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Godkjennelse av møteprotokoll   -   møte 12.09.2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/32  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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Godkjenning av kommunale retningslinjer - tilskudd til ikke-
kommunale barnehager 
 
Arkivsaksnr.: 12/3772  Arkiv: A10 &88  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 
/ Formannskapet 15.10.2012 
/ Kommunestyret 25.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  vedtar Lokale retningslinjer for praktisering av 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager, gjeldende fra 01.01.2013. 
 

Innledning / bakgrunn 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager trådte i kraft 01.01.2011. Finansieringen av barnehagedrift ble endret og det 
tidligere statstilskuddet til drifts- og kapitalutgifter til barnehagene ble innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene.  
Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale 
barnehager etter barnehagelovens § 14 først og andre ledd.  
Formålet med ny forskrift er å sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager etter 
rammefinansieringen, blir behandlet likeverdig med de kommunale barnehagene ved 
tildeling av kommunalt tilskudd etter forskriften.  
Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene.  
 
For nærmere å presisere kommunens handlingsrom i håndhevingen av Forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
utarbeides lokale retningslinjer. 
 
Opprinnelig forslag til lokale retningslinjer ble sendt på høring desember 2011 og var til 
politisk behandling våren 2012. Kommunestyret behandlet saken 29.03.2012, og ba 
administrasjonen utarbeide et nytt forslag til kommunale retningslinjer der det gis en 
tydelig beskrivelse av hva som følger av statlig regelverk og hva kommunen selv kan 
vurdere og bestemme, slik at politisk/kommunalt handlingsrom presiseres.   
 
Administrasjonen legger med dette frem nytt forslag til kommunale retningslinjer, 
gjeldende fra og med 01.01.2013. 
 



  Sak 34/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Ifølge rundskrivet til forskriften (Nr. F-05-2011) må kommunen utarbeide lokale 
retningslinjer for blant annet å fastsette antall rapporteringer av barn, alder og oppholdstid 
i løpet av et år. Den rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd.  
Videre må retningslinjene si noe om hva som skal til for at tilskuddet kan endres i løpet av 
året.  
Det vises også til at kommunen kan ta flere valg enn nevnt over, innenfor den enkelte 
paragraf, det vil si der det står formulert i rundskrivet at ”Kommunen kan…” 
I de fremlagte lokale retningslinjer er dette handlingsrommet trukket frem og det foreslås 
på hvilken måte Ringerike kommune vil håndheve forskriften og hvilke lokale valg som er 
tatt. 

 

Vurdering 
 
Tabellen under beskriver i korte trekk innholdet i hvert punkt i de lokale retningslinjene,  
hva som følger av det statlige regelverket og hva som er Ringerike kommunes 
handlingsrom.  
 
Punkt 1 beskriver statlige føringer og kommunens handlingsrom innenfor § 1 i forskriften, 
punkt 2 beskriver § 2, o.s.v. : 
 
 
Punkt 1 - Formål virkeområde 
Her beskrives de lokale retningslinjenes formål, hvilke barnehager de gjelder for og hva 
som skal til for at de kan endres. Det gis også en oppsummering av hvilke andre 
refusjon- og tilskuddsordninger som ikke-kommunale barnehager inkluderes av, men 
som ikke omfattes av Forskrift om likeverdig behandling, rundskriv F-05/2011.  
 
Punkt 2 - Kommunens ansvar 
Kommunen kan yte mer tilskudd enn lovens minimum. I kommunale retningslinjer 
foreslås det at kommunen ikke vil gå høyere enn lovens minimum for tilskuddstildeling, 
og at kommunen ikke yter særskilt tilskudd utover det som følger av forskriftens regler. 
Dette vil gjelde for både drifts-og kapitalstilskudd. 
Kommunen følger opptrapping mot 100 % tildeling slik statsbudsjettet anbefaler, men 
yter ikke tilskudd utover dette. 
 
Punkt 3 - Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Ved nye godkjente barnehageplasser må det søkes om tilskuddstildeling etter § 14 i 
barnehageloven etter at kommunen har gitt godkjenning av lokalene. Kommunen 
plikter ikke å gi tilskudd, men kan vurdere det ut fra kommunens behov for 
barnehageplasser. Dette er tatt med i retningslinjene for å tydeliggjøre at det ikke er 
automatikk i at godkjenning av nye barnehageplasser fører til økonomisk tilskudd fra 
kommunen. 
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 
 
Punkt 4 - Tilskudd til driftskostnader 
I kommunale retningslinjer foreslås det at kommunen vil holde enkelte kostnader 
utenfor i beregningen av kommunal sats. 
Forskriften § 4 viser til at kommunen kan velge å gjøre dette i satsberegningen. 
 
Kommunen vil derfor holde kostnader tilknyttet kommunale barnehager som opprettes 
eller legges ned i løpet av året utenfor satsberegningen, samt barnehager med 
budsjetterte driftskostnader som er 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte 
driftskostnader i tilsvarende barnehager. 
Innvilgelse av tilskuddstildeling ved oppretting av nye barnehageplasser, inkludert 
utvidelser av plasser gjennom året, tildeles for hel eller halv måned ettersom når 
plassen tas i bruk.  
Kommunen kan velge om de skal foreta tilskuddsutbetaling for nyetablerte barnehager i 
forbindelse med de kvartalsvise utbetalingene. I retningslinjene foreslås det imidlertid 
at tilskuddsutbetalingen foretas ved oppstart. Kommunen ønsker å tilrettelegge for en 
økonomisk trygghet fra første driftsmåned for nyopprettede barnehageplasser.  
 
Punkt 5 - Tilskudd til kapitalkostnader 
I kommunale retningslinjer foreslås det at det brukes nasjonale satser for beregning av 
tilskuddstildeling til kapitalutgifter. 
Kommunen kan alternativt beregne en slik sats selv, men har fra 1.1.2011 benyttet 
nasjonale satser og vil fortsette med det. 
Kapitaltilskuddet utbetales samtidig med driftstilskuddet hvert kvartal. 
 
Punkt 6 - Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Forskriften åpner for at kommunen kan foreta en helhetsvurdering og eventuelt 
redusere det kommunale tilskuddet. Det foreslås i kommunale retningslinjer at 
kommunen vil foreta en slik helhetsvurdering i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. (Punkt 8) 
 
Punkt 7 - Opplysningsplikt 
Kommunen kan fastsette i de lokale retningslinjene hvor mange rapporteringer det skal 
være i løpet av et år. 
I retningslinjene foreslås det at Ringerike kommune kun har en fast rapportering årlig 
den 15 desember, og utover det løpende rapporteringer tilknyttet større 
aktivitetsendringer. 
 
Kommunen skal i følge forskriften definere hva som er store aktivitetsendringer i ikke-
kommunale barnehager, som medfører ny tilskuddsberegning. 
I kommunale retningslinjer, under punkt 7, foreslås det hvilke aktivitetsendringer som 
kan gi grunnlag for ny tilskuddsberegning i løpet av året, enten i form av økt eller 
redusert tilskudd. Forslaget medfører at  ikke-kommunale barnehager må jobbe aktivt 
med til  enhver tid å ha fylt opp det antall barnehageplasser de har fått tilskudd for  
inneværende år. Dette medfører at ledige barnehageplasser som oppstår i løpet av året 
vil bli raskt fylt opp igjen og flere barn kan tilbys plass. 
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Forslaget medfører større brukervennlighet for de som ønsker barnehageplass slik 
hensikten med forslaget er. 
Mange tilflyttere til Ringerike kommer utenom den ordinære opptaksperioden for 
tildeling av barnehageplass.  Tilskuddsordningen for de ikke-kommunale barnehagene 
henger sammen med fleksibiliteten for inntak flere ganger i året. 
 
I § 7 i forskriften står det at kommunen kan føre tilsyn med barnehagene, jf. 
Barnehageloven §§ 8,10,11,16. 
Kommunen vil føre tilsyn med kontroll av opplysninger slik det fremkommer i § 7 i 
forskriften. 
 
Punkt 8 - Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunale retningslinjer sier under dette punktet noe om når det kan forventes at det 
vil bli foretatt en etterjustering av de kommunale tilskuddssatsene. Det skal fattes 
vedtak om etterjustering i løpet av året ved endrede bevilgninger til ordinær drift i 
kommunale barnehager. Kommunen kan velge når vedtak om etterjustering skal gjøres, 
så lenge endringen i tilskuddet gjennomføres samme kalenderår.  
Tidspunktet for dette er altså spesifisert i retningslinjene. 
 
Punkt 9 - Vilkår 
Kommunen vil ikke stille noen vilkår i tilskuddstildelingen til ikke-kommunale 
barnehager da kommunen ikke vil yte tilskudd utover minimumsforpliktelsen i 
forskriften. 
 
Punkt 10 - Tilbakebetaling 
Forskriften åpner for at kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jfr. pkt.  6 og 8. 
Retningslinjene viser til at kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jfr. pkt.  6 og 8.  
Retningslinjene viser også til når det skal tilbakebetales. 
 
Punkt 11 - Refusjon av kostander knyttet til barn fra andre kommuner 
I følge forskriften har kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er 
bosatt i en annen kommune, rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke 
dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er 
bosatt. Tilskudd beregnes etter nasjonale satser. 
 
Kommunale retningslinjer gir i pkt 11 tilleggsopplysninger: 
Ringerike kommune har i tillegg inngått samarbeidsavtale med Jevnaker og Hole 
kommune om at det utbetales tilskudd begge veier uavhengig av om barna er plassert i 
kommunale eller ikke-kommunale barnehager så lenge et barn går i  barnehage i en av 
de andre nabokommunene hvor barnet ikke er bosatt. 
 
 
Punkt 12  
Viser en oversikt over Ringerike kommunes tilskuddssatser i 2012. 
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 

Høring 
 
Nye lokale retningslinjer var til høring september 2012 hos følgende høringsinstanser: 
Foreldreutvalg for barnehager (FUB) Ringerike, alle ikke-kommunale barnehager i 
Ringerike, Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. 
Samtlige høringsuttalelser ligger vedlagt saken som trykte vedlegg.  
 
Fra Espira Gruppen AS ved B. Knutsen, 24.09.12: 
Etter en samlet vurdering også i forhold til brev mottatt fra Utdanningsdirektoratet 27/9 
(etter at retningslinjen var sendt ut på høring), er punktene 4 og 5 endret.  
 
Fra Dalsbråten, Espira Hovsmarka, Hov, Kirkemoen, Smeden, Tolpinrud og Blåbærskogen 
barnehager, fellesuttalelse datert 27/9-12: 
Til pkt 2: 
Ringerike kommune har vurderte ”Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager, 
utarbeidet av Agenda for KS/PBL.”  Kommunen gjør korrekte og godt dokumenterte 
beregninger, har gode systemer og rutiner rundt budsjett og regnskap. For øvrig forholder 
kommunen seg til gjeldende lover (herunder Forvaltningsloven), forskrift med veileder og 
øvrige direktiver fra statlig side.  
 
Ringerike kommune opplever å ha et godt samarbeid med de private barnehagene og 
informerer godt ved behov. Likevel er det viktig for de private aktørene å orientere seg i det 
markedet de opererer innenfor. Kommunale økonomirapporter med kommentarer er 
tilgjengelig på kommunens nettsider hver måned, i tillegg til øvrige politiske 
saksfremstillinger og vedtak. Her er det nyttig informasjon å hente for de private aktørene. 
 
Til pkt 3 
I en prosess med etablering av nye barnehager er det naturlig at kommunen gir et foreløpig 
tilsagn om at tilskudd vil bli gitt etter godkjenning, ut fra kommunens til enhver tid behov 
for tilstrekkelig antall barnehageplasser. Dette gjøres og også nevnes spesielt. Ny 
formulering er tatt inn.  
 
Ved etablering av nye barnehageplasser vil Ringerike kommune håndtere utvelgelse av 
aktører, i tråd med gjeldende lovverk og ut fra kommunens definerte behov for etablering 
av nye barnehageplasser. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, omfavner ikke utvelgelse av aktører og 
regler/praksis for dette er  derfor ikke tatt inn i de lokale retningslinjene. 
 
Til pkt 4 
Ønsket formulering beskrevet i 1.avsnitt er tatt inn i retningslinjen for å gi en utdypende 
forklaring på hvordan den tekniske beregningen av kommunal sats blir praktisert. 
 
Presisering av barnets alder er avklart- Se omtale av høringsuttalelsen fra Espira Gruppen 
AS 
Til pkt 5 
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Kapitalkostnader. I lokale retningslinjer er formuleringene i punkt 5 endret for å presisere 
hva som menes. 
 
Konkurs. Hva Ringerike kommune konkret vil gjøre dersom en barnehage trues med 
konkurs, ser ikke Rådmannen inngår som en del av høringen av lokale retningslinjer for 
praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. Dette punktet kommenteres derfor ikke nærmere i denne saken. 
 
Til pkt. 6 
Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet og det presiseres derfor at kommunen 
akter å gjøre den vurderingen.  
 
Til pkt 7 
Opplysningsplikt - Formuleringer er endret for å imøtekomme høringsuttalelsen på dette 
punktet og få tydeliggjort hva som menes. 
 
Til pkt 8- Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene: 
Vurdering i forhold til avkorting av tilskudd samt oppgjør i forhold til vedtatt regnskap for 
foregående år, foretas i mai/juni. Således er dette imøtekommet. 
 
Pkt. 9- Vilkår for kommunalt tilskudd: 
Dersom en ikke-kommunal barnehage vil få store økonomiske vansker, vil Ringerike 
kommune vurdere kommunens rolle og eventuelle tiltak når en slik situasjon eventuelt 
oppstår. 
 
I uttalelsen fra de 7  ikke-kommunale barnehager foreslås det at kommunen inviterer alle 
berørte parter til en evaluering av Lokale retningslinjer etter en tids bruk, f.eks 2 år. 
Ringerike kommune vil vurdere om det er behov for en slik evaluering allerede etter ett års 
bruk, eller eventuelt vente til etter to års bruk, etter behov og erfaringer som tiden vil vise. 
 

Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 
1. Lokale retningslinjer for praktisering av :Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling 
av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune 
2. Høringsuttalelse fra 7 ikke-kommunale barnehager 
3. Høringsuttalelse fra Espira Gruppen AS, ved Berit Knutsen 
 
Utrykte vedlegg med linkhenvisning: 
 
Lov om barnehager 
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager 
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20101029-1379.html 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20101029-1379.html
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Rundskriv Nr, F-05-2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-
likeverdi.html?id=66188 
 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-
000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&& 
 
 

Ringerike kommune, 02.10.12 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
Saksbehandler:  
Monica Skaro Støa, pedagogisk konsulent 
Anne Katrine Korneliussen, økonomirådgiver 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-likeverdi.html?id=66188
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-likeverdi.html?id=66188
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&&
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Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO)  
 
Arkivsaksnr.: 12/1070  Arkiv: A22 &00  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO) vedtas.. 
 
Sammendrag 
Skolefritidsordningen (SFO) er organisert ut fra Opplæringsloven og kommunale vedtekter. 
Endringsforslagene innebærer en forenkling av rutinene for søknader og oppsigelse av 
plasser. I tillegg kommer det inn at SFO organiserer leksehjelp og at retten til et godt 
psykososialt miljø også gjelder på disse arenaene.  
 
Innledning / bakgrunn 
Bakgrunn for saken er lovfesting av rett til leksehjelp, presisering av retten til et godt 
psykososialt miljø og erfaringer fra SFO-ledere og rektorer på de gjeldende vedtekter. 
 
Beskrivelse av saken 
Det vedlagte forslaget til endringer i  vedtektene til Ringerike kommune sine 
skolefritidsordninger har  i hovedsak disse endringene:  

• SFO-plass kan søkes elektronisk eller på papirskjema 
• SFO-plass varer til eleven går ut av 4. klasse, til den blir sagt opp, eller endret.  
• det er like rutiner for oppsigelse og endring av plass 

Det vedtektsfestes også at  
• elevens lovmessige rett til leksehjelp organiseres av skolefritidsordningen 
• retten til et godt psykososialt miljø også gjelder for skolefritidsordningen og 

leksehjelp 
 
Disse endringene fører til at prosedyrer for søknad og oppsigelse til SFO samsvarer med det 
som gjelder for barnehage, og innebærer en forenkling for foreldre og skole. 
Ut over dette er det gjort mindre endringer som at det er rektor som er administrativt 
ansvarlig og ikke ”resultatenhetsleder” og at skolens rådsorganer, samarbeidsutvalg og 
skolemiljøutvalg, også håndterer SFO-sakene.   
 
Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i SFO utdypes i kommunens vedtatte plan for SFO for perioden 2011-2015. 
Planen ”Trivsel i Ringeriksskolen” også gjelder for SFO og leksehjelp. 
 
Juridiske forhold  
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

De kommunale vedtektene for SFO er hjemlet i Opplæringslovens § 13-7 
Retten til leksehjelp finner en  i Opplæringsloven § 13-7a og  i Forskrift til opplæringsloven § 
1a-1. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
De kommunale vedtektene for SFO ble sist revidert i 2007 (Kommunestyret 21.06.07, sak 
75/07). 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer dette som en tilpasning og justering av eksisterende vedtekter til den 
drift,de rutiner og det innhold en i dag har for skolefritidsordningen. 
  
Saksdokumenter 
Forslag til vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO) fra 01.01.13 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 03.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Plassituasjonen ved Hønefoss skole og Læringssenteret for 
voksne 
 
Arkivsaksnr.: 12/4307  Arkiv: 614 A2   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen om plassituasjonen ved Hønefoss skole og læringssenteret for voksne tas til 
etterretning. 
 
Orientering om plassituasjonen ved Hønefoss skole og læringssenteret for voksne 
(tidligere Ringerike voksenopplæring). 
 
Skolebruksplanen for Ringerike kommune som ble vedtatt i juni 2011 gir et bilde av både 
Hønefoss skole og læringssenteret for voksne. 
 
Læringssenteret for voksne har hovedbase i lokaler (annekset) ved Hønefoss skole, men 
leier også 4 undervisningsrom ved Ringerike kultursenter. Virksomheten ”låner” også fast to 
klasserom i murbygningen, selve Hønefoss skole. 
Elevtallet ved Hønefoss kole er for tidene identisk med elevtallet da skolebruksplanen ble 
vedtatt – 227 elever. 
Skolen har om den kan disponere hele murbygningen, og om elevene aldersmessig er jevnt 
fordelt, kapasitet til 280 elever. 
Dersom Hønefoss skole kunne disponere hele murbygningen i dag, hadde de ikke opplevd 
en svært anstrengt plassituasjon. 
Læringssenteret for voksne har 20 årsverk og gir opplæring til ca. 220 voksne. 
I den vedtatte skolebruksplanen står det blant annet: 
 
VOL bør ha faste egnede lokaler på ett sted sentralt beliggende i forhold til offentlige 
kommunikasjoner .Rådmannen mener (VOL ) læringssenteret for voksne må lokaliseres ett 
sted med sentral beliggenhet. 
 
En prosjektgruppe er nedsatt og arbeider for tiden med å utrede en framtidig skoleløsning i 
Hønefoss. Dette arbeidet inkluderer også læringssenteret for voksne og en hensiktsmessig 
lokalisering av dette. 
 
 
 

Utdrag fra den vedtatte skolebruksplanen; Hønefoss skole og læringssenteret for voksne: 
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 FAKTA Hønefoss skole 
Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Hov ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2010/2011: 227 elever 
Kapasitet: 280 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1881. Skolen har gjennomgått en del 
mindre ombygginger etter dette for å legge 
til rette for moderne undervisningsmetoder. 
Blant annet er heis installert. Bygget er ikke 
godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern. 

Størrelse/ kvalitet på utoeområder, tilgang 
til idrettsbane/ hall: 

Skolen har egen gymsal. Skolen ligger inntil 
Hønengaten, noe som ikke er ideelt i forhold 
til støy og luftforurensninger. Skolen har et 
fint uteområde som strekker seg mot Glatved 
brygge. 

Universell utforming: Skolen er delvis universelt utformet. SFO og 
enkelte andre deler av bygget er ikke 
universelt utformet. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Skolen har ikke mekanisk ventilasjon og ikke 
oppdaterte branntekniske løsninger. 
Renovering av hele bygget er estimert til kr 
57 -65 millioner kroner. Basseng er stengt 
pga dårlig tilstand. 

Befolkningssammensetnin
g innenfor 
opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 
år 

41 – 
67 
år 

Eldre enn 
67 år 

Total entall 
personer 

84 239 189 1001 1156 751 3286 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger 
i området, jf. kommuneplanen:  

Tandbergmoen: reguleringsplan under 
arbeid, 100- 130 enheter. 
Støalandet: 3 eneboligtomter 

 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen utbygging; veier, 
annen vesentlig virksomhet i området) jf. 
kommuneplanen: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, til 
sammen (inkl. Tandbergmoen) om lag 700 
enheter (med tett utnyttelse). 
Ankers gate 6-10: reguleringsplan under 
arbeid. 

Transportbehov (skoleskyss m buss, 
utstrakt kjøring av foreldre m.m.): 

Ved Hønefoss skole trenger ingen elever 
skoleskyss. 
Det er en unødvendig utstrakt kjøring av 
foreldre 

Gang- og sykkelveier, fortau, stier, 
”snarveier”: 

Alt ligger godt til rette for at alle elever kan 
gå til skolen. Gangvei fra Hengsle, fortau, 
gangveier fra nordsida. 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved 
skolen: 

• Skolen ligger sentralt i 
opptaksområdet. 

• Har nærhet til både by og natur. 
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• Har et flott uteareal til å være en 
byskole, helt skjermet for støy fra 
gata. 

• Nok plass til våre elever når vi får 
disponere hele bygningen selv (ikke 
nå.....!) 

• Vi har beholdt klasserommene, bra! 
• Vi kan lett trekke inn lag og 

foreninger i virksomheten kan siden 
de har stor plass her på 
ettermiddagstid. 

• Ville hatt flere positive fordeler hvis 
skolen var oppgradert! 

Ulemper: 
• Inneklima er dårlig, Mye slitasje på 

bygning. 
Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er i bruk av lag og foreninger hver 

dag, hverdag som helg. Veldig stor 
etterspørsel. 

• Hønefoss skolekorps – 2 dager 
• Ringerike Turnforening 
• Varme og sanitær 
• Hønefoss ballklubb – 3 dager 
• Jentefotball / guttefotball 

Diverse flerkulturelle grupper 
 

Ringerike voksenopplæring 
Voksenopplæringen (VOL) har hovedbase i separat bygning ved Hønefoss skole. Siden 
voksenopplæringen fikk tilhold i disse lokalene i 1991, har det blitt utført få utbedringer i 
forhold til det fysiske arbeidsmiljøet. Lokalene er nedslitte, har gamle tekniske løsninger når 
det gjelder oppvarming, elektrisitet og ventilasjon.  

Skolen har for tiden 20 ansatte (19 årsverk) og 230 – 240 elever fordelt på følgende 
avdelinger: 

 

Antall 
elever 

Minoritetsspråklig
e 
Voksne på dagtid 

Minoritetsspråklige 
voksne på 
ettermiddagstid 

Grunnskole Spesialundervisnin
g 

110-120 X    
60 - 80  X   

20   X  
20    X 

 

I tillegg til lokalene ved Hønefoss skole som ikke har kapasitet til å romme virksomheten, 
”lånes” rom ved Hønefoss skole og det leies lokaler i Hammerbrogt. (gamle handelsskolen). 
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Dette leieforholdet er nå sagt opp. For å skaffe nokk arealer til VOL er det inngått en 
langsiktig leieavtale sammen med kulturskolen i sentrumskvartalet (gamle samfunnshuset). 

Dette kan ikke betraktes som en varig løsning. Rådmannen mener VOL ideelt sett må 
lokaliseres ett sted med sentral beliggenhet. Å få realisert dette må være et framtidig mål. 

 
 

 
 
 Ringerike kommune, 03.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vi viser til vedlagte forslag til kommunale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 
Ringerike kommune, og har følgende merknader : 
Punkt 4, Tilskudd til driftskostnader. I avsnittet Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende 
barnehager foreslår kommunen at Barnets alder på vedtakstidspunktet (ikke barnets alder pr 15/12 
året før), legges til grunn for om det skal gis sats for barn under eller over 3 år.  
Dette kan en kommune i følge Udir sin presisering av forholdet mellom forskriften og lokale 
retningslinjer ikke bestemme selv. Barn som fyller tre år i løpet av kalenderåret skal regnes som små 
(under tre år, og gis tilskudd som små barn) hele det kalenderåret. 
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Tolkning-av-regelverket1/Tilskudd/Lokale-retningslinjer-
og-forskrift-om-likeverdig-behandling-/ 
Punkt 5, Tilskudd til kapitalkostnader. Ringerike kommune bruker samme formulering som ovenfor, 
men ved tildeling av kapitalskudd skiller man ikke mellom store og små barn i det hele tatt. Tilskudd 
til kapitalkostnader gis pr. heltidsplass. 
Med vennlig hilsen 
Berit T. Knutsen 
Espira Gruppen AS 
 



https://cas01.rk.local/owa/attachment.ashx?id=RgAAAAAfbNqnYcinTIlS5%2bdelOR5BwDdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJjLAADdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJj0AAAJ&dla=1

https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAfbNqnYcinTIlS5%2bdelOR5BwDdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJjLAADdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJj0AAAJ&pspid=_1349162692037_164721003

https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAfbNqnYcinTIlS5%2bdelOR5BwDdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJjLAADdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJj0AAAJ&pspid=_1349162692037_164721003

https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAfbNqnYcinTIlS5%2bdelOR5BwDdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJjLAADdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJj0AAAJ&pspid=_1349162692037_164721003

https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAfbNqnYcinTIlS5%2bdelOR5BwDdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJjLAADdWNqozSsmQY2Imrkn%2bmtfAAAmTJj0AAAJ&pspid=_1349162692037_164721003

https://cas01.rk.local/owa/redir.aspx?C=i66jZ9_X9UaEOSJxItUfvx5isU0GdM8IpFiry4E-HAEDtfekeuXo-hcjgTezG_btKCjRvcj-G4s.&URL=http%3a%2f%2fwww.udir.no%2fBarnehage%2fRegelverk%2fTolkning-av-regelverket1%2fTilskudd%2fLokale-retningslinjer-og-forskrift-om-likeverdig-behandling-%2f

https://cas01.rk.local/owa/redir.aspx?C=i66jZ9_X9UaEOSJxItUfvx5isU0GdM8IpFiry4E-HAEDtfekeuXo-hcjgTezG_btKCjRvcj-G4s.&URL=http%3a%2f%2fwww.udir.no%2fBarnehage%2fRegelverk%2fTolkning-av-regelverket1%2fTilskudd%2fLokale-retningslinjer-og-forskrift-om-likeverdig-behandling-%2f
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Lokale retningslinjer  


Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Ringerike kommune 
________________________________________________________________________________ 


Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 
Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx 2012 
 
Disse lokale retningslinjene er utarbeidet i hht:   
Lov om barnehager av 17.06.2005, sist endret fra 01.01.2012, med tilhørende forskrift og rundskriv. (Bhl.) 


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67, sist endret 01.11.2011, med tilhørende forskrifter 
og rundskriv. (Fvl.) 


Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. ( F nr 1379) 


Rundskriv Nr F-05/2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager , gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. (R nr F-05/11) 


 


1. Formål og virkeområde 
Retningslinjene omhandler de lokale tilpasninger og vurderinger kommunen vil praktisere, og som det gis 
adgang til i Barnehagelovens § 14 med tilhørende forskrift og rundskriv. 
Retningslinjene gir ikke fyllestgjørende informasjon om praktiseringen uten referanse til lov, forskrift og 
rundskriv til forskriften.   
 
Retningslinjene gjelder for ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune registrert på det tidspunktet 
barnehagesektoren ble rammefinansiert den 01.01.2011, og de som senere er godkjent og fått innvilget 
økonomisk tilskudd.  
Hjemmel:  Bhl. §10, §11 og §14, Fvl., F nr 1379 §1, R nr F-05/11 
 
Retningslinjene omhandler ikke kommunens behandling av følgende tilskudd:  


 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
 Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
 Refusjon for redusert foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp,  ekstra 


bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne samt foreldreinntekt under 3G. 
 
Retningslinjene kan endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i Kommunestyre 
 


2. Kommunens ansvar 
Kommunen yter ikke særskilt drifts- og kapitaltilskudd utover det som følger av Forskriftens regler og de til 
enhver tid statlige føringer.  
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Minumumsdekningen fra høsten 2012 er 92% av kommunal sats for ordinære barnehager og 92% av 
nasjonal sats for familiebarnehager.   
 
Hjemmel:  Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §2 og § 4, R nr F-05/11  
  


3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Søknad om kommunal finansiering av nye plasser vil bli behandlet fortløpende gjennom året.  
 
Det er en forutsetning at arealet for nye plasser er godkjent, før søknad om økonomisk tilskudd (kapital- og 
driftstilskudd) behandles. Det vil likevel være naturlig at kommunen i en prosess med etablering av for 
eksempel en ny barnehage eller utbygging av eksisterende barnehage, gir et foreløpig tilsagn om at tilskudd 
vil bli gitt etter at godkjenning foreligger. Dette ut fra kommunens til enhver tid definerte behov for 
barnehageplasser, slik det praktiseres i dag. 
 
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379  §3, R nr F-05/11 
 


4. Tilskudd til driftskostnader 
Tilskuddssatser 
Kommunen beregner hvert år en kommunal gjennomsnittlig sats, som grunnlag for driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager.  
Kommunale barnehager som har budsjetterte driftskostnader som er minimum 25% høyere  enn 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende barnehager, vil bli holdt utenfor  
beregningsgrunnlaget for den kommunale tilskuddssatsen.  Kostnader knyttet til kommunale barnehager 
som opprettes eller legges ned i løpet av året, trekkes også ut av beregningsgrunnlaget.  
I den tekniske beregningen av den kommunale tilskuddssatsen blir kostnader, inntekter og aktivitet for disse 
barnehagene,  holdt utenfor. 
 
Satsen for driftstilskudd beregnes på grunnlag av rapportering av barn i de kommunale barnehagene pr 
15/12 foregående år og kommunens  barnehagebudsjett for tilskuddsåret. 
Tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i henhold til den enkelte barnehages innmeldte antall 
barn, alder og oppholdstid ved telling 15/12 foregående år. 
 
 
Eksempel: 
Satsen for driftstilskudd  2013 beregnes på grunnlag av rapportering av antall barn, alder og oppholdstid  i de 
kommunale barnehagene pr 15/12-2012 og kommunens  barnehagebudsjett for 2013. 
Tilskudd for 2013 utbetales i henhold til den enkelte ikke-kommunale barnehages innmeldte antall barn, 
alder og oppholdstid ved telling 15/12-2012.  
 
 
For familiebarnehager og åpne barnehager, gis det driftstilskudd etter nasjonale satser, da kommunen selv 
ikke driver slike barnehager. Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales driftstilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
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Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager  
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskudd utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §3 og §13 , R nr F-05/11  
 


5. Tilskudd til kapitalkostnader 
Ringerike kommune gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager til kapitalkostnader og benytter nasjonale 
satser fastsatt av departementet.  
 
Kommunen yter ikke tilskudd til kapitalkostnader utover 100% av nasjonale satser.  
Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Hjemmel: Fvl.,  F nr 1379  §5 og §13, R nr F-05/11  
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales kapitaltilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
 
Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager 
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskuddet utbetales samlet,  forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober. 
 


6. Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen vil foreta en helthetsvurdering og redusere det kommunale tilskuddet i tråd med Forskriftens § 
6.  Vurderingen av en reduksjon i det kommunale tilskuddet gjøres i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. Se punkt 8. 
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §3 og  §6, R nr F-05/11  
 


7. Opplysningsplikt 
Eier av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, og barnas alder 
og oppholdstid i barnehagen, på skjema fastsatt av departementet. Dette danner grunnlaget for utmålingen 
av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd påfølgende år.  
 
Aktivitetsendringer 
Aktivitetsendringer skal meldes fra til kommunen, og vil medføre omregning av kommunalt tilskudd. 
Rapporteringer skjer på eget skjema. 
 
Større aktivitetsendring i ordinære barnehager defineres slik: 
En økning eller reduksjon på to hele plasser eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele  
kalendermåneder eller mer.  
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Større aktivitetsendring i familiebarnehager defineres slik:   
En økning eller reduksjon på en hel plass eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele 
kalendermåneder eller mer. 
 
Økonomisk tilskudd reguleres fra og med første hele måned endringen gjelder fra, og avregnes på  
nærmeste kvartalsvise utbetaling.  
 
 
Kommunen vil føre tilsyn med barnehagene jfr.  Rundskrivets §7. 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §7, R nr F-05/11  
 
 


8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunens barnehagebudsjett samt antall barn, alder og oppholdstid i kommunale barnehager,  ligger til 
grunn for beregning av tilskuddssatsene hvert år. 
 
Etter at Kommunestyret har fått seg forelagt kommunens revisorgodkjente regnskaper i mai/juni , tas det en 
kontroll og etterberegning av de kommunale tilskuddssatsene for foregående år.  
For mye/lite utbetalt tilskudd for foregående år, vil bli avregnet mot tilskudd for 4. kvartal hvert år.   
 
Se også pkt 10 om tilbakebetaling av tilskudd. 
 
Ved etterberegningen av tilskuddet, tas det høyde for den faktiske aktivitetsendringen gjennom året. Det  
legges det til grunn en vekting av antall barn, alder og oppholdstid,  jfr.   tellingen pr 15/12 foregående år og 
pr 15/12 i tilskuddsåret. 
Eksempelvis vil antall barn 2013 vektes slik:   7/12 av telling pr 15/12-2012 og 5/12 av telling pr 15/12-2013.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379  §8, R nr F-05/11  
 


9. Vilkår for kommunalt tilskudd 
Ringerike kommune forholder seg til de vilkår som følger av gjeldende forskrift og yter ikke tilskudd utover 
den lovfestede finansieringsplikten.  
 
Se også pkt. 2, 6 og 7. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7 og §9, R nr F-05/11 
 


10. Tilbakebetaling 
Kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget utbetalt tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  
Krav om tilbakebetaling vil skje i forbindelse med den ordinære utbetalingen av tilskudd for 4. kvartal hvert 
år.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §6, §7, §8  og §10, R nr F-05/11 
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11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
Kommunen vil  krever refusjon fra andre  kommuner som har sine barn plassert i ikke-kommunale 
barnehager i Ringerike kommune.  Refusjonen tilsvarerer  minimumssats,  92 %  av nasjonale satser fra 
høsten 2012. 
Kravet beregnes forholdsmessig i forhold til plasstørrelsen barnet har. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §11, R nr F-05/11 
 
Ringerike kommune vil kreve refusjon fra andre kommuner tilsvarende 100 % av nasjonale satser, i henhold 
til inngåtte avtaler med den enkelte kommune.  
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Satser for kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012 
 


Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 
Kr Pr time Pr heltidsplass 


Satser Drift og  
adm 


Kapital Totalt Drift og  
adm 


Kapital Totalt 


Ordinære barnehager 
små barn 
 


78,2 3,6 81,8 Kr 169 000 Kr 7 600 Kr 176 600 


Ordinære barnehager  
store barn 


37,7 3,6 41,3 Kr   81 500 Kr 7 600 Kr   89 100 


 
 
Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 


Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  


adm 
Kapital Totalt Drift og  


adm 
Kapital Totalt 


Familiebarnehager  
små barn 
 


61,6 5,4 67,0 kr 138 000 Kr 12 000 Kr 150 000 


Familiebarnehager 
store barn 


49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 Kr 12 000 Kr 117 300 


 
 
 Satser for refusjon fra andre kommuner ( salg av plasser), 100%  av: 


Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  


adm 
Kapital Totalt Drift og  


adm 
Kapital Totalt 


Ordinære barnehager 
små barn 
 


79,8 3,6 83,4 Kr 173 500 Kr 7 600 Kr 181 100 


Ordinære barnehager 
store barn 


38,9 3,6 42,5 Kr   85 000 Kr 7 600 Kr   92 600 


Familiebarnehager 
små barn 
 


61,6 5,4 67,0 Kr 138 000 12 000 Kr 150 000 


Familiebarnehager 
store barn 


49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 12 000 Kr 117 300 


 
Ovenfor vises satsene for 2012. 
Satser for ordinære barnehager fastsettes i forhold til kommunalt vedtatt budsjett, og fastsettes endelig for 
2013 innen 1.2.2013. 
Satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager presenteres i Statsbudsjett for 2013. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Oppvekst og kultur


VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN


Forslag fra 01.01.13


Gitt i medhold av lov om grunnskolen  (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61, § 13-7


§ 1. FORMÅL
Skolefritidsordningen (heretter kalt SFO) i Ringerike kommune er et frivillig omsorgs- 
og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn på 1. - 4. trinn og for 
barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.  


SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO er en viktig del av barns helhetlige 
oppvekstmiljø. I Ringerike kommune skal det legges vekt på et godt samarbeid 
mellom foresatte, skole og SFO. Kommunens SFO-plan beskriver målsettinger for 
innholdet i SFO.


SFO skal ha et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der.


Kommunens plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning gir ikke rettighet for den 
enkelte elev, jfr. Ot.prp. nr. 60 (1997- 98).


§ 2. DRIFTSFORUTSETNINGER
Skolefritidsordningen drives etter Opplæringslovens bestemmelser om SFO og 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret/Hovedkomitéen for oppvekst og kultur.
SFO bruker skolens arealer ute og inne. Arealene følger Helse- og miljøforskrifter som 
gjelder for grunnskolen.
Det åpnes for alternative måter å organisere SFO-tilbudet på innenfor den enkelte 
skoles budsjettramme.


§ 3. POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR
Hovedkomitéen for oppvekst og kultur er ansvarlig styringsorgan i kommunen. 
Administrativt er SFO underlagt rektor.


§ 4. ANSVARLIG PÅ SKOLENIVÅ
Kommunale skolefritidsordninger legges til skolen. Rektor har administrativt, 
økonomisk, personal- og faglig ansvar. Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved 
den enkelte skole håndterer også SFO-saker.
Bemanningen skal være er forsvarlig i forhold til innhold, åpningstid og barnegruppa 
innenfor vedtatt budsjettramme og bør være 1 voksen pr. 12 hele plasser.
Det skal være en ansvarlig for den daglige driften av SFO. 
SFO-leder skal minst ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider.


§ 5A. SØKNAD OM PLASS 
Alle skoler med barnetrinn skal ha et tilbud om SFO. 
Søknad om plass skjer på elektronisk skjema på kommunens nettsider eller på 
papirskjema som skrives ut fra nettet eller fås tilsendt fra skole/servicetorg. 
Søknadsfristen er 1. april og kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalpressen. 
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Ved deltidsplass må ukedagene være faste. Eventuelle forandringer i dager må avtales 
med SFO-leder på forhånd.
Det er anledning til å søke om ny/utvidet plass i skoleåret hvis det er kapasitet.  
Endringer gjelder vanligvis fra den 1. i hver måned. 
Den enkelte SFO kan i tillegg tilby dagsplasser viss det er kapasitet.


Rådmannen eller den han delegerer myndighet til er opptaksmyndighet. 
Opptaket gjelder til eleven er ferdig med 4. klassetrinn, eller plassen blir sagt opp.


5b. OPPSIGELSE AV PLASS
Oppsigelse av hele eller deler av SFO-plassen skal skje skriftlig til skolen med 3 
måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. 
august - 28. februar. Oppsigelse etter 1. mars fritar ikke foreldre fra oppholdsbetaling 
ut det skoleåret det gjelder. 
Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om det av økonomiske
eller andre grunner finner å måtte stenge en eller flere SFO. 


§ 6. ÅPNINGSTID/SKYSS 
SFO følger skolens ferie- og fridager.  Daglige åpningstider fastsettes ved den enkelte 
skoles SFO ut fra lokale behov.
Det betales ekstra for kommunale tilbud ut over skoleruta.  (Tilbud om aktiv 
høst/vinter/sommer.)  Her gjelder egen påmelding.
Det dekkes ikke skyss til/fra SFO.  


§ 7. KOST
Samarbeidsutvalget fastsetter om det skal være kost ved den enkelte SFO.  Eventuelle 
kostpenger, til selvkost dersom ikke foreldrene bestemmer noe annet, kommer i tillegg 
til den ordinære foreldrebetalingen.


§ 8. BETALING FOR OPPHOLD
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barns opphold i SFO. For deltidsplasser 
reduseres prisen påplusset 10 % administrasjonsgebyr. Det er egen betalingssats for 
morgentilbud.


Betalingsordninger.
SFO betales månedlig med forfallsdato 20. i hver måned.  Det betales for 10 hele 
måneder f.o.m. 15. august t.o.m.15. juni.  


Det gis ikke fratrekk i foreldrebetalingen om barnet ikke møter opp til avtalte dager. 
Foreldre med delt foreldreansvar får tilsendt en regning
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Søskenmoderasjon.  
Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 
eller flere. Dersom søsknene har ulik plass-størrelse, skal det betales full pris for den 
dyreste plassen. 
Det gis ikke søskenmoderasjon hvis for eksempel det ene barnet er i SFO og et annet i 
barnehage/kulturskole.
 
Redusert betaling.  
Det er anledning til å søke om redusert betaling for familier med bruttoinntekt under 3 
G, inklusive stønader og bidrag.  Det gis ikke redusert betaling for morgenåpent.  
Søskenmoderasjon faller bort ved redusert betaling.  Betaling for kost kommer i tillegg 
og må betales fullt ut.  Søkere som innvilges redusert betaling betaler 50 % av 
gjeldende sats.  I spesielle tilfeller kan rådmannen innvilge ytterligere redusert betaling 
ut over dette.  
Søknad om redusert betaling skrives på eget skjema og hentes fra internett, på 
Servicetorget eller på skolen.  Det må legges ved dokumentasjon på opplysninger.  


Mislighold.
Ved forsinket betaling påløper renter og eventuelt purregebyr i samsvar med lov om 
renter ved forsinket betaling og kommunale forskrifter.  Ved vesentlig mislighold av 
betaling kan rådmannen eller den han gir fullmakt vedta at SFO-plassen  inndras. 
Misligholdet anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller 
mer.  Mottatt plass for nytt skoleår inndras hvis restgjeld til SFO, kulturskolen eller 
barnehage står ubetalt.  
Når 2 måneders betaling utestår, varsler avgiftskontoret foresatte, med kopi til rektor, 
om at kravet går til tvangsinnfordring og at plassen kan inndras hvis ikke betalingen er 
ordnet i løpet av 14 dager.


Gebyr.
Ved henting av barn etter SFO`s stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang for 
å dekke ansattes overtid.  Gebyret faktureres automatisk på neste regning.  Gebyrets 
størrelse fastsettes av kommunestyret.  


§ 9. KLAGEADGANG
Kommunens særskilte klagenemnd er ankeinstans.


§ 10. LEKSEHJELP I GRUNNSKOLEN
Alle elevene på 1.-4. årstrinn har og rett til leksehjelp (Opplæringsloven § 13-7a og 
Forskrift til opplæringsloven § 1a-1).  Leksehjelp blir organisert som en del av 
skolefritidsordningen. Skolen plikter å informere om retten til leksehjelp og tilbudet 
som gis.
Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Det totale omfanget er 8 
uketimer fordelt på 1.-4. klasse, med minst en uketime på hvert årstrinn. .
Det skal være forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelp-tiden. Leksehjelp er gratis for 
alle elevene enten de går på SFO eller ikke. 


§ 11. PSYKOSOSIALT MILJØ
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Opplæringslovens § 9a gir alle elever i rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Lovbestemmelsene, og konkretiseringen av dem i 
planen «Trivsel i Ringeriksskolen»,  gjelder også  i SFO og  i Leksehjelp-tiden.


§ 12. TAUSHETSPLIKT
Personalet har taushetsplikt, jfr. Forvaltningloven §§  13 til 13e.


§ 13. POLITIATTEST
Den som skal tilsettes i SFO må legge frem politiattest. Personer som er dømt for 
seksuelle overgrep mot barn kan ikke tilsettes i SFO, jfr. Opplæringsloven § 10-9.


Vedtektene er justert etter godkjennelse i Kommunestyret dato,   sak xx/12 og gjøres 
gjeldende fra 01.01.13.





