

I 2019 er Utdanningsdirektoratet (Udir) sin foreldreundersøkelse gjennomført i alle 11 

kommunale barnehager og 15 private barnehager valgte også å bruke denne undersøkelsen. 

Det ble en samlet svarprosent på 70% i 2019, en økning på 14% fra forrige undersøkelse.  God 

svarprosent gir pålitelige resultater. 

 

Barnehagene som aktivt bruker og følger opp resultatene, opplever at foreldrene engasjerer seg 

når undersøkelsen skal gjennomføres neste gang. Dette engasjementet bidrar til at flere foreldre 

besvarer undersøkelsen. God svarprosent gir også mer pålitelige resultater. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med brukerundersøkelsen er mer systematisk brukermedvirkning, brukerdialog og 

kvalitetsutvikling. Ringerike kommune setter mål på ønsket brukertilfredshet, for kommunen 



- 

samlet og den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker i de kommunale barnehagene 

knyttes sammen med andre indikatorer på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et 

helhetlig styringssystem. Resultater på opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende 

resultatdialogen mellom rådmannsnivået og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen 

mellom enhetsleder og medarbeidere. Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god 

da det er 903 av 1286 som har svart. Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private 

barnehager som bør tillegges vekt. Det ble en samlet svarprosent på 70%, 68% for de 

kommunale og 74% for de private.  

 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene i samarbeid med foreldrene. Skalaen går fra 

0 til 5, der 0 er dårligst og 5 er best.  

 

 
 

Undersøkelsen viser blant annet at  

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og barnets utvikling.  

 foreldre er minst fornøyd med ute- og innemiljø, informasjon og medvirkning.  

 barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets undersøkelse.  

 

Sammenlikningen med landet som helhet gir nyttig informasjon om hva som er vanlig ellers i 

landet. Resultatene for landet for øvrig er foreløpig ikke presentert. Det er viktig å vurdere 

utviklingen over tid i egen kommune for å se om det har skjedd endringer. Har det skjedd 

forbedringer på områder hvor kommunen har gjennomført tiltak? Man vil også kunne få svar 

på om kommunen har klart å opprettholde gode resultater. For å ha tid til å analysere, 

gjennomføre tiltak, implementere og vurdere disse ønsker barnehagemyndigheten å fortsette å 

gjennomføre brukerundersøkelsen hvert andre år.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune har tidligere benyttet seg av «KS Bedre kommune» sin 

foreldreundersøkelse. 2018 var siste året denne undersøkelsen ble benyttet. Udir sin 



- 

undersøkelse er offentlig tilgjengelig, enklere å administrere og flere barnehager og kommuner 

i Norge benytter seg av denne.  

 

Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Statistikk er 

også en del av formålet for undersøkelsen og deler av resultatene vil bli offentlig 

tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. Undersøkelsen er også koblet 

opp mot Barnehagefakta. Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om 

norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i 

barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. I år har barnehagene i Ringerike en 

foreldreundersøkelse å forholde seg til, og det har gitt utslag på svarprosenten. 

 

På bakgrunn av dette er første gangen Udir sin undersøkelse blir gjennomført i fullskala i 

Ringerike har vi ikke sammenlingbare tall. Barnehagene bruker tidligere undersøkelselser så 

langt det lar seg gjøre for å sammenligne. Ved neste undersøkelse (i 2022) vil barnehagene ha 

et pålitlig sammenligningsgrunnlag.  

 

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av 

resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, barnehageeier og de statlige 

utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av 

personer som har svart. Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for undersøkelsen. Den 

behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med 

kravene i personopplysningsloven.  
 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre for oppnå et pålitelig resultat som kan gi utgangspunkt 

for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling av barnehagene. Rådmann er godt fornøyd med 

resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Endring av vedtekter for kommunale barnehager 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar endringene for de kommunale barnehagene.  

 

  

Sammendrag 

Alle barnehager skal ha vedtekter, og endringer må foretas gjennom formelle 

vedtektsendringer. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes 

forhold til barnehagen. Vedtektene skal til enhver tid være oppdatert opp mot rammer og 

lovverk som barnehagene må forholde seg til.   

Følgende punkter er revidert: 

1. Opptaksperiode 

2. Oppsigelse  

3. Flytting  

4. Mislighold  

5. Leke- og oppholdsareal    

 

Vedtektene for de kommunale barnehagene ble sist revidert 07. mars 2018.   

 

Beskrivelse av saken 

Vedtektene til barnehagene skal til enhver tid være oppdatert opp mot rammer og lovverk som 

barnehagene må forholde seg til. Forslaget til reviderte vedtekter omhandler en tydeliggjøring 

og presisering av gjeldende vedtekter. Nye vedtekter vil være gjeldende fra den dag de blir 

vedtatt. Vedlagt ligger gjeldende vedtekter og forslag til reviderte vedtekter. Nedenfor 

beskrives punktene som har blitt revidert:  

 

Opptaksperiode 

Revideringen er en presisering av opptaksperioden. Ved betalingsmislighold skal man være 

oppmerksom på barnets beste, og derfor er det en presisering av punkt 4, Mislighold.  

 

Oppsigelse 

Det er en digital oppvekstportal i kommunen som innbyggerne søker og sier opp 

barnehageplassen. Det blir presisert i vedtektene at oppsigelsen skal gjøres i oppvekstportalen.  

  

Flytting  



- 

Dette gjelder for familier som flytter ut av Ringerike kommune. Kommunale barnehageplasser 

skal være forbeholdt kommunens innbyggere.  

 

Mislighold  

Mislighold av barnehageplassen er utfordrende saker å håndtere. Det er nå tydeliggjort hva 

som menes med mislighold av barnehageplassen.  

 

 

 

 

 

Leke- og oppholdsareal  

Utdanningsdirektoratet (Udir) har gitt en veiledende arealnorm til barnehagene. Fremtidige nye 

kommunale barnehager og ved nye godkjenninger vil veiledende normer fra Udir være 

gjeldende.  

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 7 Barnehageeierens ansvar fjerde ledd regulerer barnehageeieres (Ringerike 

kommune) ansvar for vedtektene.  

 

Tidligere behandlinger og vedta 

Vedtektene ble sist revidert 07. mars 2018, saksnummer: 2016/4650, med følgende vedtak:  

«Oppdaterte og presiserte vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas» 

 

Økonomiske forhold 

Revidering av vedtektene vil ikke få økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.  

 

Ved betalingsmislighold av kommunal barnehageplass skal barnehageeier søke gode løsninger 

til det beste for barna.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Revideringen har vært ute på høring i alle 11 kommunale barnehagers samarbeidsutvalg (SU). 

Det kom ikke høringssvar tilbake som gjaldt punktene som var til revidering.  

 

FNs bærekraftmål  

God utdanning (mål 4) 

- Sikre inkludering og utjevne sosiale forskjeller.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det slik at de foreslåtte reviderte vedtektene vil ivareta både lovbestemte 

opplysninger, og er en tydeliggjøring og presisering av gjeldende vedtektene. I saker som 

omhandler mislighold av barnehageplassen skal det søkes gode løsninger til det beste for 

barnet. Med de foreslåtte endringene er vedtektene oppdatert slik at foreldrene kan få en 

etterrettelig og oppdatert kontrakt om barnehagetilbudet.  

 

Vedlegg 

Gjeldende vedtekter 

Forslag til reviderte vedtekter kommunale barnehager 

 

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet når det gjelder betalingsmislighold 

Hvis foreldre har utestående foreldrebetaling til en barnehage, må dette vurderes på lik linje med andre 

kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktrettslige regler. Vi oppfordrer imidlertid til at foreldre og 

barnehageeiere søker gode løsninger til det beste for barna.  



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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1 Innledning  
Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha vedtekter. Det er 

barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for 

foresattes forhold i barnehagen.  

§ 1-1 Eierforhold og forvaltning  
Barnehagene eies og drives av Ringerike kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om 

barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt kommunale 

vedtak og planer for den enkelte barnehage.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av 

barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter. 

Administrativt er barnehagene tilknyttet sektor Barn og unge med kommunalsjef for sektoren som 

ansvarlig. Enhetsleder har den daglige ledelse av den enkelte barnehage.  

§ 1-2 Formål og innhold 
Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1: 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverk og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering». 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for 

innhold og oppgaver.  

§ 1-3 Barn og foreldres medvirkning  
For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg, jf. Barnehageloven § 4. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet.  

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme 

felles interesse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er 

viktige for foreldrenes forhold i barnehagen.  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn 

hver av de andre gruppene. 
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§ 1-4 Taushetsplikt  
Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov om 

barnehager § 20.  

2 Søknad, opptak og oppsigelse  
§ 2-1 Opptak 
Barn som har rett på barnehageplass er ifølge barnehageloven § 12 a: 

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov og forskrifter.  

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 

samsvar med denne lov og forskrifter.  

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt». 

Kommunen har et hovedopptak. Løpende opptak gjennomføres hele året ved ledige plasser. 

§ 2-2 Hovedopptak  
Søknadsfrist for hovedopptaket er 01.03 hvert år og ønsket oppstartdato er senest 31.12 hvert år.  

Alle godkjente barnehager i Ringerike samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.  

Først tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Deretter tildeles plass til øvrige 

barn som har søkt innen søknadsfristen 01.03. 

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass i en 

annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått sine ønsker oppfylt rett til å stå 

på venteliste til de ønskede barnehager. Det betales fra tildelt plassdato.  

Opptakskrets er barn som er bosatt i Ringerike kommune.  

§ 2-3 Søknad  
Søknad om plass skjer via den elektroniske Oppvekstportalen til Ringerike kommune. Barnehageåret 

er fra 15.08/til skolestart følgende år. Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende 

tildeling av ledige plasser. Dersom det skal søkes plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, 

må søker benytte søknadsprosedyren til den aktuelle kommunen. For å sikre rett til plass, må det 

også søkes om plass i bostedskommunen.  

§ 2-3 Opptaksperiode 
Nytt barnehageår starter 15.08. Barnet beholder plassen fram til 15.08/til skolestart. En forutsetning 

for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen ikke er misligholdt.  
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§ 2-4 Kriterier for opptak 
Opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

1) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Det skal foretas en sakkyndig 

vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være 

lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd.  

3) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans, jfr. Opplæringsloven.  

4) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker som kan ha utbytte av 

barnehageplass.  

5) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming.  

6) Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i 

inneværende kalenderår.  

7) Barn i siste barnehageår før skolestart.   

8) Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen. Det tilstrebes at søsken 

får plass i samme barnehage.  

9) Barn uten barnehageplass med rett til plass, jf. § 12a barnehageloven.  

10) Ønske om bytte av barnehage  

Det kreves dokumentasjon for punkt 1 – 5. Dokumentasjon sendes til barnehagerådgiver i 

Ringerike kommune og kan ikke være eldre enn 3 måneder.  

§ 2-5 Tildeling av plass 
Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de som er prioritert i søknaden. Under ellers like forhold 

tilbys eldre barn plass foran yngre. Innenfor alle prioriteringskriterier vil eldre barn gå foran yngre, 

det vil si at det rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.  

Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom 

den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov. 

§ 2-6 Oppsigelse  
Oppsigelse skal skje via Oppvekstportalen. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 01. i 
påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. 
Oppsigelsestiden gjelder også ved bytte av barnehage. Det er ingen oppsigelstid hvis bytte skjer 
mellom kommunale barnehager. Skolestartere må si opp barnehageplassen før 01.03 det året barnet 
begynner på skolen.  

Ringerike kommune kan si opp plassen med 3 måneders frist om de av økonomiske grunner finner å 

måtte stenge en eller flere barnehager.  

3 Redusert plass, permisjon og flytting  

§3-1  
Barnehagene tilbyr 100% eller 50% plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før foreldre/foresatte 

kan søke om endring av størrelsen på plassen. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på 

plassen. Det er den enkelte barnehage som innvilger/ikke innvilger og administrerer fordelingen av 

dager til barna ut i fra foreldrenes behov og hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og 

omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og 

funksjonsevne.  
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§3-2 Bytte av barnehage  
Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Ved søknad om bytte av barnehage må ny søknad 

registreres av foreldre/foresatte i Oppvekstportalen. Ved innvilgelse av bytte må gammel plass sies 

opp.  

§3-3 Flytting  
Dersom barnet og dets foreldre/foresatte flyttet til en annen kommune, opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter strakt å melde fra til barnehagen om flytting og 

seneste 1 måned før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra denne 

bestemmelsen.  

4 Foreldrebetaling 
§ 4-1 Betaling for oppholdet 
Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostpris kommer i tillegg og skal beregnes på 

grunnlag av de faktiske utgifter, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.  

For 50% plass påplusses et administrasjonsgebyr på 10%.  

§ 4-2 Moderasjonsordninger  
Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis 

kjernetid i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale bestemmelse om foreldrebetaling i 

barnehager (FOR 2005-12-16 nr. 64). 

Søskenmoderasjon: Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 

og 50% for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon innvilges automatisk.  

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Husstander med lav inntekt kan få redusert 

foreldrebetaling og gratis kjernetid. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon 

må følge søknaden. Søknadsfrist er 01.06 hvert år ellers behandles søknader fortløpende. Det gis ikke 

tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert foreldrebetaling. Gratis kjernetid gjelder 3, 4 og 5 

åringer. Det må søkes om redusertforeldrebetaling og gratis kjernetid hvert barnehageår.  

§ 4-3 Forfall og manglende betaling  
Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar 

med lov om renter ved forsinket betaling.  

§4-4 Mislighold  
Ved vesentlig mislighold av betaling kan Barnehagemyndigheten vedta å inndra barnehageplassen. 

Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.  

Dersom søkere har uoppgjort foreldrebetaling for tidligere plass i barnehage eller i 

skolefritidsordning (SFO), kan disse barna, eller deres søsken som tilhører samme husstand, risikere å 

ikke kunne ta i bruk innvilget barnehageplass før restansen er gjort opp. 

5 Andre bestemmelser  

§ 5-1 Åpningstid  
Barnehagene har åpningstider etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer per dag.  
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§ 5-2 Ferie  
Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli, tre dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, 

samt dagene mellom jul og nyttår. Barnehagene holder også stengt 5 planleggingsdager i løpet av 

barnehageåret.  

§ 5-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden  
Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter barnehagens 

stengetid faktureres familien et gebyr på kr. 300,- per gang. Dette for å dekke lønnsutgifter for 

ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste faktura.  

§ 5-4 Leke- og oppholdsareal  
For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm per barn over 3 år og 5,4 kvm 

per barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og oppholdsareal.  

Barns garderobe, vaske/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) regnes ikke med i netto 

leke- og oppholdsareal, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.  

§ 5-5 Internkontroll 
Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer og utover 

dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- og 

kvalitetssikringsutvalg. Enhetsleder skal kunne skriftlig dokumentere sitt internkontrollsystem.  

6 Endring av vedtekter  
Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, 

politiske vedtak og gjeldende lovverk.  
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1 Innledning
Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha vedtekter. Det er
barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for
foresattes forhold i barnehagen.

§ 1 - 1 Eierforhold og forvalt ning
Barnehagene eies og drives av Ringerike kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om
barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt kommunale
vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Hovedutvalg et for op pvekst og kultur er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av
barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter.
Administrativt er barnehagene tilknyttet sektor Barn og unge med kommunalsjef for sektoren som
ansvarlig. Enhetsleder har den daglige ledelse av den enkelte barnehage.

§ 1 - 2 Formål og innhold
Barnehagens formål er i h enhold til barnehagelovens § 1:

« Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal by gge på
grunnleggende verdier i k risten og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverk og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikl e grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og vær e et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering » .

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for
innhold og oppgaver.

§ 1 - 3 Barn og foreldres medvirkning
For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg , jf. Barnehageloven § 4. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i ba rnehagen. Foreldrerådet skal fremme
felles interesse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er
viktige for foreld renes forhold i barnehagen.
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Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta ett er eget ønske, men ikke med flere representanter enn
hver av de andre gruppene.

§ 1 - 4 Taushetsplikt
Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov om
barnehager § 20.

2 Søknad og opptak
§ 2 - 1 Opptak
Barn som har rett på barnehageplass er ifølge barnehageloven § 12 a:

« Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barne hageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov og forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i
samsvar med denne lov og forskrifter.

Barnet har rett til pla ss i barnehage i den kommunen der det er bosatt».

Kommunen har et hovedopptak. Løpende opptak gjennomføres hele året ved ledige plasser.

§ 2 - 2 Hovedopptak
Søknadsfrist for hovedopptaket er 0 1.03 hvert år og ønsket oppstartdato er senest 31.12 hvert år.

Alle godkjente barnehager i Ringerike samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.

Først tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Deretter tildeles plass til øvrige
barn som har søkt innen søknadsfristen 0 1.03.

Derso m det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass i en
annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått sine ønsker oppfylt rett til å stå
på venteliste til de ønskede barnehager. Det betales fra tildelt plassdato.

Opptakskrets er barn som er bosatt i Ringerike kommune.

§ 2 - 3 Søknad
Søknad om plass skjer via den elektroniske Oppveks t portalen til Ringerike kommune. Barnehageåret
er fra 15.08/til skolestart følgende år. Det kan søkes om barne hageplass hele året med løpende
tildeling av ledige plasser. Dersom det skal søkes plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike,
må søker ben ytte søknadsprosedyren til den aktuelle kommunen. For å sikre rett til plass, må det
også søkes om plass i bo stedskommunen.

§ 2 - 3 Opptaksperiode
Barnehageåret løper fra og med 15. august til og med 14.august påfølgende år.

Startdato for plass i både hovedopptaket og ved opptak gjennom året fremkommer av tilbudsbrevet.
Plassen må tas i bruk 1 måned etter oppgitt startdato, ellers blir plassen tildelt en annen søker.

Tildelt plass beholdes frem til 14.august det året barnet når opplæringspliktig alder. Dersom barn får
utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad.
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§ 2 - 4 Kriterier for opptak
Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

1) Barn med nedsatt funksjonsevne , jf. Lov om barnehager § 13 . Det skal foretas en sakkyndig
vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være
lege, psykolog eller pedagogisk - psykologisk tjeneste.

2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4 - 12 og 4 - 4 annet og
fjerde ledd.

3) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans, jfr. Opplæringsloven.
4) Barn med dokumenterte h elsemessige, sosiale eller psykiske vansker som kan ha utbytte av

barnehageplass.
5) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming.
6) Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i

inneværende kalenderå r.
7) Barn i siste barnehageår før skolestart.
8) Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen. Det tilstrebes at søsken

får plass i samme barnehage.
9) Barn uten barnehageplass med rett til plass, jf. § 12a barnehageloven.
10) Ønske om bytte av barnehage

Det kreves dokumentasjon for punkt 1 – 5. Dokumentasjon sendes til Ringerike kommune og kan
ikke være eldre enn 3 måneder.

§ 2 - 5 Tildeling av plass
Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de som er prioritert i søknaden. Under ellers like forhold
tilbys eldre barn plass foran yngre. Innenfor alle prioriteringskriterier vil eldre barn gå foran yngre,
det vil si at det rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.

Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage en n foreldrene ønsker, dersom
den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompet anse knyttet til barnets behov .

3 Oppsigelse
§ 3 - 1 Oppsigelse av plassen skal via Barnehageportalen
Oppsigelse skal skje via Barnehageportalen. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 01. i
påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes.
Det er ingen oppsigelstid hvis bytte skjer mellom kommunale barnehager. Skolestartere må si opp
barne hageplassen før 01.03 det året barnet begynner på skolen.

§ 3 - 2 Oppsigelse fra kommunen
Ringerike kommune kan si opp plassen med 3 måneders frist om de av økonomiske grunner finner å
måtte stenge en eller flere barnehager.

4 Redusert plass, permisjon og flytting
§4 - 1 Plasstørrelse
Barnehagene tilbyr 100% eller 50% plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før foreldre/foresatte
kan søke om endring av størrelsen på plassen. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på
plassen. Det er den enkelte barnehage som innvilger/ikke innvilger og administrerer fordelingen av
dager til barna u t i fra foreldrenes behov og hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og
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omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og
funks jonsevne.

§4 - 2 Bytte av barnehage
Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Ved søknad om bytte av barnehage må ny søknad
registreres av foreldre/foresatte i Barnehageportalen . Ved innvilgelse av bytte må gammel plass sies
opp.

§4 - 3 Flytting
Ved flytting ut av kommunen kan foreldre/ foresatte beholde plassen i maksimalt 3 måneder etter
faktisk flytting. Foresatte plikter straks å melde i fra til barnehagen om flytting og seneste 1 måned før
flytting skjer. Dersom særskilte grunner tilsier at bar net bør fo rtsette i barnehagen ut over 3
måneder, kan familien søke Ringerike kommune om dette.

5 Foreldrebetaling
§ 5 - 1 Betaling for oppholdet
Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostpris kommer i tillegg og skal beregnes på
grunnlag av de faktiske utgifter, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.

For 50% plass påpl usses et administrasjonsgebyr p å 10%.

§ 5 - 2 Moderasjonsordninger
Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis
kjernetid i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale bestemmelse om foreldrebetaling i
barnehager (FOR 2005 - 12 - 16 nr. 64).

Søskenmoderasjonen innvilges automatisk.

Foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gra tis
kjernetid .

§ 5 - 3 Forfall og manglende betaling
Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar
med lov om renter ved forsinket betaling.

§5 - 4 Mislighold
Ved vesentlig mislighold av avtalen kan b arnehagemyndigheten vedta å inndra barnehageplassen
med 2 måneders varsel .

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

Dersom plass er tildelt på av uriktige opplysn inger av vesentlig betydning gitt av foresatte,
forsettlig eller grovt uaktsomt.
Dersom oppholdsbetaling ikke er betalt til tross for purring i henhold til betalingsrutinene.
Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder ell er mer.
Ved vesentlig fravær uten at fraværet er avtalt med barnehagen.
Dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 2 - 3.
Dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger.
Dersom søkere har uoppgjort foreldrebetaling for tidligere plass i barnehage eller i
skolefritidsordning (SFO), kan disse barna, eller deres søsken som tilhører samme husstand,
risikere å ikke kunne ta i bruk innvilget barnehageplass før restansen er gjort opp.
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6 Andre bestemmelser
§ 6 - 1 Åpningstid
Barnehagene har åpnin gstider etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer per dag.

§ 6 - 2 Ferie
Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli, tre dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag,
samt dagene mellom jul og nyttår. Barnehagene holder også stengt 5 planleggings dager i løpet av
barnehageåret.

§ 6 - 3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden
Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter barnehagens
stengetid f aktureres familien et gebyr på kr. 300, - per gang. Dette for å dekke lønnsutgifter for
ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste faktura.

§ 6 - 4 Leke - og oppholdsareal
For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm per barn over 3 år og 5,3 kvm
per barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke - og oppholdsareal.

Barns garderobe, vaske/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) regnes ikke med i netto
leke - og oppholdsareal, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.

§ 6 - 5 Internkontroll
Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer og utover
dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø - og
kvalitet ssikringsutvalg. Enhetsleder skal kunne skriftlig dokumentere sitt internkontrollsystem.

7 Endring av vedtekter
Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram,
politiske vedtak og gjeldende lovverk.

.
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Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet nedsatt i 2017 et utvalg med mandat å utarbeide forslag til ny 

opplæringslov – opplæringslovutvalget. 

Opplæringslovutvalget leverte rapport, NOU 2019-23, fra arbeidet i desember 2019. Denne 

rapporten er nå sendt ut på høring; kommunene er høringsparter. Rapporten er på over 800 

sider. Høringsfrist er 1. juli 2020. 

 

Administrativt har Ringerike kommune informert skolelederne + leder av spesialpedagogiske 

tjenester om både det nye lovforslaget, høringsbrevet og et sammendrag av NOU 2019 – 23. 

Disse enhetene har en intern frist til innen 01.05.20 å avgi uttalelser som 

kommuneadministrasjonen så kan bruke i sitt forslag til uttalelse fra Ringerike kommune. 

Administrasjonens forslag til uttalelse vil så bli forelagt det politiske nivået i juni slik at 

Ringerike kommune kan avgi en høringsuttalelse innen fristen 1. juli 2020.  
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Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Innledning
Kunnskapsdepartementet sender med dette opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23
Ny opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her .

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag . Fristen for å gi
høringsuttalelse er 1. juli 2020 .

Bakgrunn
Regjeringen oppn evnte 22 . september 201 7 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere
behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen
(grunnopplæringen ). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overor dnende
prinsipper for regelstyring en av grunnopplæringen. U tvalget leverte sin utredning NOU 2019:
2 3 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps - og integrerings minister Jan Tore Sanner 1 3 .
desember 2019.

Utredningen

Oversikt over innholdet i NOU - en

Kapitt el 1 inneholder et sammendrag av utredningen, og lovforslag står i kapittel 2. I tillegg
inneholder NOU - en fem deler: del I om utvalgets mandat, sammensetning og arbeid m.m.,
del II om styringen av grunnopplæringen, del III om utfordringer med dagens regel verk, del
IV om utvalgets vurderinger og forslag og til slutt del V om implementering, konsekvenser av
og merknader til lovforslaget.

Deres ref Vår ref

20/258 -

Dato

30 . januar 2020
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Del IV om utvalgets vurderinger og forslag er delt inn i kapitler etter tema (kapittel 12 – 54).
Hvert kapittel, og enkel te underkapitler, avsluttes med en punktvis oppsummering av
utvalgets forslag.

Utvalgets forslag

Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidr a til at loven og
forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av
grunnopplæringen , se kapittel 12 i NOU - en .

For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og framtidens
grunnopplæring, foreslår ut valget blant annet at universell opplæring , forsterket innsats og
individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven .
Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om tilpasset
opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å
gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt oppl æring viderefører
dagens rett til spesialundervisning, men utvalget foreslår at den deles opp i tre rettigheter.
Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne rettigheter.
Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den ped agogisk - psykologiske tjenesten slik at
tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot elever med særlige behov, men mot alle
elever. S e kapittel 31 om universell opplæring og individuell tilrettelegging .

Ungdommer som har fullført videregående opplæring uten å bestå , bør etter
opplæringslovutvalgets vurdering få en ny sjanse til å få studiekompetanse eller
yrkeskompetanse. Utvalget foreslår derfor å innføre rett til videregående opplæring for dem
som har «brukt opp» ungdomsretten t il videregående opplæring, men som ikke har bestått.
Disse ungdommene får etter utvalgets forslag rett til videregående opplæring særskilt
organisert for voksne , det vil si at retten til videregående opplæring ikke er knyttet opp mot et
bestemt antall år , og at retten ikke må t as ut innenfor en bestemt tidsramme . Les mer om
forslaget i kapittel 45.4.4 om rett til videregående opplæring for voksne.

Opplæringslovutvalget har hatt som mål å lage en lov med godt språk og god struktur.
Utvalget har blant annet forsøkt å skape bedre sammenheng mellom reglene for grunnskolen
og reglene fo r den videregående opplæringen. Utvalget har vært opptatt av i størst mulig
grad å unngå likelydende bestemmelser i ulike deler av loven, unngå dobbeltreguleringer og
å unngå særr egulering av forhold som er regulert i sektorovergripende lover som
kommuneloven og forvaltningsloven.

For øvrig foreslår utvalget blant annet
egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning,
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skole regler, se kapittel 18, 19, 21 og 22
at k ravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. ikke
videreføres, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd , se kapittel 19
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at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplær ing for at en elev kan sies å
ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående opplæring. Ungdom som
ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år med grunnskoleopplæring ved en
videregående skole, se kapittel 24
at aktivitetsplikten og hånd hevingsordningen for saker om psykososialt skolemiljø
videreføres med enkelte endringer , se kapittel 36
at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor
elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller a vverge skade , se kapittel
37.2
flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får tid til å være lærere. Det
fastsettes for eksempel i loven at all opplæring ska l forberedes og følges opp av en
lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede , se kapittel 39
at lærernormen ikke videreføres fordi utvalget foreslår flere andre krav som vil bidra til
å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at
ressursbruken kan tilpasses elevenes behov , se kapittel 26.3
å åpne for fjernundervisning i flere tilfeller enn i dag. Fjernundervisningen må blant
annet være trygg og pedagogisk forsvarlig og sikre at læreren og elev en kan
kommunisere effekti vt, se kapittel 28
at samiske elever i grunnskolen gis rett til opplæring på samisk i to fag dersom minst
tre elever i kommunen krever det, se kapittel 33
større fleksibilitet i fag - og timefordelingen , se kapittel 17
en rekke endringer i reglene om videre gående opplæring i bedrift, blant annet at
loven bruker «lærling» som fellesbenevnelse for alle som får fagopplæring i bedrift,
se kapittel 29
flere klargjøringer og språklige endringer i reglene om grunnskoleopplæring og
videregående opplæring særskilt or ganisert for voksne, se kapittel 45

Høringen

Videreformidling av høring sbrevet og hvem som kan sende inn høringssvar

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet
for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I
tillegg ber vi om at dere informerer om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende.

Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen
virksomhet og oppsummere de ulike i nnspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet
i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere
eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gje lder også privatpersoner og
aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.
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Innsending av høringssvarene

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet eller hvilke
kapitler i NOU - en høringsuttalelsene gjelder.

Opplæringslovutvalget har ikke drøftet forslaget om mild tvangsbruk med utvalgets
referansegruppe eller andre, og departementet ber derfor særskilt om innspill til dette
forslaget, se forslag til § 12 - 1 og kapittel 37.2 i NOU - en.

Høringsuttalels er skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2687171 under «Send inn høringssvar».

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Departementets oppfølging av utredningen – videre prosess
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov
på høring våren 2021. Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget. Regjeringen skal for
øvrig legge fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens
opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for
Stortinget våren 2022.

Stortinget har vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres , og NIFU skal gjennomføre
evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet . Resultatet av evalueringen vil foreligge
våren 2022. Departemente t kommer derfor ikke til å vurdere forslaget om å ikke videreføre
lærernormen før lærernormen er evaluert.

Kunnskapsdepartementet sendte NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i
videregående opplæring på høring 22. januar 2020. I utrednin gen er det blant annet forslag
om å utvide retten til videregående opplæring fra en rett til tre års opplæring til en rett til å
fullføre med studie - eller yrkeskompetanse. Kunnskapsdepartementet ser at det kan være
krevende for høringsinstansene å skulle svare på flere høringer på samme tid. Vi ber likevel
om at dere svarer på høringene hver for seg. Departementet vil se innspillene i sammenheng
i det videre arbeidet med forslag til ny opplæringslov.

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør

E lisabeth Harlem Eide
prosjektleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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1 Sammendrag 
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Figur 1.1   

1.1 Utfordringer med dagens regelverk for grunnopplæringen 

Dagens opplæringslov med forskrifter er på mange måter et velfungerende regelverk. Det er 

mange av reglene som det er stor enighet om, og som er viktige for at kommunene og 

fylkeskommunene skal kunne ivareta den grunnleggende retten til opplæring for barn, unge 

og voksne. Men det er også noen utfordringer med dagens regelverk. 

Brukerne av loven opplever at dagens regelverk er for omfattende, fragmentert og detaljert. 

Dette skyldes blant annet hyppige endringer i regelverket og innføring av nye regler. Samtidig 

gjøres det sjelden en vurdering av behovet for eksisterende regler. Regler brukes også i mange 

tilfeller som et virkemiddel for å ivareta mange gode formål. På denne måten har regelverket 

blitt for omfattende og uoversiktlig og samtidig for lite styrende og treffsikkert på de 

områdene som betyr aller mest. Når regelverket blir for omfangsrikt, blir det vanskelig å finne 

fram i det, og det kan oppleves som vanskelig å oppfylle alle reglene. En konsekvens av dette 

er at regelverket ikke får den gjennomslagskraften det bør ha. 

En annen utfordring er at det er manglende og ulik forståelse av loven. Mange av aktørene 

som regelverket retter seg mot, har ikke juridisk kompetanse. Det er ofte en manglende 

kobling mellom faglig-pedagogisk og juridisk kompetanse lokalt. Samtidig samsvarer ikke 

alltid den språklige forståelsen av ordlyden i loven med det som er det juridiske innholdet. 

Dette kan føre til at reglene ikke bare blir tolket feil, men også ulikt fra situasjon til situasjon, 

noe som kan utfordre både rettssikkerheten til den enkelte og viktige prinsipper om likhet og 

likeverdighet. 

Kommunene og fylkeskommunene opplever at de gjennomgående er for stramt styrt på 

opplæringsområdet, noe som kan få konsekvenser for deres mulighet til å drive lokal 

kvalitetsutvikling. Blant annet legger individuelle rettigheter og ulike krav til dokumentasjon, 

rapportering og systemer, føringer for hva som skal prioriteres. Noen av disse reglene har en 

sentral rolle i å sikre barn, unge og voksne i grunnopplæringen grunnleggende rettigheter, 

mens det for andre regler oppleves som mer uklart hvilket behov de i praksis skal ivareta. At 

loven også inneholder flere skjønnsmessige regler, gjør at den er krevende å anvende. I noen 

tilfeller oppleves det som uklart hva som skal være grunnlaget for den skjønnsmessige 

vurderingen, hvem som har myndighet til å gjøre vurderingen, og i hvilken grad staten 

gjennom tilsyn kan overprøve skjønnsutøvelsen. Dette kan også skape spenninger mellom 

aktørene i opplæringssektoren, særlig mellom kommuner og statlige myndigheter og mellom 

kommuner og lærere og rektorer. 

1.2 Overordnet om utvalgets forslag til ny lov 

Grunnopplæringen i Norge samler barn, unge og voksne med ulik bakgrunn og ulike 

forutsetninger, styrker og utfordringer i ett felles utdanningssystem. Målene og prinsippene 

for grunnopplæringen er de samme for alle, men veien til målene vil ikke være lik. 

Regelverket for grunnopplæringen må gi tilstrekkelig fleksibilitet slik at elever, lærlinger, 

lærere, kommuner og fylkeskommuner får anledning til å finne den veien som vil være best. 

Samtidig skal regelverket ivareta behovene til barn, unge og voksne i grunnopplæringen og 



sikre størst mulig grad av likhet og likeverdig behandling. Å finne riktig balanse mellom disse 

hensynene har vært i kjernen av Opplæringslovutvalgets arbeid. 

Like viktig som å komme fram til treffende regler er å finne riktig plassering av ansvaret for 

de ulike oppgavene, forventningene, kravene og pliktene. I arbeidet med å utrede og vurdere 

behovet for regulering av grunnopplæringen har utvalget kommet fram til overordnede 

prinsipper for styring gjennom regelverk. Målet med prinsippene har vært å skape 

overordnede rammer for utvalgets vurderinger, men også å gi veiledning og føringer for 

hvordan regelstyring også i framtiden bør være, slik at loven og det underliggende regelverket 

også over tid blir et godt og effektivt styringsvirkemiddel på grunnopplæringens område. 

Utvalget har oppsummert noen av de sentrale forslagene til endringer som foreslås i ny lov for 

grunnopplæringen under de tre påfølgende overskriftene. Målet er ikke å gi det totale bildet av 

utvalgets forslag, men å løfte fram enkelte av grepene utvalget mener bør gjøres med 

regelstyringen for å bidra til bedre oppnåelse av målene og prinsippene for grunnopplæringen. 

1.3 Loven skal ivareta behovene til barn, unge og voksne 

i grunnopplæringen 

Det kan oppstå spenninger mellom ulike formål, interesser og syn i grunnopplæringen. 

Utvalget mener at lovens formål er å legge til rette for at barn, unge og voksne får god 

opplæring i et godt miljø. I vurderingen av hva som vil være god opplæring og et godt miljø, 

må elevens beste alltid være et grunnleggende hensyn. For å komme fram til hva som vil være 

elevens beste, er det avgjørende at elevene får tilstrekkelig og nødvendig informasjon som de 

kan forstå, og at elevene blir hørt og får medvirke i saker som angår dem selv. Skolen har 

også et viktig ansvar for å skape trygge rammer som oppfordrer alle til å si hva de mener og 

til å delta aktivt i skoledemokratiet. Utvalget foreslår at disse overordnede prinsippene 

nedfelles i loven, og at de plasseres i lovens innledende kapitler. 

Et av de grunnleggende målene med grunnopplæringen er å sørge for danning og utdanning 

slik at elevene og lærlingene kan leve gode liv bli samfunnsansvarlige borgere. I dette ligger 

et viktig kvalifiseringsoppdrag. Reguleringen av grunnopplæringen må ta høyde for og skape 

rom for læring og utvikling for det mangfoldet av barn, unge og voksne som er i dagens og 

framtidens grunnopplæring. 

Som ledd i å imøtekomme dette foreslår utvalget at universell opplæring, forsterket innsats og 

individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven. Kravet 

om universell opplæring erstatter dagens krav om tilpasset opplæring. Forsterket innsats 

erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å gjelde all opplæring og alle 

trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæring viderefører dagens rett til 

spesialundervisning, men deles opp i tre rettigheter. Utvalget foreslår også en utvidelse av 

mandatet til den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten), slik at tjenestens arbeid 

ikke bare skal rette seg mot den enkelte med «særlege behov», men i større grad også mot å 

hjelpe kommunene og fylkeskommunene i den universelle opplæringen. 

Utvalget foreslår også flere utvidelser av rettigheter hvor målet er å møte behovene til barn, 

unge og voksne i grunnopplæringen bedre enn i dag. For å legge bedre til rette for at 

ungdommer skal være rustet til å kunne fullføre og bestå grunnopplæringen, foreslås det blant 

annet en rett til ett år med ekstra grunnskoleopplæring ved en videregående skole for de 

ungdommene som avslutter grunnskoleopplæringen uten å ha tilstrekkelig med opplæring til å 

få vitnemål. Utvalget foreslår også å innføre en rett til videregående opplæring for dem som 

har «brukt opp» ungdomsretten til videregående opplæring, men som ikke har oppnådd 

studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen planlagt sluttkompetanse. Utvalget mener det 



bør lønne seg å prøve å fullføre den videregående opplæringen, ikke avbryte, selv om man 

står i fare for å stryke. Ungdommer som ikke består alle fag, bør få en ny sjanse til å oppnå 

studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen planlagt sluttkompetanse. 

Mange barn og unge har behov for og ønske om å snakke med andre ressurspersoner enn 

lærerne. Dette ønsket har gått igjen hos de aller fleste barn og unge utvalget har vært i kontakt 

med gjennom arbeidet. Utvalget foreslår derfor å lovfeste at elevene skal ha god tilgang på 

rådgivning om sosiale og personlige forhold, og at elevene skal kunne få råd fra andre enn 

lærerne sine. Utvalget foreslår dessuten å innføre en plikt for fylkeskommunen til å sørge for 

at også lærlinger har tilgang på rådgivning om utdannings- og yrkesvalg og rådgivning om 

sosiale og personlige forhold. 

Dagens opplæringslov har ingen regulering av bruk av tvang eller fysisk inngripen mot elever 

som står i fare for å skade andre, samtidig som det er kjent at slike situasjoner oppstår i 

grunnopplæringen. Utvalget ønsker å forebygge og begrense bruken av tvang og andre fysiske 

inngrep. Utvalget foreslår på bakgrunn av dette å innføre et krav i loven om at skolen skal 

arbeide forebyggende mot skade og fare og sørge for trygghet med minst mulig inngripende 

tiltak. Utvalget foreslår også at det tydeliggjøres at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot 

elever dersom det er nødvendig for å avverge skade på andre personer eller avverge vesentlig 

skade på eiendom. Det åpnes også for at ansatte skal kunne gripe inn fysisk mot en elev for å 

opprettholde ro og orden dersom dette er nødvendig for å unngå mer inngripende tiltak. 

Utvalget foreslår også enkelte endringer med mål om å skape en styrket og mer fleksibel 

tilgang til opplæring i og på samisk og norsk tegnspråk. 

1.4 Loven skal være brukervennlig og anvendbar 

Lov- og regelspråk er en særegen sjanger. Ulike tilbakemeldinger på dagens lov tyder på at 

loven er skrevet i det som oppfattes som et juridisk språk. Samtidig har leserne av loven ulik 

bakgrunn og varierende kompetanse til å lese og forstå bestemmelsene som er viktige for 

dem. Mange har begrenset kjennskap til hvordan forarbeider, rundskriv og tolkninger kan 

legge føringer for hvordan reglene skal leses og forstås. Utvalget har vært oppmerksom på 

behovet for å lage en lov med en god struktur og et godt språk fra starten av arbeidet. Blant 

annet er erfaringene fra prosjektet Klart lovspråk tatt med i arbeidet. Referansegruppen har 

kommet med viktige og nyttige innspill til enkelte av forslagene til nye bestemmelser. Det er 

også gjennomført brukertesting av enkelte av forslagene, og utvalget har hatt flere 

språkverksteder med Språkrådet. 

Det har vært et mål å klargjøre hva som gjelder i selve lovteksten, slik at innholdet i 

bestemmelsene i størst mulig grad skal være mulig å forstå uten å oppsøke andre kilder. 

Eksempler på dette er utvalgets forslag til regulering av lekser, inndeling av elever i grupper 

og regelverket for voksne elever. 

Utvalget har også hatt som mål å få et mindre fragmentert regelverk og en bedre sammenheng 

mellom reglene som gjelder for grunnskolen og videregående opplæring. Det har vært et mål 

å fjerne ubegrunnede forskjeller. I tillegg har utvalget gjennomført en opprydning i strukturen 

i regelverket for å i størst mulig grad unngå likelydende bestemmelser i ulike deler av loven. 

Det har også vært et mål å unngå dobbeltregulering og særregulering av forhold som er 

regulert i sektorovergripende lover som kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utvalget har vært opptatt av at loven skal være et godt verktøy. Det har derfor vært viktig å 

vurdere reglene i lys av aktørenes erfaringer med dem og i lys av nytt tilgjengelig 

kunnskapsgrunnlag. Dette har blant annet ført til at utvalget foreslår justeringer i regelverket 

om elevenes skolemiljø. 



Det er også foretatt en opprydning der flere regler foreslås fjernet. Dette er regler som ikke er 

avgjørende for å nå målene for grunnopplæringen. Årsaken kan være at forholdet er 

tilstrekkelig regulert i annet regelverk, eller at det kan brukes andre virkemidler. Eksempler på 

regler som foreslås opphevet, er reglene om åremålstilsetting av rektorer og praksisplass for 

lærerstudenter. Forskriftshjemlene som det ikke er behov for, videreføres heller ikke. Å fjerne 

de reglene som ikke er nødvendige, skal bidra til å gi loven større gjennomslagskraft. Slik kan 

de reglene som ivaretar de mest grunnleggende behovene til barn, unge og voksne i større 

grad bli oppfylt. 

1.5 Loven skal plassere ansvaret på riktig sted 

Utvalget mener at den klare hovedregelen bør være at kommunen og fylkeskommunen skal ha 

ansvaret for at reglene i opplæringsloven etterleves. I mange tilfeller vil det være nødvendig 

med faglig-pedagogisk kompetanse og kjennskap til elevene og skoledriften for å etterleve 

reglene. Kommunen og fylkeskommunen må derfor sørge for å ha nødvendig kunnskap og 

kompetanse i virksomhetene til å utføre de lovpålagte oppgavene. 

Utvalget foreslår flere steder i loven å tydeliggjøre hvilken kunnskap som skal ligge til grunn 

for de skjønnsmessige vurderingene som loven legger opp til. Ett av målene er å tydeliggjøre 

samspillet mellom lovkravene og det faglig-pedagogiske kunnskapsgrunnlaget. At en 

vurdering eller beslutning skal bygge på et faglig-pedagogisk kunnskapsgrunnlag, innebærer 

at det skal brukes et sammensatt og fyldig faglig kunnskapsgrunnlag hvor både erfaringer, 

forskningsbasert kunnskap og kunnskap om den lokale konteksten inngår. Lærere og rektorer 

har en sentral rolle i utøvelsen av det faglige skjønnet. Men kommunen har også en viktig 

rolle når det gjelder å legge til rette for faglig utvikling og dialog mellom aktørene og å 

etterspørre faglige begrunnelser. 

Det er et viktig premiss for at elevene skal få en god opplæring, at de som er ansvarlige for å 

gi opplæringen, har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre oppgaven. Utvalget 

foreslår derfor at det innføres et krav i loven om at opplæringen må forberedes, gjennomføres 

og følges opp av en lærer, og at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med 

elevene i opplæringssituasjonen. For å bidra til å innfri denne hovedregelen foreslår utvalget 

også å lovfeste en plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sikre at skolene har tilgang til 

nok lærerressurser til å dekke opp vanlig fravær gjennom en forsvarlig vikarordning. 

Samtidig mener utvalget at kravet om lærerens tilstedeværelse ikke bør begrense muligheten 

for at særskilt kvalifiserte personer kan gi individuelt tilrettelagt opplæring dersom en konkret 

vurdering av eleven og opplæringen som skal gis, taler for det. Utvalget foreslår derfor et 

unntak fra kompetansekravene som kun vil gjelde for personer med en universitets- eller 

høyskoleutdanning som i større grad kan ivareta elevens behov enn en person som oppfyller 

de ordinære kompetansekravene. 

Utvalget foreslår strengere regulering der dette er nødvendig for å ivareta hensynet til barn, 

unge og voksne i grunnopplæringen. På andre områder mener utvalget at større fleksibilitet og 

bedre tilpasning til lokale forhold vil være til det beste for elevene. Utvalget foreslår derfor 

også flere endringer som vil gi økt handlingsrom til kommunene og fylkeskommunene. 

Utvalget foreslår blant annet økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen, færre krav om planer 

og systemer som sakkyndige vurderinger og tilstandsrapporter, og færre krav om hvordan 

samarbeid og involvering skal organiseres. I tillegg foreslår utvalget å oppdatere regelverket 

til den nye digitale hverdagen, slik at loven i størst mulig grad er teknologinøytral og dermed 

kan virke over tid. Samtidig vil ikke loven sette unødvendige begrensninger for hvilke 

virkemidler og metoder kommunene og fylkeskommunene kan ta i bruk. Utvalget foreslår i 



denne sammenheng å gi økt handlingsrom til å organisere opplæringen som fjernundervisning 

dersom det er gode grunner for dette og det vil være trygt og forsvarlig å gjennomføre 

opplæringen på denne måten. 

Utvalget foreslår også en generell tydeliggjøring av regelverket på flere områder, noe som kan 

gjøre det lettere for kommunene og fylkeskommunene å bruke det handlingsrommet som 

loven gir. Når regelverket er uklart, kan det føre til at det oppleves mer begrensende enn det 

egentlig er. 

Sammendrag av lovforslagene er samlet i slutten av hvert kapittel eller delkapittel fra og med 

kapittel 14. 

 

2 Lovforslaget 

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

Første delen – innleiande føresegner 

Kapittel 1. Formålet med og krava til opplæringa 

§ 1-1. Formålet med lova og kva lova gjeld 

Lova skal leggje til rette for at barn, ungdom og vaksne får god opplæring i eit godt 

miljø. 

Lova gjeld grunnskoleopplæring, vidaregåande opplæring og verksemd knytt til 

opplæringa. Lova gjeld ikkje for skolar som er godkjende etter friskolelova.  

§ 1-2. Formålet med opplæringa 

Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og 

framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfridom, nestekjærleik, 

tilgiving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og 

livssyn, og som er forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og 

den felles internasjonale kulturtradisjonen vår. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den enkelte si 

overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei 

kan meistre livet sitt og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei 

skal ha medansvar og rett til medverknad. 

Elevane og lærlingane skal møtast med tillit, respekt og krav og få utfordringar som 

fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

§ 1-3. Krav til forsvarleg opplæring 

Opplæring og anna verksemd som er omfatta av lova, skal vere forsvarleg.  



§ 1-4. Læreplanverket og utdanningstilbodet 

Kongen i statsråd skal gi forskrift om overordna mål og prinsipp for opplæringa.  

Departementet skal gi forskrift om læreplanar for fag. 

Departementet skal gi forskrift om kor mange timar med opplæring elevar i 

grunnskolen og elevar og lærlingar i den vidaregåande opplæringa skal ha, og korleis 

timane skal fordelast mellom trinn og fag. Opp til 10 prosent av timane i kvart fag kan 

flyttast til andre fag eller brukast til opplæring som er tverrfagleg eller særleg eigna for å 

nå måla i den overordna delen av læreplanverket. Kommunen og fylkeskommunen kan gi 

forskrift om opplæring utover det minstetimetalet som departementet har fastsett.  

Sametinget skal gi forskrift om det samiske lærestoffet i dei nasjonale læreplanane fo r 

fag og om læreplanar for opplæring i samiske språk. Sametinget gir òg forskrift om 

læreplanar for særskilde samiske fag i den vidaregåande opplæringa. Forskrifta skal 

haldast innanfor dei rammene som departementet har fastsett. Departementet skal gi 

forskrift om andre særskilde læreplanar for grunnskoleopplæringa i forvaltningsområdet 

for samisk språk og for andre elevar som får samisk opplæring i grunnskolen og i den 

vidaregåande opplæringa. Sametinget skal i samråd med departementet lage utkast til 

desse forskriftene. 

Departementet skal gi forskrift om kva for utdanningstilbod som fører fram til 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse (tilbodsstrukturen i den vidaregåande 

opplæringa). 

Departementet kan gi forskrift om plikt til å delta i aktivitetar som ikkje er opplæring i 

fag i grunnskolen. 

§ 1-5. Ansvaret for opplæringa 

Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringa. Fylkeskommunen har ansvaret for 

den vidaregåande opplæringa. Ansvarsfordelinga er nærmare regulert i kapittel 22. 

Kapittel 2. Medverknad, skoledemokrati og skolereglar 

§ 2-1. Det beste for eleven 

I alle handlingar og i avgjerder som vedkjem elevar, skal kva som er best for eleven, 

vere eit grunnleggjande omsyn. 

§ 2-2. Elevane sin rett til å medverke og plikt til å delta 

Elevane har rett til å ytre seg fritt i spørsmål som gjeld dei sjølve. Elevane skal bli 

høyrde, og synspunkta skal vektleggjast i samsvar med alder og modning.  

Elevane skal vere aktivt med i opplæringa og følgje skolereglane. Kommunen og 

fylkeskommunen skal sørgje for at elevar med høgt fråvær frå opplæringa blir følgde opp. 

Kommunen og fylkeskommunen kan påleggje elevane å gjere oppgåver utanom 

skoletida (lekser). Det må takast omsyn til at elevar har rett til kvile og fritid.  

§ 2-3. Samarbeid med foreldra 

Skolen skal samarbeide med foreldra om opplæringa til eleven. 

Departementet kan gi forskrift om samarbeidet mellom skolen og foreldra. 

§ 2-4. Skoledemokratiet 



Kommunar og fylkeskommunar skal sørgje for at elevane og foreldra får vere med på 

å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda til skolen, mellom anna organiseringa av 

skoledemokratiet, fastsetjinga av skolereglar og arbeidet med skolemiljøet. Elevane og 

foreldra skal delta i styringa av skolen. Elevane skal ikkje delta i behandlinga av saker 

som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Skolen skal leggje til rette for og oppmuntre til at alle elevane ytrar seg og deltek i 

skoledemokratiet. 

Elevane har rett til å velje elevråd. Dei kan òg velje å organisere elevdemokratiet på 

ein annan måte. 

§ 2-5. Skolereglar 

Kommunar og fylkeskommunar skal gi forskrift om skolereglar. Skolereglane skal ha 

føresegner om organisering av skoledemokratiet og om rettar og plikter for elevane, 

mellom anna om orden og åtferd. 

Det skal òg givast skolereglar om kva tiltak som kan brukast når elevar bryt 

skolereglane, og om korleis slike saker skal behandlast. Skolen kan berre bruke tiltak som 

er fastsette i skolereglane. 

Skolereglane skal skrivast slik at elevane kan forstå dei. 

§ 2-6. Informasjon 

Kommunar og fylkeskommunar skal gi elevar og foreldre den informasjonen dei har 

bruk for, mellom anna om opplæringa, skolemiljøet og skolereglane, og om dei rettane og 

pliktene elevane elles har. 

Andre delen – grunnskoleopplæring 

Kapittel 3. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

§ 3-1. Rett til grunnskoleopplæring 

Barn har rett til offentleg grunnskoleopplæring frå det året dei fyller seks år, til dei har 

avslutta det 10. trinnet. 

Retten gjeld når barnet truleg skal vere i Noreg i meir enn tre månader i strekk. Retten 

skal oppfyllast så raskt som mogleg og seinast innan éin månad etter at barnet er komme 

til Noreg. Barn som kjem til Noreg etter at dei har fylt seks år, skal til vanleg plasserast på 

det trinnet som høver med alderen. 

Dei som har avslutta det 10. trinnet i grunnskolen utan å ha fullført 

grunnskoleopplæringa eller tilsvarande opplæring, har rett til eitt år med tilrettelagd 

grunnskoleopplæring ved ein vidaregåande skole etter § 17-1. Retten gjeld ut det skoleåret 

som tek til det året ein fyller 24 år. 

§ 3-2. Plikt til grunnskoleopplæring 

Barn har plikt til grunnskoleopplæring frå det året dei fyller seks år, til dei har avslutta 

det 10. trinnet. Grunnskoleopplæringa skal gjennomførast på ein offentleg skole eller ein 

privat grunnskole som er godkjend etter § 20-1 eller etter friskolelova. Kommunen kan 

godkjenne grunnskoleopplæring i heimen etter § 20-5.  



Barn har plikt til grunnskoleopplæring når dei har vore i Noreg i tre månader. Plikta 

fell bort når barnet har vore utanlands i tre månader. 

Dersom særlege grunnar talar for det, kan kommunen frita ein elev heilt eller delvis 

frå opplæringsplikta. Til dømes kan ein elev få fritak frå delar av skoleveka eller eitt eller 

fleire av skoleåra. Elevar som har fått fritak frå opplæringsplikta, mister ikkje retten til 

opplæringa dei har fått fritak frå. 

Kommunen kan gi ein elev permisjon frå skolen dersom eleven får ei opplæring som 

samla sett er forsvarleg. Kommunen kan gi forskrift om permisjon frå skolen.  

Ein elev som høyrer til eit anna trussamfunn enn Den norske kyrkja, har rett til 

permisjon frå skolen dei dagane trussamfunnet har helgedag. Når eleven får permisjon, 

skal foreldra sørgje for den opplæringa som må til for at eleven skal kunne følgje med i 

opplæringa på skolen etter fråværet. 

§ 3-3. Innhald, vurdering og dokumentasjon i grunnskoleopplæringa 

Opplæringa i grunnskolen skal vere i samsvar med læreplanverket, jf. § 1-4. 

Elevane har rett til individuell vurdering og dokumentasjon av opplæringa. Elevane på 

1. til 7. trinn skal berre givast individuell vurdering utan karakterar. Departementet skal gi 

forskrift om individuell vurdering, om klage på vurdering og om dokumentasjon.  

§ 3-4. Utsett og tidleg skolestart 

Kommunen skal la eit barn byrje på skolen det året barnet fyller sju år, dersom gode 

grunnar talar for det. 

Kommunen skal la eit barn byrje på skolen det året barnet fyller fem år, dersom 

særlege grunnar talar for det. 

I vurderinga etter første og andre avsnitt skal kommunen leggje særleg vekt på kva 

føresetnader barnet har for å lære og for å utvikle sosial samkjensle.  

§ 3-5. Gratis grunnskoleopplæring 

Offentleg grunnskoleopplæring skal vere gratis. Kommunen kan ikkje krevje at 

elevane eller foreldra dekkjer utgifter knytte til grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter 

til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre 

turar. 

§ 3-6. Kva grunnskole eleven skal gå på 

Elevane har rett til å gå på ein skole i nærmiljøet. Kommunen skal gi forskrift om 

skolekrinsar. 

I fastsetjinga av skolekrinsar skal kommunen leggje særleg vekt på kva som er eleven 

sin næraste skole, men kommunen kan òg ta omsyn til topografi, trafikktilhøve, 

kapasiteten på skolane, og korleis elevane er fordelte i buområde. 

Forskrifta kan opne for unntak frå skolekrinsane dersom skolen i krinsen ikkje har 

ledig kapasitet. 

§ 3-7. Straffansvar for brot på opplæringsplikta 

Foreldre og andre som har omsorg for eit barn, kan straffast med bot dersom dei 

forsettleg eller aktlaust handlar slik at barnet er borte frå den pliktige 



grunnskoleopplæringa utan å ha rett til det. Offentleg påtale kan berre reisast dersom 

kommunen krev det. 

Kapittel 4. Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i grunnskoleopplæringa 

§ 4-1. Norsk skriftspråk (målform) for elevane i grunnskolen 

Elevane skal ha opplæring i begge dei norske skriftspråka, bokmål og nynorsk. 

Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av desse skriftspråka for 

elevar som får opplæring etter §§ 4-2, 4-3, 4-4 og 4-6. 

Foreldra til elevar på 1. til 7. trinn vel om læremidla skal vere på bokmål eller 

nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk i det 

skriftlege arbeidet, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. 

Elevar på 1. til 7. trinn har rett til opplæring i ei særskild gruppe i den målforma 

kommunen ikkje har vedteke, dersom minst ti elevar på trinnet krev det. Dersom minst ti 

elevar på eit trinn på same skole krev denne retten, har dei rett til å få opplæringa på den 

skolen. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei 

skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge 

det er minst seks elevar att i gruppa. 

Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole med ei 

anna målform enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å få opplæring 

på den målforma dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei særskild gruppe, 

same kor mange dei er. 

§ 4-2. Opplæring i og på samisk i grunnskolen 

Samiske elevar har rett til opplæring i anten nordsamisk, sørsamisk eller  lulesamisk. 

Samar er dei som kan skrivast inn i samemanntalet, og barna deira.  

Alle elevar som bur i forvaltningsområdet for samisk språk, har rett til opplæring i og 

på samisk. Kongen i statsråd kan gi forskrift om at elevar i andre område òg skal ha denne 

retten. Kommunen kan gi forskrift om at elevar som bur i forvaltningsområdet for samisk 

språk eller andre område fastsette av Kongen i statsråd, skal ha opplæring i samisk.  

Alle elevar som bur utanfor forvaltningsområdet for samisk språk, har rett til 

opplæring i og på samisk dersom minst ti elevar i kommunen krev det. Retten står ved lag 

så lenge det er minst seks elevar att i gruppa. Samiske elevar som bur utanfor 

forvaltningsområdet for samisk språk, har rett til opplæring på samisk i to fag dersom 

minst tre elevar i kommunen krev det. Departementet kan gi forskrift om kva for fag 

retten gjeld. 

Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal ha opplæring i og på samisk, om ikkje 

kommunen har fastsett at alle i grunnskolealder skal ha opplæring i samisk. 

Opplæringa på samisk kan leggjast til ein eller fleire skolar i kommunen. Dersom 

skolar i kommunar utanfor forvaltningsområdet for samisk språk ikkje har lærarar som 

kan gi opplæring i samisk, kan opplæringa givast på ein annan måte. Dersom opplæringa 

blir gitt ved hjelp av tekniske hjelpemiddel etter § 13-3, skal kommunen, når det er 

nødvendig, tilby eleven ein del av opplæringa i eit samiskspråkleg miljø.  

§ 4-3. Opplæring i kvensk og finsk i grunnskolen 



Når minst tre elevar med kvensk eller norskfinsk bakgrunn ved grunnskolar i Troms 

og Finnmark krev det, har dei rett til opplæring i kvensk eller finsk. Elevar på 8. til 10. 

trinn vel sjølve om dei skal ha slik opplæring. 

Dersom skolen ikkje har lærarar som kan gi opplæring i kvensk eller finsk, kan 

opplæringa givast på ein annan måte. 

§ 4-4. Opplæring i og på norsk teiknspråk i grunnskolen  

Elevar med høyrselshemming har rett til opplæring i og på norsk teiknspråk. Dersom 

skolen ikkje har lærarar som kan gi opplæring i norsk teiknspråk, kan opplæringa givast 

på ein annan skole. 

Kommunen kan fastsetje kva skole opplæringa på norsk teiknspråk skal givast på. 

§ 4-5. Opplæring i punktskrift i grunnskolen 

Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til nødvendig opplæring i 

punktskrift. 

§ 4-6. Særskild språkopplæring i grunnskolen 

Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild språkopplæring til 

dei kan norsk godt nok til å følgje opplæringa på skolen. Særskild språkopplæring skal 

omfatte forsterka opplæring i norsk og, om det trengst, morsmålsopplæring, tospråkleg 

opplæring i fag eller begge delar. 

Kommunen skal jamleg vurdere om eleven kan norsk godt nok til å følgje den vanlege 

opplæringa. 

Dersom skolen ikkje har lærarar som kan gi morsmålsopplæring, kan opplæringa 

givast på ein annan måte. Det same gjeld tospråkleg opplæring i fag.  

Kommunen kan vedta at eleven skal få opplæringa i morsmål på ein annan skole enn 

den eleven går på. 

§ 4-7. Innføringsopplæring for elevar i grunnskolen som har budd kort tid i Noreg  

Elevar som har budd kort tid i Noreg og har fått vedtak om særskild språkopplæring, 

kan få heile eller delar av opplæringa i særskilde grupper eller klassar eller på særskilde 

skolar. Slik innføringsopplæring kan berre givast om eleven eller foreldra samtykkjer. 

Eleven kan få slik opplæring i opp til to år. 

Eit vedtak om innføringsopplæring for ein elev kan berre gjerast for opp til eitt år om 

gongen. I vedtaket kan det gjerast unntak frå læreplanverket. 

Kapittel 5. Skyss, leksehjelp, SFO og overgang frå barnehage til skole 

§ 5-1. Skyss til og frå skolen for elevar i grunnskolen 

Elevar på 1. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn to kilometer frå 

skolen. Elevar på 2. til 10. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn fire 

kilometer frå skolen. Retten til skyss gjeld til og frå begge heimane når eleven har to 

heimar. 

Elevar har rett til gratis skyss dersom ein del av vegen er særleg farleg eller 

vanskeleg. Når kommunen skal vurdere kor farleg eller vanskeleg skolevegen er, skal det 

leggjast vekt på alderen til eleven. 



Elevar som treng båttransport, har rett til slik transport gratis.  

Elevar som treng skyss på grunn av nedsett funksjonsevne, skade eller sjukdom, har 

rett til gratis skyss til og frå skolen og skolefritidsordninga. Retten til skyss til og frå 

skolefritidsordninga gjeld ikkje i skoleferiane. 

§ 5-2. Reisefølgje for og tilsyn med elevar i grunnskolen  

Elevar som får skyss til og frå skolen eller skolefritidsordninga, har rett til reisefølgje 

og tilsyn i ventetida før og etter opplæringa eller skolefritidsordninga dersom dei treng 

det. 

§ 5-3. Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for elevar i grunnskolen  

Elevar har rett til losji når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. Når fylkeskommunen skal 

vurdere om dagleg skyss er forsvarleg, skal det særleg leggjast vekt på alderen og 

funksjonsevna til eleven og kor lang og farleg skolevegen er. Det kan berre leggjast vekt 

på kostnader eller vanskar for fylkeskommunen dersom dei er ekstraordinære.  

Dersom fylkeskommunen er i tvil om dagleg skyss er forsvarleg, avgjer foreldra om 

eleven skal skyssast eller innlosjerast. 

Dersom dagleg skyss ikkje er forsvarleg, har eleven plikt til å la seg innlosjere med 

mindre foreldra til eleven sjølv sørgjer for skyss og dekkjer kostnadene.  

Kommunen skal ha tilsyn med innlosjerte elevar. 

§ 5-4. Leksehjelp 

Kommunen skal ha tilbod om gratis leksehjelp til elevar i grunnskolen. Kommunen 

kan ikkje ta betalt for leksehjelp som blir gitt i skolefritidsordninga. Leksehjelpa er ikkje 

ein del av den opplæringa eleven har rett til etter denne lova. 

§ 5-5. Skolefritidsordning (SFO) 

Kommunen skal ha tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for elevar på 1. 

til 4. trinn og for elevar med særlege behov på 1. til 7. trinn. Kommunen kan krevje at 

foreldra dekkjer kostnadene til skolefritidsordninga. 

Kommunen kan nytte private til å drive skolefritidsordninga. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik og kultur- og fritidsaktivitetar. 

Aktivitetane skal vere tilpassa alderen, funksjonsevna og interessene til barna. I 

skolefritidsordninga skal barna passast på og få omsorg, og barn med nedsett 

funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår. 

Kommunen skal gi forskrift om skolefritidsordninga. Forskrifta skal ha føresegner om 

a) eigarforhold 

b) kven som er opptaksmyndigheit 

c) opptakskriterium 

d) opptaksperiode og oppseiing 

e) foreldrebetaling 

f) leike- og opphaldsareal 

g) dagleg opphaldstid og årleg opningstid 

h) personale og leiing 

§ 5-6. Overgangen frå barnehagen til skolen 



Kommunen skal sørgje for ein trygg og god overgang frå barnehagen til skolen og 

skolefritidsordninga. 

Tredje delen – vidaregåande opplæring 

Kapittel 6. Rett til vidaregåande opplæring 

§ 6-1. Rett til vidaregåande opplæring 

Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har rett til vidaregåande 

opplæring etter dette kapittelet. Dette gjeld òg dei som har fullført vidaregåande 

opplæring i eit anna land, men ikkje får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller 

yrkeskompetanse i Noreg. Retten gjeld berre for dei som truleg skal vere i Noreg i meir 

enn tre månader i strekk. 

Ungdommar har rett til vidaregåande opplæring i tre år. Dei har rett til å komme inn 

på eitt av tre utdanningsprogram som dei har søkt på, og rett til to år med vidaregåande 

opplæring som byggjer på det første året. Dersom den fastsette opplæringstida i faget er 

lengre enn tre år, blir retten utvida tilsvarande. 

Retten til vidaregåande opplæring gjeld ut det skoleåret som tek til det året ein fyller 

24 år (ungdomsrett). Dei som då ikkje har fullført, kan ha rett til vidaregåande opplæring 

etter § 17-3 (vaksenrett). Dei som har rett til vidaregåande opplæring etter dette kapittelet, 

kan etter søknad i staden få vidaregåande opplæring etter § 17-3 dersom det er særlege 

grunnar for det. Dei som har rett til vidaregåande opplæring etter første avsnitt andre 

setning, har etter søknad rett til å få vidaregåande opplæring etter § 17-3. 

Departementet kan gi forskrift om inntak til vidaregåande opplæring.  

§ 6-2. Studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram  

Den vidaregåande opplæringa omfattar studieførebuande og yrkesfaglege 

utdanningsprogram. 

Studieførebuande utdanningsprogram omfattar tre års opplæring i skole.  

Yrkesfaglege utdanningsprogram omfattar til vanleg to år med opplæring i skole og to 

år med læretid i bedrift. Fylkeskommunen kan godkjenne kontraktar om opplæring i 

bedrift som avvik frå dette. Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i 

bedrift, skal heile opplæringa bli gitt i skole. 

Departementet kan gi forskrift om ulike opplæringsordningar for den vidaregåande 

opplæringa i bedrift. 

§ 6-3. Planlegginga og utbygginga av det vidaregåande opplæringstilbodet  

Fylkeskommunen skal i planlegginga og utbygginga av det vidaregåande 

opplæringstilbodet leggje stor vekt på kva kompetanse samfunnet treng, og på kor mange 

læreplassar som finst. 

Departementet kan krevje at fylkeskommunen skal ha eit vidaregåande 

opplæringstilbod for søkjarar frå heile landet. 

§ 6-4. Innhald, vurdering og dokumentasjon i den vidaregåande opplæringa 

Den vidaregåande opplæringa skal vere i samsvar med læreplanverket og 

tilbodsstrukturen, jf. § 1-4. 



Elevane og lærlingane har rett til individuell vurdering og dokumentasjon av 

opplæringa. Departementet skal gi forskrift om individuell vurdering, om klage på 

vurdering og om dokumentasjon. Departementet kan òg gi forskrift om tap av rett til 

individuell vurdering som følgje av høgt fråvær. 

§ 6-5. Rett til omval og rett til ekstra opplæringstid i den vidaregåande opplæringa  

Elevar har rett til å gjere eitt omval og får då rett til ekstra tid så dei kan fullføre 

opplæringa. 

Elevar som har rett til særskild språkopplæring etter § 7-5 eller individuelt tilrettelagd 

opplæring etter § 10-3, har rett til opplæring i opp til to år ekstra dersom dei treng meir tid 

til opplæring og den ekstra opplæringstida kan gi dei ein høgare kompetanse. Før 

fylkeskommunen gjer vedtak om å gi elevar med rett til individuelt tilrettelagd opplæring 

ekstra opplæringstid, skal det vere innhenta ei sakkunnig vurdering.  

§ 6-6. Påbygging til generell studiekompetanse 

Dei som består fag- og yrkesopplæring, har rett til eitt års påbygging til generell 

studiekompetanse. Elevane må ta fatt på påbyggingsåret seinast det skoleåret dei fyller 24 

år. 

§ 6-7. Gratis vidaregåande opplæring 

Den vidaregåande opplæringa skal vere gratis. Fylkeskommunen kan likevel krevje at 

elevar og lærlingar dekkjer utgifter til individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det 

nødvendig å ha. Departementet kan gi forskrift om at elevar skal halde seg med 

læremiddel og digitalt utstyr. 

§ 6-8. Yrkesopplæringsnemnder 

Kvar fylkeskommune skal nemne opp ei yrkesopplæringsnemnd. Fylkeskommunen 

skal førebu dei sakene nemnda skal behandle.  

Departementet kan gi forskrift om kva samansetjing og oppgåver nemnda skal ha.  

§ 6-9. Rett til vidaregåande opplæring for dei som ikkje har opphaldsløyve 

Dei som ikkje har opphaldsløyve i Noreg, har rett til vidaregåande opplæring ut det 

skoleåret som tek til det kalenderåret dei fyller 18 år. Dei som oppheld seg ulovleg i 

landet utan å ha søkt om opphaldsløyve, har likevel ikkje rett til vidaregåande opplæring. 

Kapittel 7. Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i den vidaregåande 

opplæringa 

§ 7-1. Norsk skriftspråk (målform) for elevane i den vidaregåande opplæringa  

Elevane skal ha opplæring i begge dei norske skriftspråka, bokmål og nynorsk. 

Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av desse skriftspråka for 

elevar som får opplæring etter §§ 7-2, 7-3 og 7-5. 

Elevane vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk i det skriftlege arbeidet, og 

om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. 

§ 7-2. Opplæring i samisk i den vidaregåande opplæringa 



Samiske elevar har rett til opplæring i anten nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. 

Samar er dei som kan skrivast inn i samemanntalet, og barna deira.  

Alle elevar som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen, har rett til 

opplæring i samisk i den vidaregåande opplæringa. 

Dersom skolen ikkje har lærarar som kan gi opplæring i samisk, kan opplæringa givast 

på ein annan måte. Dersom opplæringa blir gitt ved hjelp av tekniske hjelpemiddel etter 

§ 13-3, skal fylkeskommunen, når det er nødvendig, tilby eleven ein del av opplæringa i 

eit samiskspråkleg miljø. 

§ 7-3. Opplæring i og på norsk teiknspråk i den vidaregåande opplæringa 

Elevar med høyrselshemming har rett til å få opplæring ved hjelp av tolk eller til å gå 

på vidaregåande skolar som har opplæring i og på norsk teiknspråk.  

Retten til opplæring i og på norsk teiknspråk gjeld berre innanfor dei 

utdanningsprogramma og programområda som skolane har tilbod om, og delar av 

opplæringa kan givast ved hjelp av tolk. 

§ 7-4. Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa 

Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til nødvendig opplæring i 

punktskrift. 

§ 7-5. Særskild språkopplæring i den vidaregåande opplæringa 

Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild språkopplæring til 

dei kan norsk godt nok til å følgje opplæringa på skolen. Særskild språkopplæring skal 

omfatte forsterka opplæring i norsk og, om det trengst, morsmålsopplæring, tospråkleg 

opplæring i fag eller begge delar. 

Fylkeskommunen skal jamleg vurdere om eleven kan norsk godt nok til å følgje den 

vanlege opplæringa. 

Dersom skolen ikkje har lærarar som kan gi morsmålsopplæring, kan opplæringa 

givast på ein annan måte. Det same gjeld tospråkleg opplæring i fag. 

Kommunen kan vedta at eleven skal få opplæringa i morsmål på ein annan skole enn 

den eleven går på. 

§ 7-6. Innføringsopplæring for elevar i den vidaregåande opplæringa som har budd kort 

tid i Noreg 

Elevar som har budd kort tid i Noreg og har fått vedtak om særskild språkopplæring, 

kan få heile eller delar av opplæringa i særskilde grupper eller klassar eller på særskilde 

skolar. Slik innføringsopplæring kan berre givast med samtykke frå eleven. Eleven kan få 

slik opplæring i opp til to år. 

Vedtak om innføringsopplæring for ein elev kan berre gjerast for opp til eitt år om 

gongen. I vedtaket kan det gjerast unntak frå læreplanverket. 

Kapittel 8. Opplæring i bedrift 

§ 8-1. Verkeområdet for kapittelet 

Dette kapittelet gjeld for den vidaregåande opplæringa som blir gitt i bedrift etter 

godkjende kontraktar. 



Dei som får vidaregåande opplæring i bedrift, blir i denne lova kalla lærlingar. 

Dersom opplæringa blir gitt i skole, gjeld reglane for elevar. Reglane for elevar gjeld òg 

for elevar som har praksis eller opplæring i bedrift utan kontrakt etter § 8-2. 

§ 8-2. Inngåing og endring av kontrakt om opplæring 

Lærlingar skal skrive kontrakt om opplæring med ei eller fleire lærebedrifter. Dersom 

kontrakten oppfyller krava, skal han godkjennast av fylkeskommunen. Kontrakten kan 

berre endrast etter samtykke frå fylkeskommunen. 

Kontrakten skal vere inngått før opplæringa i lærebedrifta tek til. Kontrakten gjeld frå 

den tida opplæringa tek til, sjølv om godkjenninga kjem seinare. 

Det skal stå i kontrakten kva som er målet for opplæringa, og kven som har ansvaret 

for dei ulike delane av opplæringa. Kontrakten skal vise til den eller dei arbeidsavtalane 

som er inngått. 

Departementet kan gi forskrift om kva form og innhald kontrakten skal ha, og om 

endring av kontrakten. 

§ 8-3. Heving og oppseiing av kontrakt om opplæring 

Kontrakten om opplæring kan seiast opp dersom partane er samde om det. 

Lærebedrifta skal orientere fylkeskommunen skriftleg før ein kontrakt blir oppsagd. 

Ein kontrakt om opplæring kan hevast etter vedtak frå fylkeskommunen dersom 

lærlingen seier skriftleg frå at han eller ho ikkje ønskjer å halde fram ut kontrakttida. Ein 

kontrakt om opplæring kan òg hevast dersom ein av partane gjer seg skyldig i vesentlege 

brot på pliktene sine i arbeidsforholdet eller ein av partane ikkje er i stand til å oppfylle 

kontrakten. 

Dersom ein kontrakt om opplæring blir oppsagd eller heva, skal lærebedrifta skrive ut 

ein attest om opplæringa som er gjennomført. 

§ 8-4. Lærlingane sine rettar og plikter som arbeidstakarar. Tilhøvet til arbeidsmiljøloven  

Lærlingar er arbeidstakarar i lærebedrifta, med dei rettane og pliktene som følgjer av 

lover og tariffavtalar. 

Lærlingar skal ha arbeidsavtale med lærebedrifta. Lærebedrifta kan berre seie opp 

denne arbeidsavtalen dersom kontrakten om opplæring blir oppsagd eller heva etter § 8-3. 

Dei første seks månadene av arbeidsforholdet kan arbeidsavtalen likevel seiast opp 

etter reglane i arbeidsmiljøloven §§ 15-3 og 15-6 dersom lærlingen har fylt 21 år og har 

inngått kontrakt om full opplæring i bedrift. Kontrakten om opplæring fell bort dersom 

arbeidsavtalen blir oppsagd. 

Arbeidsavtalen fell bort når læretida er over, eller dersom kontrakten blir oppsagd 

eller heva. 

Andre avsnitt andre setning, tredje avsnitt og fjerde avsnitt i føresegna her gjeld ikkje 

arbeidsavtalar som partane har inngått uavhengig av kontrakten om opplæring.  

§ 8-5. Godkjenning av lærebedrifter 

Fylkeskommunen skal godkjenne lærebedrifter som oppfyller krava i § 8-6. 



Før fylkeskommunen kan godkjenne ei lærebedrift, må ho vere fagleg vurdert av 

yrkesopplæringsnemnda. Fylkeskommunen skal leggje stor vekt på den faglege 

vurderinga. 

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av lærebedrifter og om deling av 

ansvaret mellom samarbeidande lærebedrifter. 

§ 8-6. Krav til lærebedrifter 

Ei lærebedrift skal vere i stand til å gi opplæring i samsvar med læreplanar for fag, 

anten åleine eller i samarbeid med andre godkjende lærebedrifter.  

Ei lærebedrift skal ha ein eller fleire fagleg kvalifiserte personar som har ansvaret for 

opplæringa, og ein eller fleire instruktørar som gir opplæring. 

§ 8-7. Rekruttering av lærebedrifter og formidling til læreplass  

Fylkeskommunen skal rekruttere lærebedrifter med sikte på å gi alle kvalifiserte 

søkjarar tilbod om læreplass i bedrift. 

Fylkeskommunen skal formidle kvalifiserte søkjarar til lærebedrifter det er inngått 

avtalar om læreplass med. 

Departementet kan gi forskrift om formidling til læreplass. 

§ 8-8. Tilskot til lærebedrifter 

Fylkeskommunen skal gi godkjende lærebedrifter tilskot til opplæring. 

Departementet kan gi forskrift om tilskot til lærebedrifter. 

§ 8-9. Oppfølging av lærebedrifter og tap av godkjenning 

Fylkeskommunen skal rettleie lærebedriftene og kontrollere at dei oppfyller krava i 

denne lova. 

Etter ei fagleg vurdering i yrkesopplæringsnemnda kan fylkeskommunen trekkje 

tilbake godkjenninga som lærebedrift dersom lærebedrifta ikkje lenger oppfyller krava. 

Den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda skal vege tungt. 

Godkjenninga som lærebedrift fell bort to år etter at den siste kontrakten om 

opplæring er avslutta. 

Departementet kan gi forskrift om tap av godkjenning. 

§ 8-10. Lærebedriftene sitt ansvar for opplæringa 

Lærebedriftene skal lage ein plan som sikrar at lærlingane får opplæring i samsvar 

med kontrakten, og dei skal leggje produksjonen til rette for denne opplæringa.  

Lærebedriftene skal skape eit godt arbeids- og læringsmiljø. Den samla arbeids- og 

opplæringstida til lærlingar skal ikkje vere lengre enn arbeidstida til andre arbeidstakarar. 

Lærebedrifter som ikkje lenger kan gi opplæring i samsvar med kontrakten, skal 

melde frå til fylkeskommunen. 

§ 8-11. Krav til internkontroll i lærebedrifter 

Lærebedriftene skal ha internkontroll for å sikre at opplæringa er i samsvar med denne 

lova. Representantar for arbeidstakarane skal få ta del i internkontrollarbeidet. 

Lærebedriftene skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa dei gir. 

Departementet kan gi forskrift om rapporteringsplikta. 



Kapittel 9. Skyss, bustad og oppfølgingsteneste 

§ 9-1. Skyss til og frå skolen for elevar i den vidaregåande opplæringa 

Elevar har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle dersom dei bur meir enn seks 

kilometer frå skolen. Retten til skyss eller full skyssgodtgjersle gjeld til og frå begge 

heimane når eleven har to heimar. 

Elevar som treng båttransport, har rett til slik transport gratis.  

Elevar som treng skyss på grunn av nedsett funksjonsevne, skade eller sjukdom, har 

rett til gratis skyss til og frå skolen. 

Departementet kan gi forskrift om at retten til skyss kan oppfyllast gjennom 

rabattordningar for offentleg transport i område med eit godt utbygd kollektivtilbod.  

§ 9-2. Reisefølgje for og tilsyn med elevar i den vidaregåande opplæringa 

Elevar som får skyss, har rett til reisefølgje dersom dei treng det. 

Elevar som får skyss, har rett til tilsyn i ventetida før og etter opplæringa dersom dei 

på grunn av nedsett funksjonsevne ikkje klarer seg åleine. 

§ 9-3. Hjelp med å skaffe bustad for elevar i den vidaregåande opplæringa 

Når ein elev ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen, skal fylkeskommunen hjelpe til 

med å skaffe eleven ein stad å bu. Er det ikkje mogleg å skaffe eleven bustad på annan 

måte, skal fylkeskommunen sørgje for at det blir bygd ein elevheim.  

§ 9-4. Oppfølgingsteneste for ungdom som ikkje er i vidaregåande opplæring eller arbeid  

Kvar fylkeskommune skal ha ei oppfølgingsteneste. Oppfølgingstenesta skal sørgje 

for at ungdom som har rett til opplæring etter § 6-1 og ikkje er i opplæring eller arbeid, får 

tilbod om vidaregåande opplæring, andre kompetansefremjande tiltak eller arbeid. Ein er 

omfatta av tenesta fram til utgangen av det året ein fyller 21 år. 

Departementet kan gi forskrift om oppgåvene til oppfølgingstenesta. 

Fjerde delen – fellesreglar for grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa 

Kapittel 10. Universell opplæring og individuell tilrettelegging 

§ 10-1. Universell opplæring 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for universell opplæring, det vil seie at 

opplæringa skal vere tilfredsstillande for flest mogleg utan individuell tilrettelegging. 

§ 10-2. Plikt til å sikre tilfredsstillande utbytte av opplæringa (aktivitetsplikt)  

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarane følgjer med på utviklinga 

til elevane og vurderer om dei har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarane melder frå til rektor 

dersom det er tvil om at ein elev får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa. I slike 

tilfelle skal skolen vurdere og setje i verk tiltak innanfor den universelle opplæringa med 

sikte på å gi eleven eit tilfredsstillande utbytte av den. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevar som er i ferd med å bli 

hengande etter i opplæringa, blir gitt forsterka innsats. Om det er til det beste for eleven, 

kan den forsterka innsatsen i ein kort periode givast som eineundervisning.  



Skolen skal vurdere om tiltaka gir eleven eit betre utbytte av opplæringa, og om 

eleven kan trenge individuelt tilrettelagd opplæring. 

§ 10-3. Individuelt tilrettelagd opplæring 

Elevar har rett til individuelt tilrettelagd opplæring dersom utbyttet av den universelle 

opplæringa ikkje er tilfredsstillande. 

§ 10-4. Vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring 

Kommunen og fylkeskommunen skal hente inn ei sakkunnig vurdering frå den 

pedagogisk-psykologiske tenesta før dei avgjer om ein elev skal få individuelt tilrettelagd 

opplæring. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal ta stilling til om eleven treng slik 

tilrettelegging. 

Kommunen og fylkeskommunen kan berre fråvike den sakkunnige vurderinga dersom 

dei kjem til at eleven kan få tilfredsstillande opplæring på ein annan måte. Ei slik avgjerd 

skal vere grunngitt i vedtaket. I vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring kan det 

gjerast unntak frå reglane om innhaldet i og organiseringa av opplæringa. 

Ei sakkunnig vurdering kan berre gjerast med samtykke frå eleven eller foreldra. Eit 

vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring kan berre gjerast når eleven eller foreldra 

samtykkjer. Eit tilbod om individuelt tilrettelagd opplæring skal utarbeidast i samråd med 

eleven og foreldra, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. 

§ 10-5. Kva den sakkunnige vurderinga skal innehalde 

I den sakkunnige vurderinga skal den pedagogisk-psykologiske tenesta alltid greie ut 

om 

a) eleven sitt utbytte av den universelle opplæringa 

b) kvifor eleven eventuelt ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa 

c) kva som er realistiske opplæringsmål for eleven 

d) kva tiltak som kan gi eleven eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa 

§ 10-6. Krav om kompetanse for å gi individuelt tilrettelagd opplæring 

Den som skal gi individuelt tilrettelagd opplæring, må oppfylle kompetansekrava for å 

bli tilsett i lærarstilling, jf. § 15-2, og krava om relevant kompetanse i faget det skal 

undervisast i, jf. § 15-3. 

I vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring kan det gjerast unntak frå 

kompetansekrava dersom det vil gi eleven betre opplæring. Slike unntak kan berre gjerast 

for personar med ei universitets- eller høgskoleutdanning som gjer dei særleg eigna til å 

vareta behova til eleven. 

§ 10-7. Individuell opplæringsplan 

Skolen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan for elevar som får individuelt 

tilrettelagd opplæring. I planen skal det stå kva som er måla for og innhaldet i opplæringa, 

og korleis ho skal drivast. 

§ 10-8. Årleg evaluering av eleven sitt utbytte av den individuelt tilrettelagde opplæringa  

Skolen skal éin gong i året utarbeide ei skriftleg oversikt over den individuelt 

tilrettelagde opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven sett opp 



mot måla i den individuelle opplæringsplanen. Eleven eller foreldra skal få oversikta og 

vurderinga. 

§ 10-9. Personleg assistanse 

Elevar som treng personleg assistanse for å delta i opplæringa, har rett til slik 

assistanse. 

§ 10-10. Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel 

Elevar har rett til dei tekniske hjelpemidla og den fysiske tilrettelegginga dei treng for 

å få tilfredsstillande utbytte av opplæringa. 

§ 10-11. Opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel og i mobilitet 

Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til nødvendig opplæring i bruk av 

tekniske hjelpemiddel. Dei har òg rett til nødvendig opplæring i mobilitet slik at dei kan ta 

seg fram på skolen, komme seg til og frå skolen og delta i aktivitetar i regi av skolen. 

§ 10-12. Pedagogisk-psykologisk teneste 

Kvar kommune og fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal samarbeide med skolane og hjelpe til med 

kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og tilrettelegging av opplæringa for elevane. 

Tenesta skal utarbeide sakkunnige vurderingar der lova krev det. Departementet kan 

gi forskrift om at den pedagogisk-psykologiske tenesta skal utarbeide sakkunnige 

vurderingar i andre tilfelle òg. 

Kapittel 11. Skolemiljøet til elevane 

§ 11-1. Verkeområde for kapittelet 

Kapittelet gjeld for skolen, leksehjelpordninga og skolefritidsordninga.  

§ 11-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

§ 11-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid 

Skolen skal ikkje godta krenking som til dømes mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide 

kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. 

§ 11-4. Plikt til å sikre at elevane har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

(aktivitetsplikt) 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på korleis elevane har det, og om mogleg 

gripe inn mot krenking som til dømes mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 

kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt. Rektor skal varsle kommunen og 

fylkeskommunen i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt, skal skolen 

snarast undersøkje saka. 



Når ein elev seier at han eller ho ikkje har det trygt og godt, skal skolen undersøkje 

saka og så langt det finst eigna tiltak, sørgje for at eleven får det trygt og godt. Det same 

gjeld når ei undersøking som skolen sjølv har sett i gang, viser at ein elev ikkje har det 

trygt og godt. Tiltaka skal veljast på grunnlag av ei konkret og fagleg vurdering.  

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det 

stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som skal gjennomføre tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første 

til femte avsnitt, i den forma og det omfanget som er nødvendig.  

§ 11-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev  

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan 

som arbeider på skolen, krenkjer ein elev med til dømes mobbing, vald, diskriminering 

eller trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle kommunen 

eller fylkeskommunen med mindre varselet er openbert grunnlaust. 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein i leiinga 

ved skolen krenkjer ein elev med til dømes mobbing, vald, diskriminering eller 

trakassering, skal vedkommande varsle kommunen eller fylkeskommunen direkte. 

Undersøking og tiltak etter § 11-4 tredje og fjerde avsnitt skal setjast i verk straks. 

§ 11-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde 

saka til fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 11-4 og 11-5 er oppfylt, for å 

bidra til at eleven får det trygt og godt på skolen. Dersom saka ikkje er teken opp med 

rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal fylkesmannen avvise 

saka, om det ikkje er særlege grunnar til å behandle saka. Det same gjeld dersom eleven 

ikkje lenger går på den skolen saka gjeld. 

Kommunen, fylkeskommunen og skolen skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje 

fram alle opplysningar som fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. 

Kjem fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 11-4 og 11-

5, kan fylkesmannen påleggje kommunen eller fylkeskommunen å rette forholdet. Dersom 

saka elles vil bli unødig forseinka, eller dersom det er grunn til å tru at kommunen eller 

fylkeskommunen ikkje kjem til å rette forholdet, kan fylkesmannen vedta kva skolen skal 

gjere for at eleven skal få det trygt og godt. 

Fylkesmannen skal setje ein frist for gjennomføringa av vedtaket og følgje opp saka. 

Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolereglane, jf. § 2-5, eller vedta at ein elev 

skal byte skole, jf. § 12-3. 

Avgjerda til fylkesmannen er eit enkeltvedtak. 

§ 11-7. Det fysiske miljøet 



Kommunen og fylkeskommunen skal i planlegginga, bygginga, tilrettelegginga og 

drifta av skolane ta omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.  

Det fysiske miljøet på skolen skal vere i samsvar med dei gjeldande faglege normene. 

Ved avvik frå normene må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel er tilfredsstillande 

med omsyn til tryggleik, helse, trivsel og læring. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal 

innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane som har nedsett funksjonsevne. 

Dersom ein elev, ein forelder eller eit av råda eller utvala på skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å bøte på manglar ved det fysiske miljøet, skal skolen 

snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om 

skolen ikkje har teke stilling til saka innan rimeleg tid, kan det klagast som om det var 

gjort enkeltvedtak. 

§ 11-8. Tvangsmulkt 

For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 11-6 kan fylkesmannen og 

klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for kommunar og fylkeskommunar. Tvangsmulkt kan 

fastsetjast samtidig med vedtaket eller seinare. 

Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når kommunen eller fylkeskommunen ikkje 

held fristen for gjennomføring av vedtaket etter § 11-6, og mulkta går til vedtaket er 

oppfylt. Ei avgjerd om tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det er uråd å rette seg etter 

vedtaket og den ansvarlege ikkje kan noko for det. 

Avgjerda om tvangsmulkt skal behandlast i samsvar med reglane i forvaltningsloven 

kapittel IV og V. 

Mulkta går til statskassa. I særlege tilfelle kan tvangsmulkta reduserast eller falle bort.  

Departementet kan gi forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, og om kor 

stor mulkta skal vere. 

§ 11-9. Straffansvar for brot på reglane om skolemiljø 

Med bot eller fengsel i opp til 3 månader blir den straffa som forsettleg eller aktlaust 

grovt eller fleire gonger bryt føresegnene i § 11-4 første avsnitt, § 11-4 andre avsnitt eller 

§ 11-5. Med bot eller fengsel i opp til 3 månader blir den rektoren straffa som forsettleg 

eller aktlaust grovt eller fleire gonger bryt føresegnene i § 11-4 tredje avsnitt eller § 11-4 

fjerde avsnitt. 

Dersom ei føresegn i § 11-4 første til fjerde avsnitt eller § 11-5 er broten av nokon 

som handlar på vegner av skolen, kan kommunen og fylkeskommunen straffast, jf. 

straffeloven § 27. 

Straffansvaret er forelda etter 5 år. 

§ 11-10. Bevisbør i erstatningssaker om psykososialt skolemiljø 

Dersom det er grunn til å tru at kommunen eller fylkeskommunen ikkje har følgt 

reglane om psykososialt skolemiljø i eller i medhald av kapittel 11, skal det ved 

behandlinga av erstatningskrav etter skadeserstatningsloven leggjast til grunn at reglane 

ikkje er følgde, om ikkje kommunen eller fylkeskommunen gjer noko anna truleg. 



Kapittel 12. Skadeførebygging og ordenstiltak 

§ 12-1. Tiltak overfor elevane for å halde ro og orden og avverje skade 

Skolen skal arbeide førebyggjande mot skade og fare, og sørgje for tryggleik med 

minst mogleg inngripande tiltak. 

Tilsette i skolen kan gripe inn fysisk mot elevar dersom det er nødvendig for å avverje 

fare for skade på andre personar eller for å avverje vesentleg skade på eigedom. Tilsette 

kan òg gripe inn fysisk mot elevar for å halde ro og orden dersom det er nødvendig for å 

unngå meir inngripande tiltak. Tilsette kan berre nytte lite inngripande tiltak, som å halde 

eleven fast ei lita stund eller ta eleven ut av fellesrom. Dei fysiske inngrepa skal vere så 

få, kortvarige og skånsame som mogleg. 

Tilsette i skolen kan likevel gripe inn overfor elevane etter reglane om nødrett og 

nødverje i straffelova §§ 17 og 18. 

Dersom det blir nytta inngrep etter andre eller tredje avsnitt, skal rektor varslast, og 

hendinga må dokumenterast i den forma og i det omfanget som er nødvendig. Rektor skal 

varsle kommunen eller fylkeskommunen. 

Tiltak som er allment aksepterte i samhandlinga mellom vaksne og barna dei har 

omsorg for, skal ikkje reknast som tiltak etter denne føresegna. 

For helserelaterte tiltak gjeld kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Departementet kan gi forskrift om bruk av tiltak etter denne føresegna.  

§ 12-2. Bortvising 

Kommunen og fylkeskommunen kan fastsetje i skolereglane at elevane kan visast bort 

frå opplæringa etter fleire eller grove brot på skolereglane. Elevar på 1. til 7. trinn kan 

visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. trinn kan visast bort 

for opp til tre dagar. Elevar i den vidaregåande opplæringa kan visast bort for opp til fem 

dagar. Det kan òg fastsetjast at elevar i den vidaregåande opplæringa kan visast bort for 

resten av skoleåret dersom regelbrota er særleg alvorlege. 

Det er rektor sjølv som vedtek bortvising frå opplæringa. Om ikkje kommunen eller 

fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort elevar frå ei 

opplæringsøkt som læraren sjølv har ansvaret for. Bortvisinga kan ikkje vare meir enn to 

klokketimar. Det er fylkeskommunen sjølv som gjer vedtak om at ein elev i den 

vidaregåande opplæringa skal visast bort for resten av skoleåret. 

Ein elev kan ikkje visast bort dersom mindre inngripande tiltak er tilstrekkelege.  

§ 12-3. Pålagt skolebyte 

Ein elev kan flyttast til ein annan skole, dersom åtferda til eleven går alvorleg ut over 

tryggleiken, trivselen eller læringa til ein eller fleire medelevar. 

Ein elev kan ikkje flyttast dersom mindre inngripande tiltak er tilstrekkelege. Ein elev 

kan ikkje flyttast dersom det fører til at eleven må flytte ut av heimen eller gjer at dagleg 

skyss blir uforsvarleg. Ein elev i den vidaregåande skolen skal heller ikkje flyttast dersom 

det fører til at eleven må byte utdanningsprogram og programområde. 

Kommunen og fylkeskommunen sjølv gjer vedtak om skolebyte. 

§ 12-4. Forbod mot bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet  



Når elevar får opplæring, skal dei ikkje bruke plagg som dekkjer heile ansiktet eller 

delar av det. Det same gjeld når dei deltek i skolefritidsordninga eller får leksehjelp.  

Når dei som er tilsette i skolen, er saman med elevane, skal dei ikkje bruke plagg som 

dekkjer heile ansiktet eller delar av det. Det same gjeld dei som arbeider i 

skolefritidsordninga, leksehjelpordninga, skolehelsetenesta eller den pedagogisk-

psykologiske tenesta. 

Forbodet gjeld ikkje tildekking av ansiktet av omsyn til vêr, helse eller tryggleik, eller 

tildekking som tener pedagogiske eller sosiale føremål.  

Kapittel 13. Organiseringa av opplæringa, læremiddel og opplæringsspråk 

§ 13-1. Skolerute og lengda på skoleåret 

Opplæringa i eit skoleår skal strekkje seg over minst 38 veker. Elevane skal ha minst 

sju veker samanhengande ferie. 

Kommunen og fylkeskommunen skal gi forskrift om skole- og feriedagar for elevane 

(skolerute). Skole- og feriedagane skal planleggjast slik at eksamen og nasjonale prøver 

kan gjennomførast. 

§ 13-2. Inndeling av elevar i klassar og grupper 

Kvar elev skal høyre til éin klasse og ha så mykje opplæringstid i klassen at eleven 

kan utvikle sosial samkjensle. I delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper. 

Inndelinga i klassar og grupper skal medverke til at skolen blir ein møteplass der elevane 

utviklar toleranse og respekt for kvarandre. 

Ingen klassar eller grupper skal vere større enn det som er trygt og pedagogisk 

forsvarleg. 

Elevane kan delast inn i grupper etter fagleg nivå dersom det er nødvendig for at ein 

eller fleire av elevane skal få eit forsvarleg utbytte av opplæringsaktiviteten, så sant det 

ikkje går ut over dei andre elevene sitt høve til å få eit forsvarleg utbytte av opplæringa. 

Elevane kan delast inn i grupper etter fagleg nivå berre i særskilde og avgrensa delar av 

opplæringa. Det skal vurderast jamleg om inndelinga etter fagleg nivå er nødvendig.  

Elevane kan berre delast inn i grupper etter kjønn dersom det er særleg tungtvegande 

grunnar til å gjere det. 

Alle elevar skal ha ein kontaktlærar. Kontaktlæraren har eit særleg ansvar for eleven, 

for kontakten med heimen og for administrative, sosiale og pedagogiske gjeremål i 

klassen. 

§ 13-3. Gjennomføring av opplæringa med tekniske hjelpemiddel utan at læraren er til 

stades saman med elevane (fjernundervisning) 

Dersom elevane og læraren kan kommunisere effektivt med tekniske hjelpemiddel og 

det er gode grunnar for å gjennomføre opplæringa på denne måten, kan det gjerast unntak 

frå hovudregelen i § 15-4 om at læraren skal vere til stades saman med elevane. 

Kommunen og fylkeskommunen må i så fall kunne godtgjere at denne opplæringa er trygg 

og pedagogisk forsvarleg. 

§ 13-4. Opplæringsspråk og hovudmål på kvar skole 



Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Departementet kan etter søknad frå 

kommunen eller fylkeskommunen gi ein skole tidsavgrensa fritak frå kravet til 

opplæringsspråk. 

Kommunen og fylkeskommunen skal gi forskrift om kva som skal vere hovudmålet på 

kvar skole. Skolen skal bruke hovudmålet i den skriftlege opplæringa og i den skriftlege 

kommunikasjonen med elevane og foreldra. 

§ 13-5. Læremiddel 

I norsk og samisk kan skolen berre bruke læremiddel som følgjer offisiell rettskriving.  

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at det i opplæringa berre blir brukt 

læremiddel som ligg føre på bokmål og nynorsk til same tid og same pris. Krava gjeld for 

læremiddel som skal brukast jamleg i opplæringa, og som dekkjer vesentlege delar av 

læreplanen for faget. Krava gjeld ikkje læremiddel 

a) i faget norsk 

b) i fag med årskull med 300 eller færre elevar 

c) der den norske teksten utgjer ein mindre del 

Krava til rettskriving og kravet til at læremidla skal liggje føre på både bokmål og 

nynorsk, gjeld både trykte og digitale læremiddel som er utvikla til bruk i opplæringa.  

Skolen kan ikkje bruke norskspråklege trykte og digitale ordlister og ordbøker som 

ikkje er godkjende av Språkrådet. 

§ 13-6. Bibliotek 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevane har tilgang til eit bibliotek. 

Biblioteket skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida og tilrettelagt for bruk i 

opplæringa. 

§ 13-7. Opplæring om livssyn og fritak frå aktivitetar i opplæringa på grunn av livssyn  

Opplæringa skal ikkje vera forkynnande. 

Opplæringa om kristendom, andre religionar, livssyn og etikk skal samle alle elevar 

og presentere ulike religionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. 

Elevar har etter skriftleg melding rett til fritak frå aktivitetar i opplæringa som dei 

opplever som utøving av ein annan religion enn sin eigen eller tilslutning til eit anna 

livssyn enn sitt eige, eller som dei på same grunnlag opplever som krenkjande eller 

støytande. Ein treng ikkje grunngi meldinga. Ein kan ikkje krevje fritak frå 

kompetansemåla i læreplanane for fag. 

Elevar som får fritak frå aktivitetar i opplæringa, skal ha anna opplæring med 

tilsvarande fagleg innhald. 

Kapittel 14. Rådgiving 

§ 14-1. Rådgiving om utdannings- og yrkesval 

Kommunen skal sørgje for at elevar på 1. til 7. trinn får nødvendig rådgiving om val 

av fag på 8. til 10. trinn. Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevar på 8. til 

10. trinn og i vidaregåande opplæring får nødvendig rådgiving om utdannings- og 

yrkesval. 



Elevane skal få rådgiving på den skolen dei går på, og individuelt dersom dei treng 

det. 

Fylkeskommunen skal sørgje for at lærlingar har tilgang til rådgiving om utdannings- 

og yrkesval. 

Departementet kan gi forskrift om rådgiving om utdannings- og yrkesval. 

§ 14-2. Rådgiving om sosiale og personlege forhold 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for god tilgang til nødvendig rådgiving 

om sosiale og personlege forhold. Elevane skal få rådgiving på den skolen dei går på, og 

individuelt dersom dei treng det. Elevane skal kunne få råd frå andre enn lærarane sine om 

dei ønskjer det. 

Fylkeskommunen skal sørgje for at lærlingar har tilgang til rådgiving om sosiale og 

personlege forhold. 

Departementet kan gi forskrift om rådgiving om sosiale og personlege forhold.  

Kapittel 15. Personalet i skolen 

§ 15-1. Leiing 

Kvar skole skal ha ei leiing som er fagleg, pedagogisk og administrativ forsvarleg.  

Ein skole skal leiast av éin rektor. Rektoren kan leie fleire skolar dersom han eller ho 

kan ta del i den daglege verksemda på kvar skole og arbeide med utviklinga av 

verksemda. Rektoren skal ha pedagogisk kompetanse. 

§ 15-2. Krav om kompetanse for å bli tilsett som lærar 

Berre personar som har relevant fagleg og pedagogisk kompetanse på 

tiltredingstidspunktet, kan tilsetjast i lærarstilling. 

Dersom ingen søkjarar oppfyller kompetansekrava, kan andre tilsetjast mellombels i ei 

lærarstilling. Mellombels tilsetjing kan ikkje vare lenger enn til 31. juli, med mindre 

søkjaren blir tilsett på det vilkåret at påbyrja lærarutdanning skal fullførast. Kor lenge ei 

tilsetjing på dette vilkåret skal vare, avtalar arbeidsgivaren og arbeidstakaren ut frå kor 

stor stilling, kor lang utdanning og kor tilgjengeleg utdanningstilbod det er tale om. 

Departementet kan gi forskrift om kva kompetanse ein må ha for å bli tilsett i 

lærarstilling. 

§ 15-3. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarar har relevant kompetanse i 

dei faga dei skal undervise i. Dette gjeld ikkje mellombels tilsette. 

Kommunen og fylkeskommunen kan fråvike krava i første avsnitt dersom det er 

nødvendig fordi skolen ikkje har nok lærarar med relevant kompetanse i faget. Behovet 

for å fråvike krava skal då vurderast kvart skoleår. 

Departementet kan gi forskrift om kva som er relevant kompetanse i dei ulike faga.  

§ 15-4. Kven som kan ha fagleg ansvar for opplæringa 

Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglege ansvaret inneber 

å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades saman med elevane 

i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæringa. 



§ 15-5. Krav om forsvarleg vikarordning 

Kommunar og fylkeskommunar skal sørgje for at skolane har god nok tilgang på 

lærarar til å oppfylle kravet i § 15-4 ved vanleg og venta fråvær. 

§ 15-6. Krav til kompetanse i verksemda 

Kommunar og fylkeskommunar har ansvar for å ha den rette og nødvendige 

kompetansen i verksemda. 

Kommunar og fylkeskommunar skal sørgje for at lærarar, rektorar og andre tilsette i 

skolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med 

utviklinga i skolen og samfunnet. 

§ 15-7. Politiattest og forbod mot tilsetjing 

Kommunen eller fylkeskommunen skal krevje politiattest av dei som skal tilsetjast 

fast eller mellombels eller ha praksis i grunnskolen, i den vidaregåande skolen, i 

skolefritidsordninga, i leksehjelpa eller i skoleliknande aktivitetstilbod. Kommunen og 

fylkeskommunen kan òg krevje politiattest av andre som jamleg oppheld seg på desse 

stadene. 

Politiattesten skal innehalde dei merknadene som politiregisterloven § 39 første 

avsnitt fastset. I tillegg skal politiattesten innehalde merknader om reaksjonar for brot på 

straffeloven (2005) §§ 196, 209, 210, 211, 251, 252, 254, 255, 256, 263, 264, 271, 272, 

273, 284 og 285, straffeloven (1902) §§ 121, 139, 222, 223, 227, 228, 229 og lov 15. 

desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse §§ 1 og 2. Merknader om 

reaksjonar for brot på desse straffeboda skal vere i samsvar med politiregisterloven § 40 

om ordinær politiattest. Politiattesten skal innehalde merknader om verserande saker i 

samsvar med reglane i politiregisterloven § 41 nr. 2 om utvida politiattest. 

Ein som er dømd for eller har vedteke førelegg for seksuelle overgrep mot 

mindreårige, kan ikkje tilsetjast eller ha praksis i skolar eller tilbod som nemnde i første 

avsnitt. Er det merknad om reaksjonar for andre straffebrot på politiattesten, skal det 

vurderast konkret om søkjaren bør tilsetjast. Det same gjeld den som har fått ein annan 

reaksjon enn dom eller førelegg. Dersom det står merknader på politiattesten til ein person 

som er nemnd i første avsnitt andre setning, skal kommunen og fylkeskommunen vurdere 

om vedkommande skal nektast tilgjenge til skolen eller tilbodet. 

Departementet skal gi forskrift om kva for straffebod som skal vere omfatta av tredje 

avsnitt første setning. Departementet kan òg gi forskrift om innhenting og behandling av 

politiattest. 

Kapittel 16. Opplysningsplikt og anna 

§ 16-1. Plikt til å opplyse sosialtenesta og helse- og omsorgstenesta 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at alle som utfører tenester eller 

arbeid etter denne lova, i arbeidet sitt er merksame på forhold som kan føre til tiltak frå 

sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta i kommunen. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at alle som utfører tenester eller 

arbeid etter denne lova av eige tiltak gir sosialtenesta og helse- og omsorgstenesta i 

kommunen opplysningar om velferda til eleven dersom slike opplysningar kan føre til 



tiltak etter sosialtjenesteloven eller helse- og omsorgstjenesteloven. Opplysningar som er 

omfatta av teieplikt, kan ein berre gje vidare av eige tiltak etter samtykke frå eleven eller 

foreldra. 

§ 16-2. Plikt til å opplyse barnevernet 

Alle som utfører tenester eller arbeid etter denne lova, skal i arbeidet sitt vere 

merksame på forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta. 

Alle som utfører tenester eller arbeid etter denne lova, skal utan hinder av teieplikta 

melde frå til barneverntenesta utan ugrunna opphald 

a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for alvorlege manglar 

ved den daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstruande eller annan alvorleg sjukdom eller 

skade og ikkje kjem til undersøking eller behandling, eller at eit barn med nedsett 

funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje får dekt sitt særlege behov for 

behandling eller opplæring, 

c) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjentatt kriminalitet, 

misbruk av rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus åtferd, 

d) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel 

Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova, pliktar òg å gi opplysningar etter 

pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4. 

§ 16-3. Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barneverntenesta har overteke 

omsorga 

Dersom barneverntenesta har overteke omsorga etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-

12, har barneverntenesta rett til å ta avgjerder på vegner av barnet. Det same gjeld etter 

vedtak om flytteforbod etter barnevernloven § 4-8 og vedtak om plassering etter 

barnevernloven § 4-6 andre avsnitt. 

Det er likevel foreldra til barnet som har rett til å velje privat skole, jf. § 3-2, 

samtykkje til fritak frå heile opplæringsplikta, jf. § 3-2, velje målform, jf. § 4-1, krevje 

fritak frå delar av opplæringa på grunn av livssyn, jf. § 13-7, og krevje opplæring i og på 

samisk og i kvensk og finsk, jf. §§ 4-2 og 4-3. 

§ 16-4. Innhenting av opplysningar frå folkeregisteret  

Offentlege myndigheiter kan utan hinder av teieplikt hente inn opplysningar frå 

folkeregisteret når det er nødvendig for å utføre oppgåver etter denne lova. Departementet 

kan gi forskrift om kva for opplysningar som kan innhentast. 

§ 16-5. Plikt til å delta i evalueringar og gi opplysningar 

Departementet kan gi forskrift om at dei ansvarlege for opplæringa og dei som får 

opplæring, skal delta i evalueringar og gi opplysningar om opplæringa.  

Femte delen – grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne elevar 

Kapittel 17. Rett til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne  

§ 17-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 



Dei som ikkje lenger har rett til grunnskoleopplæring etter § 3-1, men treng 

grunnskoleopplæring i fag eller i grunnleggjande dugleikar, har rett til 

grunnskoleopplæring for vaksne. Retten gjeld ikkje for dei som har rett til vidaregåande 

opplæring etter kapittel 6. 

I vurderinga av om ein vaksen treng grunnskoleopplæring, skal det takast omsyn til 

tidlegare opplæring og behovet for ny opplæring på grunn av skade eller sjukdom. Det 

skal òg takast omsyn til kva den vaksne sjølv meiner. 

§ 17-2. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne 

Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, men ikkje har fullført 

vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå det året dei 

fyller 25 år. Dei som har fullført vidaregåande opplæring etter § 6-1, men ikkje har 

oppnådd studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annan planlagd sluttkompetanse, har 

òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Dette gjeld òg dei som har fullført 

vidaregåande opplæring i eit anna land, men ikkje får godkjent opplæringa som 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg. 

Vaksne har rett til inntak på eitt av tre opplæringstilbod som dei har søkt på, eller eit 

opplæringstilbod som gir dei høve til å formalisere yrkeskompetanse eller oppnå 

studiekompetanse. 

Dersom læreplanen føreset opplæring i bedrift, men fylkeskommunen ikkje kan 

formidle slik opplæring, skal den vaksne få heile opplæringa i den ordinære 

vaksenopplæringa. Når vaksne får opplæringa i bedrift, gjeld kapittel 8 for den delen av 

opplæringa. 

Departementet kan gi forskrift om kven som har rett til vidaregåande opplæring for 

vaksne, og om inntaket til opplæringa. 

§ 17-3. Kva reglar som gjeld for vaksne 

Reglane i kapittel 17, 18 og 19 gjeld for grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for vaksne. 

Dersom fylkeskommunen tilbyr det, kan vaksne med rett til vidaregåande opplæring 

etter § 17-2 velje vidaregåande opplæring etter kapittel 6. Dei får då dei same rettane og 

pliktene som dei med rett til vidaregåande opplæring etter § 6-1. 

Vaksne som blir tekne inn til vidaregåande opplæring utan å ha rett til det, får dei 

same rettane og pliktene som dei med rett til vidaregåande opplæring etter § 17-2. 

§ 17-4. Påbygging til generell studiekompetanse 

Dei som har bestått fag- og yrkesopplæring før fylte 24 år, har rett til påbygging til 

generell studiekompetanse. 

§ 17-5. Realkompetansevurdering 

Vaksne som har rett til opplæring, har rett til å få realkompetansen sin vurdert og 

dokumentert. 

Vaksne som ikkje har rett til opplæring, har rett til å få realkompetansen sin vurdert og 

dokumentert dersom kommunen eller arbeids- og velferdsetaten tilrår det. 



Departementet kan gi forskrift om realkompetansevurdering, om klage på 

realkompetansevurdering og om dokumentasjon. 

§ 17-6. Gratis opplæring for vaksne elevar 

Påboda i §§ 3-5 og 6-7 om gratis opplæring gjeld òg for vaksne elevar. 

§ 17-7. Rett til opplæring for dei som ikkje har opphaldsløyve 

Dei som ikkje har opphaldsløyve i Noreg, har rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

ut det skoleåret som tek til det kalenderåret dei fyller 18 år. Dei som oppheld seg ulovleg i 

landet utan å ha søkt om opphaldsløyve, har likevel ikkje rett til grunnskoleopplæring for 

vaksne. 

Dei som oppheld seg ulovleg i landet eller ventar på å få avgjort ein søknad om 

opphaldsløyve, har ikkje rett til vidaregåande opplæring for vaksne. 

§ 17-8. Plikt til oppmøte og aktiv deltaking for vaksne elevar 

Vaksne elevar som får grunnskoleopplæring eller vidaregåande opplæring, har plikt til 

å møte opp til opplæringa og delta aktivt. 

Kapittel 18. Innhaldet i og organiseringa av grunnskoleopplæringa og den 

vidaregåande opplæringa for vaksne elevar 

§ 18-1. Innhald, vurdering og dokumentasjon for vaksne elevar 

Læreplanar for fag med heimel i § 1-4 gjeld for opplæringa for vaksne elevar. 

Formålet med opplæringa i § 1-2 og dei overordna måla og prinsippa for opplæringa med 

heimel i § 1-4 gjeld så langt det høver. Departementet kan gi forskrift om kva fag 

grunnskoleopplæringa for vaksne elevar omfattar. 

Opplæringa skal tilpassast kompetansen til den vaksne. 

Vaksne elevar har rett til individuell vurdering og dokumentasjon av opplæringa. 

Departementet skal gi forskrift om individuell vurdering, om klage på vurdering og om 

dokumentasjon. 

§ 18-2. Rett til opplæring i og på samisk for vaksne elevar 

Vaksne samiske elevar har rett til opplæring i samisk. Vaksne samiske elevar har rett 

til grunnskoleopplæring på samisk når det er nødvendig for at opplæringa skal vere 

forsvarleg. Samar er dei som kan skrivast inn i samemanntalet, og barna deira. 

§ 18-3. Universell og tilrettelagd opplæring for vaksne elevar 

Kravet i § 10-1 om universell opplæring gjeld òg for grunnskoleopplæring og 

vidaregåande opplæring for vaksne elevar. 

Vaksne elevar som får grunnskoleopplæring, har rett til 

a) individuelt tilrettelagd opplæring etter §§ 10-3 til 10-8 

b) personleg assistanse etter § 10-9 

c) fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel etter § 10-10 

d) særskild språkopplæring etter § 4-6 

Vaksne elevar som får vidaregåande opplæring, har rett til individuell tilrettelegging 

når det er nødvendig for at opplæringa skal vere forsvarleg. Når fylkeskommunen skal 



avgjere om og korleis det skal leggjast til rette, skal det vurderast kva føresetnader eleven 

har, kva fagleg utbytte eleven kan få av opplæringa, og kva ressursar tilrettelegginga krev. 

§ 18-4. Krav om kompetanse for å bli tilsett i lærarstilling i opplæringa for vaksne elevar  

Kravet i § 15-2 om kompetanse gjeld òg for grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for vaksne elevar. 

Departementet kan gi forskrift om høve til å tilsetje personar som ikkje er lærarar, i 

opplæringa for vaksne elevar. 

§ 18-5. Politiattest og forbod mot tilsetjing i opplæringa for vaksne elevar 

Kravet i § 15-7 om å leggje fram politiattest og forboda mot tilsetjing gjeld òg for 

grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne elevar. 

§ 18-6. Læringsmiljøet i opplæringa for vaksne elevar 

Kommunen og fylkeskommunen skal saman med dei vaksne elevane arbeide for eit 

godt læringsmiljø. 

Opplæringa skal skje i høvelege lokale. 

§ 18-7. Lokale reglar for vaksne elevar 

Kommunen og fylkeskommunen kan gi reglar om dei rettane og pliktene som gjeld for 

dei vaksne elevane i opplæringa, mellom anna reglar om orden og åtferd. 

Det kan òg givast reglar om kva tiltak som kan brukast når vaksne elevar bryt reglane, 

og om korleis slike saker skal behandlast. Kommunar og fylkeskommunar kan berre bruke 

tiltak som er fastsette i reglane. 

§ 18-8. Forbod mot bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet, i opplæringa for 

vaksne elevar 

Forbodet i § 12-4 mot bruk av plagg som dekkjer ansiktet heilt eller delvis, gjeld òg 

for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne elevar.  

§ 18-9. Bortvising av vaksne elevar 

Kommunen og fylkeskommunen kan fastsetje i reglane etter § 18-7 at vaksne elevar 

kan visast bort frå opplæringa etter fleire eller grove brot på desse reglane. Det kan òg 

fastsetjast at vaksne elevar kan visast bort for resten av den opplæringa dei er tekne inn 

på, dersom regelbrota er særleg alvorlege. 

Det er kommunen eller fylkeskommunen sjølv som vedtek bortvising etter første 

avsnitt andre setning. 

Ein vaksen elev kan ikkje visast bort dersom mindre inngripande tiltak er 

tilstrekkelege. 

§ 18-10. Organisering av opplæringstilbodet til vaksne elevar 

Grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa for vaksne elevar skal 

organiserast som eit særskilt tilbod for vaksne. 

Opplæringstilbodet til vaksne elevar skal tilpassast livssituasjonen deira. Tilpassinga 

kan mellom anna gå ut på kveldsundervisning, nettundervisning og komprimering av 

opplæringstida. 



Kommunen og fylkeskommunen kan nytte private til å gi vaksne elevar eit 

opplæringstilbod, men skal sjølv dokumentere opplæringa etter § 18-1. 

§ 18-11. Det vidaregåande opplæringstilbodet for vaksne elevar 

Kravet i § 6-3 om planlegging og utbygging av det vidaregåande opplæringstilbodet 

gjeld òg for det vidaregåande opplæringstilbodet til vaksne elevar. 

Kapittel 19. Skyss, reisefølgje og losji for vaksne elevar i grunnskoleopplæringa 

§ 19-1. Skyss til og frå opplæringsstaden for vaksne elevar i grunnskoleopplæringa 

Vaksne elevar i grunnskoleopplæringa har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn 

fire kilometer frå opplæringsstaden. 

Vaksne elevar i grunnskoleopplæringa som treng skyss på grunn av nedsett 

funksjonsevne, skade eller sjukdom, har rett til gratis skyss til og frå opplæringsstaden.  

§ 19-2. Reisefølgje for og tilsyn med vaksne elevar i grunnskoleopplæringa  

Vaksne elevar som får skyss til og frå opplæringsstaden, har rett til reisefølgje og 

tilsyn i ventetida før og etter opplæringa dersom dei på grunn av nedsett funksjonsevne 

ikkje klarer seg åleine. 

§ 19-3. Rett til losji for vaksne elevar 

Vaksne elevar i grunnskoleopplæringa har rett til losji når dagleg skyss ikkje er 

forsvarleg. Når fylkeskommunen skal vurdere om dagleg skyss er forsvarleg, skal det 

særleg leggjast vekt på alderen og funksjonsevna til den vaksne eleven og kor lang og 

farleg reisevegen er. Det kan berre leggjast vekt på kostnader eller vanskar for 

fylkeskommunen dersom dei er ekstraordinære. 

Kommunen skal om nødvendig ha tilsyn med innlosjerte vaksne elevar. 

Sjette delen – privat opplæring, godkjennings- og privatistordningar 

Kapittel 20. Privat opplæring 

§ 20-1. Kven som kan drive private skolar etter lova 

Private kan berre drive skole etter lova her med godkjenning av departementet. 

Departementet skal godkjenne private grunnskolar dersom dei kan oppfylle krava i § 20-2. 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsreglar for godkjenning av private 

grunnskolar i samsvar med tjenesteloven § 27. Den som driv privat grunnskole utan 

godkjenning, kan straffast med bot. 

Departementet kan godkjenne private vidaregåande skolar dersom det ligg føre ein 

mellomstatleg avtale om drift av slike skolar. I samband med godkjenninga skal 

departementet fastsetje kva for krav i lova og forskrift gitt med heimel i lova som skal 

gjelde for skolane. 

Godkjenninga etter første og andre avsnitt fell bort dersom ein skole ikkje startar opp 

verksemda si etter lova innan tre skoleår etter at godkjenninga vart gitt. Det same gjeld om 

drifta etter lova blir nedlagd. Skolen skal gi melding til departementet når drifta etter lova 

blir nedlagd. 



§ 20-2. Ansvaret til private grunnskolar 

Private grunnskolar skal oppfylle krava i desse føresegnene i lova her:  

a) §§ 1-2 og 1-4 første og andre avsnitt om innhaldet i opplæringa 

b) § 1-3 om forsvarleg opplæring 

c) Kapitttel 2 om medverknad, skoledemokrati og skolereglar 

d) § 3-3 om individuell vurdering og dokumentasjon 

e) § 4-1 om målform 

f) kapittel 11 om skolemiljøet til elevane 

g) §§ 12-1, 12-2 og 12-4 om skadeførebygging og ordenstiltak 

h) § 13-1 andre avsnitt om skole- og feriedagar 

i) § 13-2 om inndeling av elevar i klassar og gruppar 

j) § 13-3 om fjernundervisning 

k) § 13-7 om opplæring om livssyn og fritak frå aktivitetar i opplæringa på grunn av livssyn. 

For skolar som er oppretta av religiøse grunnar, gjeld berre andre avsnitt 

l) Kapittel 14 om rådgiving 

m) Kapittel 15 om personalet i skolen 

n) §§ 16-1 og 16-2 om plikt til å gi opplysningar til sosialtenesta, helse- og omsorgstenesta 

og barnevernet 

o) § 16-5 om plikt til å delta i evalueringar og gi opplysningar 

Kommuneloven § 25-1 om internkontroll gjeld òg for private grunnskolar. 

Der lova legg ansvar, oppgåver eller plikter til kommunen, ligg ansvaret til det øvste 

organet på skolen. 

Heimkommunen skal sørgje for at elevane har same tilgang til den pedagogisk-

psykologiske tenesta som elevane i den offentlege skolen. 

§ 20-3. Unntak frå visse krav for utanlandske og internasjonale grunnskolar  

For utanlandske og internasjonale grunnskolar som er godkjende etter § 20-1, gjeld 

ikkje krava som er fastsette i eller med heimel i §§ 1-4, 3-3 og 4-1. 

Krava som er fastsette i eller med heimel i §§ 15-2 og 15-3, gjeld ikkje for skolar som 

følgjer sertifiseringsordningar med eigne krav om kompetanse for lærarar. 

Departementet kan gjere unntak frå dei andre krava i § 20-2 første avsnitt så framt 

unntaka ikkje svekkjer dei grunnleggjande rettane til elevane.  

§ 20-4. Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e om teieplikt gjeld for private skolar som er godkjende 

etter § 20-1 i lova her. 

§ 20-5. Grunnskoleopplæring i heimen 

Foreldre kan søkje kommunen om å få gi barna sine grunnskoleopplæring i heimen 

sjølv. Kommunen skal godkjenne søknaden dersom opplæringa vil oppfylle krava i § 1-2 

om formålet med opplæringa, § 1-3 om forsvarleg opplæring og § 1-4 om at opplæringa 

må vere i samsvar med læreplanar for fag og med fag- og timefordelinga. 

§ 20-6. Statleg tilsyn med private skolar 



Departementet fører tilsyn med private skolar. Reglane i kommuneloven §§ 30-3 og 

30-4 gjeld for tilsynsverksemda. 

§ 20-7. Kommunalt tilsyn med grunnskoleopplæring i heimen 

Kommunen skal føre tilsyn med grunnskoleopplæring i heimen. Kommunen kan 

krevje at barn som får grunnskoleopplæring i heimen, tek prøver som kan vise om 

opplæringa oppfyller krava i denne lova. 

Kommunen skal krevje at eit barn følgjer opplæringa i skolen dersom 

grunnskoleopplæringa i heimen ikkje er i samsvar med krava i § 20-5 andre setning. 

Godkjenninga fell då bort. 

Kapittel 21. Godkjennings- og privatistordningar 

§ 21-1. Privatistar til eksamen 

Den som har meldt seg til eksamen utan å vere elev eller deltakar i faget, er privatist.  

I grunnskolen er det berre vaksne som ville hatt rett til opplæring etter reglane i 

kapittel 17, som kan ta privatisteksamen. 

§ 21-2. Privatistar til fag- og sveineprøva 

Den som har ein allsidig yrkespraksis som har vart 25 prosent lenger enn den fastsette 

læretida i eit lærefag, kan melde seg som privatist til prøve i dette faget utan opplæring i 

skole eller bedrift. Fylkeskommunen avgjer om praksisen kan godkjennast. 

Fylkeskommunen kan i særlege tilfelle godkjenne kortare praksis enn det som følgjer av 

første setning. 

§ 21-3. Godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring 

Departementet avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om utanlandsk fag- eller 

yrkesopplæring skal godkjennast som sidestilt med norsk fagbrev, sveinebrev eller 

vitnemål. Opplæringa er sidestilt når ho har same nivå og omfang som den norske 

vidaregåande opplæringa og inneheld mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle 

faget. 

Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, saksbehandling, klage og 

avgrensing i klageretten. 

Sjuande delen – sluttføresegner 

Kapittel 22. Ansvaret til kommunane og fylkeskommunane 

§ 22-1. Kommunen sitt ansvar 

Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring for dei som bur i kommunen, 

bortsett frå dei som fylkeskommunen har ansvaret for etter §§ 22-3 til 22-5. 

Kommunen er ansvarleg for at reglane i denne lova blir oppfylte. Kommunen har òg 

ansvaret for at alle pliktene som skolen, rektor og personalet i skolen har, blir oppfylte.  

Departementet kan gi forskrift om eller fastsetje i enkeltvedtak kven som skal reknast 

som busette i kommunen. Departementet kan gi forskrift om at ein kommune skal betale 

for at ein elev får grunnskoleopplæring i ein annan kommune. 



§ 22-2. Fylkeskommunen sitt ansvar 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring for dei som bur i 

fylket. Fylkeskommunen skal òg gi tilbod om vidaregåande opplæring til vaksne søkjarar 

utan rett etter §§ 6-1 og 17-2. 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for dei som bur eller er innlagde i institusjonar i fylket, og for innsette i 

fengsel, jf. §§ 22-4 til 22-6. Fylkeskommunen skal oppfylle retten til tilrettelagd 

grunnskoleopplæring for dei som ikkje har fullført grunnskoleopplæringa, jf. § 3-1. 

Fylkeskommunar som har ledig kapasitet, skal gi tilbod til søkjarar frå andre fylke 

dersom dei har rett til vidaregåande opplæring etter § 6-1. Heimfylket skal refundere 

utgiftene til vertsfylket for dei som får skoleplass i eit anna fylke enn det dei bur i.  

Fylkeskommunen er ansvarleg for at reglane i denne lova blir oppfylte. 

Fylkeskommunen har òg ansvaret for at alle pliktene som skolen, rektor og personalet i 

skolen har, blir oppfylte. 

Departementet kan gi forskrift om eller fastsetje i enkeltvedtak kven som skal reknast 

som busette i fylket. Departementet kan gi forskrift om refusjon for utgiftene til 

vertsfylket for dei som får skoleplass i eit anna fylke enn det dei bur i.  

Oslo kommune har dei rettane og pliktene som ein fylkeskommune har etter denne 

lova. 

§ 22-3. Unntak frå hovudreglane om kommunale grunnskolar og fylkeskommunale 

vidaregåande skolar 

Departementet kan i særlege tilfelle godkjenne at ein fylkeskommune driv 

grunnskoleopplæring, og at ein kommune driv vidaregåande opplæring. 

Departementet kan i særlege tilfelle godkjenne at ein fylkeskommune driv 

vidaregåande opplæring i utlandet dersom opplæringa har som formål at elevane skal få 

norsk studie- eller yrkeskompetanse. Lova gjeld for slik opplæring.  

Staten kan i særlege tilfelle drive grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring.  

§ 22-4. Ansvar for opplæringa til dei som bur i barneverninstitusjonar  

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for dei som bur i barneverninstitusjonar i fylket. Dette gjeld berre institusjonar 

som er omfatta av barnevernloven §§ 5-1 og 5-8. 

Fylkeskommunen der ein barneverninstitusjon ligg, har rett til refusjon etter faste 

satsar frå fylkeskommunen der eleven var busett då vedtaket om plassering vart gjort. 

Departementet kan gi forskrift om satsar for refusjon. 

Blir opplæringa gitt i barneverninstitusjon, skal institusjonen sørgje for dei lokala som 

trengst. 

§ 22-5. Ansvar for opplæringa til innlagde i helseinstitusjonar 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for dei som er innlagde i helseinstitusjonar i fylket. Ansvaret omfattar berre 

innlagde som får spesialisthelsetenester finansierte av staten. 

Fylkeskommunen der ein helseinstitusjon ligg, har rett til refusjon etter faste satsar frå 

fylkeskommunen der pasienten var busett på innleggingstidspunktet. Refusjonsretten gjeld 



berre for pasientar i institusjonar som tilbyr tverrfagleg og spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige, og for pasientar i institusjonar i det psykiske helsevernet. 

Departementet kan gi forskrift om satsar for refusjon. 

Blir opplæringa gitt i helseinstitusjon, skal institusjonen sørgje for dei lokala som 

trengst. 

§ 22-6. Ansvar for opplæringa til innsette i fengsel 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande 

opplæring for innsette i fengsel i fylket. 

Dersom opplæringa ikkje blir gitt på skolen, skal kriminalomsorga sørgje for dei 

lokala som trengst. 

§ 22-7. Ansvar for skyss, reisefølgje, tilsyn og losji 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til skyss for elevar i grunnskolen og i den 

vidaregåande skolen og for vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. Det er likevel 

kommunen som skal oppfylle retten til skyss for grunnskoleelevar som har særleg farleg 

eller vanskeleg skoleveg. 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til reisefølgje og tilsyn for elevar i den 

vidaregåande opplæringa. Kommunen skal oppfylle retten til reisefølgje, tilsyn og losji for 

grunnskoleelevar og vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. 

Når fylkeskommunen sørgjer for skyss for grunnskoleelevar og vaksne elevar, skal 

kommunen dekkje utgiftene som svarer til persontakst for enkeltreiser på strekninga. 

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Blir dei 

ikkje samde, kan fylkesmannen gi pålegg om korleis skoleskyssen skal organiserast og 

finansierast. 

Departementet kan gi forskrift om 

a) skoleskyss og skyssgodtgjersle 

b) heimreiser, reisefølgje og opphald for dei som må innlosjerast i samsvar med kapittel 9 

c) heimfylket sitt ansvar for å refundere utgifter til skyss i samband med vidaregåande 

opplæring i eit anna fylke 

§ 22-8. Tilbod om meir grunnskoleopplæring 

Kommunar og fylkeskommunar kan tilby grunnskoleopplæring etter § 17-1 til dei som 

har rett til vidaregåande opplæring, men som treng meir grunnskoleopplæring for å kunne 

fullføre den vidaregåande opplæringa. 

§ 22-9. Skolefagleg kompetanse og kvalitetsutvikling 

Kommunen og fylkeskommunen skal arbeide for å halde ved lag og heve kvaliteten i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa. 

Det skal vere skolefagleg kompetanse i kommune- og 

fylkeskommuneadministrasjonen. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva grad 

organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei 

måla som er fastsette i læreplanverket. 



Kommunestyret og fylkestinget skal minst ein gong i året få informasjon om 

læringsmiljøet, læringsresultata og fråfallet frå opplæringa. 

§ 22-10. Ulykkesforsikring 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for ulykkesforsikring for elevane. 

Fylkeskommunen skal òg sørgje for ulykkesforsikring for lærlingane der 

yrkesskadeforskring ikkje er dekkjande. 

Departementet kan gi forskrift om ulykkesforsikring. 

Kapittel 23. Klageinstans, tilsyn og forsøk 

§ 23-1. Klageinstans 

Føresegnene i forvaltningsloven § 28 om kven som er klageinstans, gjeld som 

hovudregel for enkeltvedtak etter opplæringslova. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om 

a) grunnskoleopplæring etter §§ 3-1 og 17-1 

b) vidaregåande opplæring etter §§ 6-1, 6-5 andre avsnitt, 6-6, 6-9, 17-2, 17-4 og 17-7 

c) opplæring i og på samisk etter §§ 4-2, 7-2 og 18-2 

d) opplæring i kvensk eller finsk etter § 4-3 

e) opplæring i og på norsk teiknspråk etter §§ 4-4 og 7-3 

f) opplæring i punktskrift etter §§ 4-5 og 7-4 

g) opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel og i mobilitet etter § 10-11 

h) særskild språkopplæring etter §§ 4-6, 7-5 og 18-3 andre avsnitt bokstav d 

i) individuelt tilrettelagd opplæring etter § 10-3 

j) personleg assistanse etter § 10-9 

k) fysisk tilrettelegging etter § 10-10 

l) det fysiske skolemiljøet etter § 11-17  

m) skolebyte som er pålagt etter § 12-3 

Departementet kan gje forskrift om kven som skal vere klageinstans for enkeltvedtak 

om individuell vurdering.  

§ 23-2. Statleg tilsyn 

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller 

kommunepliktene som følgjer av lova eller forskrift med heimel i lova, og plikta til å ha 

internkontroll etter kommuneloven § 25-1. Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld for 

tilsynsverksemda. 

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at andre plikter etter lova og med heimel i lova blir 

oppfylte. Reglane i kommuneloven §§ 30-3 og 30-4 gjeld for tilsynsverksemda. 

§ 23-3. Forsøksverksemd 

Etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen kan departementet godkjenne 

tidsavgrensa unntak frå lova eller reglar gitt med heimel i lova dersom det er nødvendig 

for å gjennomføre pedagogiske eller organisatoriske forsøk. 

Departementet kan gjere unntak frå lova eller reglar gitt med heimel i lova dersom det 

er nødvendig for å gjennomføre nasjonale forsøk. 



Forsøka skal vere etisk forsvarlege og godt fagleg underbygde. Forsøka skal 

evaluerast og rapporterast. Forsøka skal ikkje svekkje elevane sine grunnleggjande rettar 

etter lova. 

§ 23-4. Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

Ein kommune eller fylkeskommune skal oppfylle eit vedtak frå eit statleg 

forvaltningsorgan som gir ein part rett til tenester etter lova her, sjølv om kommunen eller 

fylkeskommunen får vedtaket kjent ugyldig gjennom søksmål etter tvisteloven § 1-4 a. 

Vedtak kan i tilfelle som nemnde i første setning berre gjerast om til skade for den private 

parten etter forvaltningsloven § 35 første avsnitt bokstav c dersom vedtaket er ugyldig 

fordi den private parten, eller nokon som handla på vegner av den private parten, 

forsettleg eller grovt aktlaust har gitt urette opplysningar eller halde tilbake opplysningar.  

Kapittel 24. Iverksetjing og overgangsreglar 

§ 24-1. Iverksetjing og oppheving 

Lova gjeld frå den tida Kongen fastset. Samstundes blir lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa oppheva. Kongen kan setje i verk ulike 

kapittel eller føresegner i lova til ulik tid. 

§ 24-2. Overgangsreglar 

Forskrifter og enkeltvedtak med heimel i føresegner som blir oppheva eller endra med 

denne lova, står ved lag til Kongen fastset noko anna. Kongen kan gi forskrift med 

overgangsreglar for tilpassing frå tidlegare lovgiving til denne lova. 

Personale i grunnskolen som er tilsett i uoppseieleg stilling 1. august 1999 kan ikkje 

seiast opp, og lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen § 24 nr. 1 andre avsnitt og nr. 2 

gjeld for dei. 

Fram til 1. august 2028 gjeld ikkje § 15-3 første avsnitt første setning for dei som har 

fullført allmennlærarutdanninga, og dei som før 1. januar 2014 oppfylte krava for 

tilsetjing i lærarstilling. 

Foreldre som driv grunnskoleopplæring i heimen når lova blir sett i verk, treng ikkje å 

søkje kommunen om godkjenning etter § 20-5. 

§ 24-3. Endringar i andre lover 

Frå den tida lova tek til å gjelde, blir desse endringane gjorde i andre lover: - - - 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1050-1   Arkiv:   

 

 

Råd for funksjonshemmede i Ringerike - økonomi 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om de økonomiske forhold for Råd for Funksjonshemmede tas til orientering. 

 

  

 

Saksutredning  

I møtet Hovedutvalget for oppvekst og kultur, HOK, 05.02.20 kom det opp spørsmål omkring 

økonomiske forhold for Råd for funksjonshemmede. 

 

Under økonomiske forhold i denne saken står det: 

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

disponere, og det er derfor heller ikke d\en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet». 

 

Spørsmålet fra Miljøpartiet de Grønne, MDG, var hvor de bevilgede midlene til drift av rådet 

er/lå og hvor i budsjettet de er? 

 

Samlet budsjett for sektoren Folkevalgte og revisjon er kr 10 823 000,- for 2020. 

Det er til sammen 19 enkeltbudsjetter i denne sektoren. Alle politiske råd og utvalg, 

kontrollutvalget og revisjonen samt viltforvaltningen, har egne budsjetter. Beløpet som er 

avsatt til drift av Rådet for Funksjonshemmede, er kr. 80 000,- for 2020. 

 

I kommunebudsjettet omtales sektoren Folkevalgte og revisjon på side 39 og 40 i 

«Formannskapets forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023» 

 

Se vedlegg til sak 192/12 som ble lagt fram for kommunestyret den 12. desember 2019. 

Det er ingen spesifikk tekst som henviser til hvert enkelt utvalg i denne omtalen. 

 

Kommentar til foreslått reglement: 



- 

Dette forslaget til reglement er laget ut fra buf.dir.no sin veileder for rådene med 

funksjonsnedsettelse. I følge kommuneloven § 11-12 skal kommunestyret fastsette et 

reglement for rådet.  

Det er viktig å presisere at det er opp til kommunestyret å bestemme om rådet skal ha et eget 

budsjett. I dette forslaget er det ikke lagt opp til eget budsjett, men satt av nødvendige midler 

til drift, det vil si godtgjørelser til medlemmer av rådet og utgifter til kurs/opplæring av nye 

medlemmer. Det er tatt utgangspunkt i at rådet etter vedtatt møteplan skal ha 5 møter dette 

året.  

I reglementets punkt om «Myndighet» er det i forslaget ikke lagt opp til at rådet skal ha 

delegert myndighet til å bevilge midler.  

Hovedfokuset i dette forslaget til reglement, er at råd for funksjonshemmede nå er lovpålagt 

etter ny kommunelov. Det er derfor lagt opp til at Rådet skal ha myndighet til å få uttale seg 

om ALLE saker som er relevante for situasjonen til personer i denne gruppen og at Rådets 

anbefalinger SKAL være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, formannskap og 

kommunestyre. I forslaget er det også lagt opp til at leder og nesteleder har møte og talerett i 

folkevalgte organer.  

Link til veileder: 

https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/hvordan_opprette_radet/ 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at den framlagt informasjon om de økonomiske forhold for Råd for 

Funksjonshemmede tas til orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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