
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 06.02.2013 Tid: kl 16.00 

Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 
 

 
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481  (Ingebjørg)  
e-post sek@ringerike.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
 

SAKSLISTE  NR  2 
Innkalte: 
Funksjon    Navn           Forfall Møtt for 
Leder Arnfinn Baksvær   
Nestleder Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Mari Skarsgard FO  
Medlem Jan Frantzen   
Medlem Hanne Karen Lien   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Varamedlem Marianne Wethal  Mari Skarsgard 
 
ORIENTERING: 
 
”Dette er mitt valg”  v/Ola Eikli Hølen. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  
 
2/13 13/41   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 06.12.2012 OG 

22.01.2013  
 

 
3/13 12/4733   
 FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  

Saksdokumenter sendt tidligere  
 



 
 
 
 
 
4/13 12/5328   
 KULTURMIDLER 2013   
 
5/13 13/325   
 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER   
 
EVENTUELT 
 
 

Ringerike kommune, 30.01.2013 
 

ARNFINN BAKSVÆR 
LEDER 

 
 



   
 

 Side 3 av 17   
 

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 06.12.2012 OG 
22.01.2013  
 
Arkivsaksnr.: 13/41  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollene godkjennes. 
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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
Arkivsaksnr.: 12/4733  Arkiv: G00   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
137/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012 
39/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.11.2012 
57/12 Eldrerådet 12.11.2012 
31/12 Ungdomsrådet 13.11.2012 
39/12 Råd for funksjonshemmede 15.11.2012 
251/12 Formannskapet 04.12.2012 
/ Kommunestyret  
1/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 22.01.2013 
1/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 22.01.2013 
8/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.01.2013 
3/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
3/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 
handlingsprogram og styringssystemer. 

 

Sammendrag 
 
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 
 
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 
for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen. 
 

1. Ringerike – Best for barn 
2. Ringerike – Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 

 
Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og 
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i den grad det har vært 
mulig. 
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Bakgrunn 
 
Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen 
utgangen av 2012.  Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.05.11.  Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe.  Prosjektansvarlig er 
kommunalsjef for helse og omsorg. 
 
Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk 
dokument.  Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling 
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i 
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv. 
 

Beskrivelse av meldingen 
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for 
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig 
utvikling, føre var og medvirkning. 
 
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de 
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og 
folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig 
deltakelse i prosjekt- og styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. 
 
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen.  En positiv 
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt 
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei. 
 
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark. 
  

Forholdet til overordnede planer 
 
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift 
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet.  Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 
 
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som 
er vedlagt meldingen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 19.5.2011. 

  

Informasjon og høringer 
 
Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12. 
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen. 
 
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til 
adresseliste i vedlagte høringsbrev.  Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek. 
 
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i 
den grad det har vært mulig. 
 
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om 
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt 
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og 
systematikk i arbeidet. 
 
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en 
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning, 
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt 
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier, 
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i 
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering. 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med 
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike 
kommune viser.  
 
Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i 
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige 
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet. 
 
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
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Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 
2. Høringsbrev av 14.09.12 
3. Innspill / uttalelser fra 

• Ringerike O-lag 
• Ringerike Idrettsråd 
• Foreldrerådet i Tyristrand barnehage 
• Helsesøstertjenesten 
• Tyristrand Landsbyforening 
• Ringerike bibliotek 
• Areal- og byplankontoret 
• Ringerike utvikling 
• Fylkesmannen i Buskerud 

 

Utrykt vedlegg 
 
1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart 
    
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.10.2012 
 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator  tlf.: 32 11 75 93 
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KULTURMIDLER 2013  
 
Arkivsaksnr.: 12/5328  Arkiv: 223 C   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar fordeling av kr. 240000 i kulturmidler for 
2013, på bakgrunn av kriterier vedtatt i hovedkomiteen 10. november 2010. 
 

1. Alle lag og foreninger som er korrekt registrert i Ringerike kommunes 
foreningsoversikt er berettiget til å søke om tilskudd ut fra definerte og 
dokumenterte behov. 

 
2. Begrunnet søknad sendes Ringerike kommune hvert år innen årsskiftet. Vurdering 

foretas innen utgangen av januar påfølgende år. Søknaden skal inneholde 
budsjett/regnskap og antall medlemmer, og en beskrivelse av foreningens 
aktiviteter. Neste års søknad skal inneholde en oppsummering av fjordårets 
aktivitet. 

 
3. Barn og unge prioriteres. 

 
4. Det legges til grunn slik prosess: 

 
a Kriterier og søknadsgrunnlag utlyses med definert søknadsfrist 
b Forslag til fordeling basert på vedtatte kriterier legges frem for politisk behandling 
i februar påfølgende år. 

       
      5.  Det gis ikke underskuddsgaranti. 
 
Beskrivelse av saken 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtok i møte 10. november 2010 nye regler for 
tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i Ringerike kommune. 
 
På bakgrunn av vedtaket har rådmannen bekjentgjort de nye reglene på kommunens 
internett side. Søknadsfrist for kulturmidler har vært kunngjort i kommunens 
lørdagsannonse og på internett. 
 
Ved søknadsfristens utløp 31. desember 2012 er det kommet inn 41 søknader som legges 
frem for hovedkomiteen for oppvekst og kultur til vurdering. 
 



  Sak 4/13 
 

 Side 9 av 17   
 

Kulturtjenesten har også en egen administrativ budsjettpost for søknader som kommer inn 
for prosjekter i løpet av året. Søkerbeløpet er da stort sett fra kr. 1000,- til kr. 5000. Disse 
midlene fungerer som en liten stimulering for frivillige prosjekter og tiltak som dukker opp i 
løpet av året. Budsjettposten blir også brukt til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring, 
Kunst rett Vest, sommerkonserter og julemarkeder i Riddergaarden. Rådmannen anbefaler 
at det legges fram årlig oversikt hva pengene er blitt brukt til. Vedlagt oversikt for 2012. 
 
For 2013 er det satt av kr. 240.000 som kan fordeles etter søknader. Av disse tildeles 
Ringerike Musikkråd og Ringerike Idrettsråd til sammen kr. 24.000,- i kulturmidler hvert år.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger fram en søkerliste uten prioriteringer innenfor søkermassen som fyller 
kriteringene. Dette fordi rådmannen oppfatter at hovedkomiteen ønsker et eget 
handlingsrom og fordi søknadskriteringene i liten grad angir en retning som gir grunnlag for 
en egen prioritering fra rådmannen. 
Hvis rådmannen likevel skulle trekke fram noen vurderinger, kan følgende nevnes: De fleste 
lagene og foreningene legger vekt på tilbud til barn og unge slik prioriteringene nevner i 
pkt. 3. 
 
Rådmannen henstiller hovedkomiteen for oppvekst og kultur å fordele kr. 240.000,- i 
kulturmidler for 2013 til lag og foreninger på bakgrunn av hovedkomiteens vedtatte 
retningslinjer fra 10. november 2010.  
 
Saksdokumenter 
Regnskaper og årsmeldinger er ikke lagt ved saken, men finnes som utrykt vedlegg 
Søknadene ligger vedlagt 
Søkeroversikt, ligger vedlagt 
Oversikt over administrative tildelinger for 2012. 
 
 
 Ringerike kommune, 16.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
 
Saksbehandler: May Waagbø/kulturtjenesten 
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STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER  
 
Arkivsaksnr.: 13/325  Arkiv: 614 A &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Status, når det gjelder godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet 
helsevern, tas til orientering. 
 
Sammendrag 
Nesten alle barnehagene, men bare et fåtall av skolene i Ringerike er godkjent etter forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. For å oppnå godkjenning må det både være 
gode internkontrollrutiner på plass i tillegg til at det bygningsmessige må være i orden. 
Det er utarbeidet en egen plan for arbeidet med godkjenning. Ved flere av skolene må det 
utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette gjelder blant annet inneklima og 
ventilasjonsanlegg, noe som betyr store kostnader. Det intensiverte arbeidet med 
godkjenninger de siste årene gir positive resultater. 
 
Innledning / bakgrunn 
 Denne forskriften trådte i kraft med virkning fra 01.01.1996. Formålet med forskriften er å 
bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 
 
§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning. Søknad om godkjenning skal framlegges når det 
foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  
 
Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning. I Ringerike 
kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 
 
§ 28 Tilsyn Kommunestyret fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunestyret 
kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene 
om helsetjenesten i kommunen.  
Kommunestyret kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne 
forskriften. 
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STATUS I GODKJENNINGEN – barnehager og skoler pr. 
01.01.13. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen innenfor 
tidsfrist, har status godkjent.   
   
Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 
  1  Søderholm, Lise  Godkjent   

2  Østli, Britt B.  Godkjent   
Barnepark 3  Nakkerud Godkjent   
Familiebarne-
hager 
Barnehager 

4  Eikli Godkjent   

5  FEGRI 
Godkjent    

6  SKOGSTJERNEN 
Godkjent    

7  SOLSTAD 
Godkjent    

8  Vesleveien  Godkjent   

9 VIUL 
Godkjent   

10 Hundremeterskogen Godkjent   

11 LYKKELITEN 
Godkjent 

BARNEHAGER 12 ALMGRENDA BARNEHAGE GODKJENT 

13 BLÅBÆRSKOGEN 
BARNEHAGE 

Godkjent 

14 DALSBRÅTEN GODKJENT   

15 ESPIRA HOVSMARKA  
Godkjent    

16 ESPIRA TRYGSTAD  
Godkjent 

17 HOV  
Godkjent   
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18 KIRKEMOEN GODKJENT   
19 Nedre Auren  

GODKJENT   

20 SMEDEN GODKJENT   

21 SOKNA NATUR OG GÅRDS 
BHG 

GODKJENT 

22 Tolpinrud m/buss 
Godkjent   

23 Åsatua naturbarnehage Godkjent 
Kommunale Barnehager 

24 EIKLI Godkjent   
25 Hallingby m/uteavdeling Godkjent    
26 Haug Godkjent   
27 Heggen  
28 Heradsbygda Godkjent   
29 Hvervenmoen Godkjent   
30 Hønefoss  Godkjent    
31 Nes 

GODKJENT   
32 Tyristrand m/uteavdeling 

GODKJENT   
33 Ullerål Godkjent   

34 VEIEN 
Godkjent    



  Sak 5/13 
 

 Side 13 av 17    
 

 
 Barneskoler 

35 EIKLI   
Ikke godkjent   

36 Helgerud Godkjent   
37 Hønefoss Ikke godkjent   
38 Kirkeskolen Ikke godkjent   
39 Stranden Godkjent 
40 Vang Godkjent   
41 Vegård Ikke godkjent   
42 Ullerål Ikke godkjent 
43 Veien Godkjent 

Kombinerte skoler 44 Hallingby  Godkjent  

45 NES 
Ikke godkjent   

46 Sokna Ikke godkjent   
47 Tyristrand Ikke godkjent   

Ungdomsskoler 48 Haugsbygd u.skole Godkjent   
49 Hov u.skole Ikke godkjent   
50 Veienmarka u.skole Ikke godkjent   
51 Åsbygda skole Godkjent     

Privat 
grunnskole 

 52 Steinerskolen Ikke godkjent   

Fylkeskommu
nale 

Videregående 
skoler 53 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE 

Ikke godkjent   

54 Ringerike videregående  Ikke godkjent   
 
 
 
Beskrivelse av saken 
Forskriften har nå vært gjeldende i over 15 år, men likevel er det store mangler når det 
gjelder godkjenning av skoler i Ringerike kommune.  
 
Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager ble også lagt fram politisk vinteren 
2012. Godkjenningsarbeidet har de siste 2 årene blitt intensivert, og nå er det i hovedsak 
fysiske utbedringer som må på plass før godkjenning kan bli gitt. 
Eiendomsavdelingen arbeider med en ny plan for vedlikehold og oppgradering av skoler og 
barnehager. Slik plan vil bli forelagt politikerne vinteren 2013. 
 
En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle 
forhold og situasjoner, og at dette er skriftlig og godt kjent blant ansatte. 
Hovedutfordringen i Ringerike synes å være fysiske, bygningsmessige forhold.  
 
Det er nå utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for 
kommunale skoler og barnehager. Dette er samlet i en oversiktlig perm ved hver enhet og 
er gjennomgått med både barnehagestyrerne og rektorene. Systemet er også lett 
tilgjengelig elektronisk. 
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Som det framgår av oversikten over barnehager og skoler, omfatter forskriften både 
private, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. 
 
Av områder som er gjenstand for vurdering i forbindelse med søknad om godkjenning 
nevnes: 
 

• Rengjøring og vedlikehold 
De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 
hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet 
og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 
 
 
Juridiske forhold  
Kommunestyret fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. 
 
§ 26 i forskriften sier: 
Kommunestyret kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med 
lov om helsetjenesten i kommunen.’ 
 
Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt arbeidsmiljø». Den trådte i kraft 
etter forskriften og fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av 
forskriften. 
 
§ 9a-1. Generelle krav  
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  
 
§ 9a-2. Det fysiske miljøet (utdrag) 
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 
tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.  
  
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet (utdrag) 
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett 
for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal 
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig 
og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  
  
§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane 
(internkontroll)  
Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 
Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det 
fysiske så vel som det psykososiale miljøet.  
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• Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten 
skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 
 

• Førstehjelp 
Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 
standard. 
 

• Smittevern 
Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 
sjukdommer blir så liten som praktisk mulig. 
 

• Røyking 
Det skal ikke røykes i virksomhetens innområde. 
 

• Inneklima/luftkvalitet 
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 
Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 
Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke 
forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå. 
 

• Belysning 
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold 
til den bruk virksomheten er planlagt for. 
 

• Lydforhold 
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold. 
 

• Drikkevann 
Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som 
tilfredsstiller forskrift av 1. januar 1995. 
 

• Sanitære forhold 
Virksomheten skal ha tilstrekkelig tilgjengelige toaletter og vasker som har tilfredsstillende 
utforming, kapasitet og standard. 
 

• Avfallshåndtering 
Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at 
ulemper, herunder smittefare, unngås. Avfallet skal oppbevares forsvarlig. Egnede 
beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert. 
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Høsten 2011 ble det utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenninger av kommunens 
grunnskoler. 
 
Åsbygda skole, Haugsbygd ungdomsskole, Stranden skole og Veien skole har i løpet av 2012 
blitt godkjent. 

Fremdeles er det 10 kommunale grunnskoler som ikke er godkjent. 

I tabellen under er det en plan for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

 

Tidligere 
godkjent 

Godkjent i 
2012 

Vurderes godkjent 
2013 

Vurderes godkjent 
2014 

Vurderes godkjent 
2015 

Vang Åsbygda Tyristrand Sokna Hov 
Helgerud Haugsbygd Kirkeskolen Ullerål Hønefoss 
Hallingby Veien Eikli Nes  Vegård 
 Stranden Veienmarka   

 

• Søknad om godkjenning må sendes inn av den enkelte rektor jf. forskriftens § 6.  
 
Godkjenningsprosessen:  
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Økonomiske forhold 
Å bringe alle kommunalt eide barnehager og skoler opp på en standard som kan gi 
godkjenning etter denne forskriften, har kostnader.  
I plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013, ble det akutte 
oppgraderingsbehovet stipulert til vel 30 millioner kroner.  
I budsjett for 2013 er det bare avsatt vel 6 millioner som kan brukes til dette formålet. Flere 
steder må det blant annet installeres ballanserte ventilasjonssystemer for å oppnå et 
tilfredsstillende inneklima.  
 
Prinsipielle avklaringer 
Skolebruksplan for Ringerike kommune ble vedtatt i juni 2011. På grunn av stor usikkerhet 
om utviklingen i kommunen og framtidige vegløsninger, er det vanskelig å fremme sak om 
en eventuell endring av dagens skolestruktur i et kortsiktig perspektiv. Vedtaket om ny 
skole i Hønefoss syd står enda ved lag, og følges opp med ny politisk sak våren  2013. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt. 
Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter 
«forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at det 
har blitt utarbeidet et nytt intern-kontrollsystem for både barnehager og skoler, men at det 
gjenstår til dels store bygningsmessige utfordringer ved flere av skolene. 
 
Det vurderes som avgjørende viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages 
gjennom intern-kontrollrutinene i barnehager og skoler blir rettet opp.  
 
Rådmannen er i dag ikke kjent med at det er forhold som er akutt helseskadelig eller som 
krever akutte tiltak i skolene eller i barnehagene. Rådmannen er glad for at arbeidet med 
godkjenninger er systematisert og at det er etablert en fremdriftsplan fram mot 
godkjenninger.  
 
Saksdokumenter: 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 

• Plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013 
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 
 
 Ringerike kommune, 25.01.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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Til Hovedstyret for Kultur og Oppvekst 
Fra May Waagbø/kulturtjenesten 
 
 
 
 
Kommunens kulturtjeneste skal tilrettelegge for kulturformidling og stimulere til 
aktiviteter og opplevelser innenfor kultur gjennom økonomisk støtte og samarbeide med  
frivillige organisasjoner og profesjonelle aktører. 
 
 
Støtte 2012  
 
Den norske turistforening    5000 
 
DNT Oslo og Omegn – markatilskudd  5000 
     
Den kurdiske kulturforening Ringerike  3000 
     
Frikirkens søndagsskole    3000 
      
Ringerike Historielag     5000 
      
Ungdommens kulturmønstring 2012            15000 
     
Norsk Samferdselshistorisk Senter   5000 
        
Mangfoldfestivalen              10000 
      
Markering 8. mai     3565 
      
Ådalsdagen      3000 
      
Gruppa Elvelangs konsert i Riddergaarden  4000 
     
Hedalen musikkorps     2000 
 
Gaver vennskapsbybesøk|    1794 
 
Bygdekinoen Nes     3085 
 
Konserthjelp i Riddergaarden 29.7. 2 personer 1400 
 
Annonse konsert Riddergaarden   1680 
 
Lyd konsert i Riddergaarden    4500 
 
Billedoppheng 1. og 2. etg. Rådhuset  7521 
 
Belysning til bilder – Rådhuset           58750 







 
Driftstøtte til Austjord Musikkorps   20000 
Ringerike Trekkspillklubb    20000 
Hedalen Musikkorps       2000      
Muslimsk begravelse Oslo    12400 
Kunst rett Vest       6400      
Utstyr Riddergaarden       1817  
Sangkoret Crescendo       3500 
Guiding Riddergaarden        500 
Medl. skap Norsk Kulturforum NOKU    6005 
Bygdekinoen på Nes. Billettør 7 forestillinger   7000      
 
Hringariki  kr. 500.000,- 
Ringerike Kultursenter kr. 800.000,- 
Midtfylket teaterverksted kr. 116.000,- 
Brøyting av skiløyper kr. 100.000,- 
Hall leie kr. 650.000,- 
Skiforeningen kr. 350.000,- 
Fylkesarrangement Den Kulturelle Skolesekken kr. 140.000,- 
Kulturmidler kr. 240.000,- 
1. og 17. mai kr. 93.000,- 
Trossamfunn. Budsjett 2012 kr. 450.000. I 2012 delt ut 602.800. Deles ut etter utregning for 
støtte pr. medlem. I henhold til kirkebudsjettet.      
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2 Omfang
Ringerike kommune har gjennom en årrekke satt av investeringsmidler til 
tilpasninger/oppgraderinger i skoler og barnehager. 


Tilpasningene/ oppgraderingene har som målsetning å: 
*Gi mer plass til undervisning.
*Tilrettelegge for mer fleksibel organisering og tilpasning til kravene i læreplanen. 
*Tilrettelegge uteområdene til aktivitet, lek og nærmiljøanlegg. Til dette kan det gis 
statstilskudd – spillemidler.


I investeringsplanen for 2010 omtales dette som prosjekt 040 – oppgradering skoler og 
prosjekt 063 – utvidelse/oppgradering barnehager. 
For større ombygninger så som bygging av ny Hønefoss barnehage og ombygging av 
Hallingby skole, er det avsatt egne investeringsmidler. Enkelte av skolene som omtales i 
det etterfølgende har oppgraderingsbehov med så høye kostnader at de vil bli fremmet 
som egne politiske saker.
Det understrekes at det ved mange skoler i tillegg til et oppgraderingsbehov også er store 
etterslep på nødvendig vedlikehold. Som eksempler kan nevnes Tyristrand skoler og 
Hallingby skoler, som er tilnærmet ferdig oppgradert. Det som spesielt gjenstår her er ny 
taktekking, vinduer, dører, tilleggsisolering etc. I sum utgjør vedlikeholdsetterslepet på 
disse bygningene millionbeløp. For flere skoler er det gitt pålegg fra tilsynsmyndigheter. 
Termiske målinger på Tyristrand barneskole utført 25 februar 2010 bekrefter dette. Ved en 
utetemperatur på – 12 oC ble det på det kaldeste målt overflatetemperaturer innvendig i 
bygget på – 11,3 oC. Dette skyldes tynn isolasjon og utettheter.


2.1 Forholdet til tilsynsmyndigheter


a Arbeidstilsynet
Ringerike kommune har i sak 09/411 fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å utarbeide 
en tilstandsvurdering av skolebygninger og installasjoner. I tillegg er vi pålagt å 
måle inneklimafaktorer ( CO2/luftmengder, temperatur, radon, 
belysning/synsforhold, støy og trekk). Dette betyr at vi må oppgi de forholdene vi 
kjenner til og som er listet opp nedenfor. I tillegg til de identifiserte forhold 
forventer vi at nye uregelmessigheter vil bli avdekket under kartleggingen.
Frist for innsendelse av dokumentasjon er 31.03.2010.
Dersom Ringerike kommune ikke leverer med en tidfestet plan for utbedringer, er 
det å forvente at Arbeidstilsynet vil be om dette. 


b Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern vurderer de samme forhold som Arbeidstilsynet, men med 
fokus på barns arbeidsmiljø. Miljørettet helsevern gjennomfører årlig tilsyn i 
skoler og barnehager. Problematikker rundt inneklimafaktorer vil være tilsvarende 
som det Arbeidstilsynet ser etter. På grunn av uinnfridde pålegg fra Miljørettet 
helsevern er bare ett fåtall av grunnskolene på Ringerike godkjent etter ”lov om 
Miljørettet helsevern”.
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c Byggesak
Ved ombygginger på kommunale bygninger vil de til enhver tids gjeldende 
forskriftskrav til bygninger måtte innfris. Dette betyr spesielt at det stiller nye krav 
til ventilasjon, universell utforming, brannkrav og krav til energieffektivisering.


d Brannvesen
Brannvesenet gjennomfører regelmessige brannsyn ved særskilte brannobjekter. 
Registreringer fra tilsynene konkretiseres gjennom rapporter. Som regel blir det 
gitt pålegg til byggeier på organisatoriske eller bygningstekniske forhold.


e Elektriske tilsyn
Kraftverket utfører tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner. Årlig får vi 
pålegg knyttet til utskiftninger av komponenter ved elektriske anlegg både i skoler 
og andre bygg. For de fleste skolene beløper nødvendige utbedringer seg til over 
kr 100.000,- (pr bygg).


f Mattilsynet
Mattilsynet gir oss årlig pålegg knyttet til skolebygg. Mattilsynet kontrollerer 
SFO- kjøkken og skolekjøkken som blir benyttet ved salg av mat (for eksempel der 
det er elevbedrifter). Påleggene går på etablere tilfredsstillende håndvaskepunkt og 
vaskbarhet på overflater (innredning, vegger og gulv).


g Andre offentlige pålegg
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven omtaler blant annet Universell 
Utforming (UU). UU ble av varaordfører Runar Johansen på seminar om 
universell utforming fremhold å være et satsningsområde for Ringerike kommune.
Universell utforming omfatter i mange tilfeller forhold som er regulert i andre 
lover, i tillegg til at det skjerper kravene innenfor enkelte områder. 
I tillegg har vi plikt til å etterleve andre offentlig pålegg. For eksempel ved 
endringer på vann- og avløpsløsninger.


2.2 Utvikling elevtall
Tabellen nedenfor viser fødselsprognoser for de ulike skolekretsene. I tillegg til 
fødselstall må man ta hensyn til endringer på elevprognoser som følge av utbygginger. 
Blant annet er det forventet at utbyggingen av Almemoen vil gi økte elevtall for Ullerål 
og Hov skoler.
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2.3 Oppgraderingsbehov i skolene
a Eikli skole
Skolen ønsker en ombygging av skolen som innebærer flytting av garderober til 
inngangene og endret rominndeling for undervisningsrom fra klasserom til en miks 
av større og mindre enheter. 
Skolen er bygget i to etapper. Den eldste delen ble bygget i 1914.
Skolen har tilfredstiller pr i dag ikke dagens forskriftskrav i forhold til universell 
utforming, varmeisolering, brannforskrifter og er generelt nedslitt. 


Skolen har i tillegg problemer med fuktinntrenging i kjelleren. Det har vært 
gjennomført omfattende muggsoppsaneringer som følge av denne 
fuktinntrengningen. Saneringen fullføres i 2010. De siste utbedringen dekkes av 
ordinære vedlikeholdsmidler.


Skolen er på ca 2600 m2. Brakkemoduler, inneholdende SFO er i relativt god 
tilstand. En generell oppgradering av Eikli skole må forventes å koste minimum 15 
– 18.000,-/m2 eller 40 – 47 millioner kroner. Det anses å være fornuftig å utsette 
oppgraderinger ved Eikli skole inntil fremtidig behov for skolen er avklart. Dette 
avhenger av tidspunkt for bygging av, og omfang av en sentrumskole sør.


Skolen har på grunn av dårlig tilstand, fått revet ett klatrestativ. Dette stativet bør 
erstattes i 2010 for å gi et fredsstillende leketilbud utendørs. Klatrestativet kan 
flyttes til et annet sted når ny sentrumskole sør er etablert.


b Hallingby skole
Byggetrinn III er igangsatt som eget investeringsprosjekt.


c Haugsbygd skole
Haugsbygd skole ble bygget i 1983 og påbygget i 2003. Skolen har behov for flere 
grupperom for elever og arbeidsrom for lærere. 
Det synes derfor å være mest hensiktsmessig å bygge på skolen for å løse disse 
behovene. Alternative løsninger er ikke utredet nærmere. 


d Helgerud skole
Skolen har ønsker om å utbedre dagens håndballebane, ved å gi den asfaltdekke og 
et enkelt tribuneanlegg. Tribuneanlegget skal også kunne brukes som utendørs 
atrium. Dagens håndballbane er dårlig frostsikret. Før man kan asfaltere må deler 
av massene utskiftes og ny drenering legges. En standard håndballbane er 42 x 22 
m (inklusive 1 m sikkerhetssone rundt banen), dvs 924 m2. Arbeidene er estimert 
til å koste 600 – 700.000,-. Tiltaket vil bli søkt delvis dekket gjennom statstilskudd 
– spillemidler.
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e Hov ungdomsskole
Skolen består av to fløyer: S-fløy som både inneholder lokaler for ansatte, gymsal, 
garderober og spesialrom på ca 2880 m2 og T-fløy som er en ren 
undervisningsfløy på ca 2000 m2. 


Det forventes en økning i elevtallene som følge av utbygging av Almemoen. 
Avdeling for kunst og håndverk er planlagt etablert i lokaler i kjelleren som 
tidligere ble benyttet til ungdomsklubb. Disse lokalene er i dag ubenyttet på grunn 
av dårlig tilstand. En innredning av disse lokalene vil innebære at terrenget må 
senkes på østsiden av T-fløyen. Tiltaket vi frigjøre arealer i 1.etasjen til ordinær 
undervisning. Frigjorte arealer kan bygges om til klasserom/grupperom. Tiltaket 
vil omfatte totalt ca 990 m2. Inklusiv senkning av terrenget. Anslått kostnad ca kr 
15 - 18.000,-/m2 eller totalt kr 15 – 18 millioner.


Skolens tekniske anlegg er foreldet og tilfredstiller ikke gjeldende forskriftskrav. 
Ved en ombygging må tekniske anlegg oppgraderes etter dagens forskriftskrav. 
Dette gjelder anlegg både i S- og T- fløy. Dette innebærer blant annet at nytt 
ventilasjonsanlegg må installeres parallelt med  renovering av lokalene.
Skolens eksteriør er svært nedslitt. Dette gjelder både S og T-fløy. Mange 
vinduskarmer er råtne og burde vært skiftet for flere år siden. Ved å benytte 
Enovas beregningsmodell er kostnadene ved å skifte til lavenergivinduer beregnet 
til kr 3.444.000,-
2.etg i T-fløy er dårlig lydisolert og har dårlig akustikk, noe som gir dårlige 
undervisningsforhold. For å løse dette bør innvendige vegger erstattes av nye og 
støy- og brannklassifiserte skillevegger, samt at ny himling og belysning 
installeres. I praksis betyr dette en innvendig fullrenovering. Tiltaket vil omfatte 
totalt ca 990 m2. Anslått kostnad ca kr 15 - 18.000,-/m2, hvorav utskiftning 
vinduer og ytterdører utgjør 504 m2 eller kr 3,5 millioner kroner. Vi har i 
regnestykket lagt til grunn lavenergi ytterdører og vinduer. Skifte av vinduer er ett 
akutt behov.


Skolen bør gjøres skofri for å gi et bedre innemiljø og for å gi mindre slitasje og 
lettere renhold. For å få til dette må det lages ett nytt inngangsparti med toaletter 
og garderober i etableres sørenden av T-fløy. Anslått størrelse ca 100 m2 
grunnflate og 2 etasjer. Etablering av nytt inngangsparti estimeres til å koste rundt 
kr 25.000,-/m2 eller totalt ca 5 millioner kroner.
Garderober, hvilerom og enkelte arbeidsrom for ansatte i S-fløy er generelt nedslitt 
og bør renoveres samtidig som vi foretar en oppgradering av ventilasjonsanlegg. 
Det estimeres at kostnadene forbundet ved disse arbeidene beløper seg til ca kr 
5.000,-/m2 eller totalt ca 14,5 millioner kroner.
 
f Hønefoss skole
Hønefoss skole ble bygget i 1891. Skolebygget er på 4 etasje hvor hver etasje er på 
ca 950 m2, totalt for bygget ca 3800 m2. Bygget huser i tillegg til skolen 
voksenopplæringen. 
Det er ikke ventilasjonsanlegg i skolebygget. Nytt balansert ventilasjonsanlegg må 
installeres for å gi et tilfredsstillende innemiljø. I tillegg til at det ikke er 
ventilasjon er svært mange av de utvendige persiennene på solsiden ødelagt. 
Erfaringsmessig blir det mest hensiktsmessig å skifte disse ut, fremfor å reparere 
de gamle.
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Problematikken gjør at temperaturen på mange rom blir høy i tillegg til at den 
inneholder mye co2.
Totalt er det 60 vinduer på solsiden av bygget. Med en erfaringskostnad på ca kr 
7.000,- pr stk utgjør dette behovet totalt ca kr 420.000,-
Det er tilstrekkelig takhøyde (ca 3 –3,2 m) til å kunne installere nytt 
ventilasjonsanlegg under eksisterende himling. For å bedre akustikkforholdene 
legges da ny akustikkdempende himling under ventilasjonskanalene. Elektriske 
anlegg er i tillegg foreldet og bør skiftes ut. Gulv og vegger har et generelt behov 
for overflatebehandling. Vinduer ut mot gaten er skiftet. Resterende vinduer er 
dårlige og må skiftes ut.
Utvendig er tilstanden utenom tak og vinduer generelt bra. En annen fordel er at 
bygget har innvendig heis.
Branntekniske løsninger så som branncelleinndeling er ikke tilfredstillende og må 
oppgraderes. Egen brannteknisk vurdering vil bli utført i løpet av 2010. 
Totalt sett betyr dette et omfattende oppgraderingsbehov for skolen. Med en antatt 
oppgraderingskostnad på kr 15 – 17.000,-/m2 er det totale oppgraderingsbehovet 
for å få skolebygget opp på dagens standard/ forskriftskrav 57 –65 millioner.


Bassenget i gymsalbygget har i en årrekke vært avstengt som følge av dårlig 
tilstand og avvik fra gjeldende lover og forskrifter. Bassenget ble tidligere benyttet 
til svømmeundervisning av sentrumsskolene i Hønefoss. Pr i dag er 
folkehøyskolen det eneste stedet man kan ha svømmeundervisning. For å kunne gi 
elevene tilstrekkelig svømmeundervisning er det svært viktig å få satt anlegget ved 
Hønefoss skole i drift igjen.
For å få satt anlegget i drift igjen må alt av tekniske anlegg knyttet til 
svømmehallen skiftes ut og alle overflater i dusjer, garderober og svømmehall 
renoveres. I en tilstandsvurdering levert av Frydenlund og Høyer i 2004 ble 
utbedringskostnadene estimert til 3-4 millioner. Med siste års prisstigninger anslås 
denne kostnaden til å ha økt til 5 – 7 millioner kroner. 
I samme bygget som bassenget er holder også voksenopplæringen til. 
Klasserommene, kontorene, toaletter og grupperom er for dårlig ventilert og er 
ikke tilstrekkelig tilpasset bruken. Vinduer, vegger og tak er dårlig isolert og 
ventilasjonsanlegg er dårlige og uten varmegjenvinner. Taket har i tillegg lekkasjer 
flere steder. Garderober og dusjer ble renovert i 2009 med tiltakspakkemidler.
Det anbefales å utsette større oppgraderingstiltak inntil fremtidig skolestruktur er 
etablert. 


g Kirkeskolen
I forbindelse med ombygginger i 2005 ble nytt ventilasjonsaggregat installert og 
tilkoblet undervisningsrom.  Administrasjonsfløy og underetasje er ikke tilkoblet 
nytt ventilasjonsanlegg, selv om anlegget er dimensjonert for dette. 
Skolebygget eller gymsalbygget er ikke universelt utformet. Skolen har i dag 
elever med spesielle oppfølgingsbehov. Det er lovbestemt at vi må tilrettelegge for 
disse behovene. For Kirkeskolen betyr dette at vi må etablere en handikap 
garderobe/ stellerom i gymsalbygget, samt gjøre tilpasninger på sanitærrom i 
skolebygget. 
Kostnadene ved å etablere HC garderobe/stellerom estimeres til koste ca kr 
250.000,- og må gjennomføres i 2010.
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h Nes skole
Skolen består av en eldre skolebygning og en nyere del. 
I den gamle delen av skolen er det behov for å skifte ut vinduer, etterisolere, ny 
taktekking og installere ventilasjon. Pr i dag må elevene gå utendørs fra den gamle 
skolen og til den nye skolen. Den gamle delen av bygget er tilrettelagt for 
hørselshemmede ved at ny akustikkdempende himling og belysning er etablert.
Den gamle delen av skolen er på ca 325 m2. Med en estimert ombyggingskostnad 
på kr 10 – 15.000,-/m2 beløper de bygningsmessige arbeidene seg til mellom 3,25 
og 4,87 millioner kroner. I tillegg burde den gamle delen av skolen vært bygget 
sammen med den nyeste delen av skolen ved hjelp av ett felles inngangsparti. Et 
slikt inngangsparti bør dekke ca 60 elever og utgjøre ca 150 m2 inkludert grov- og 
fingarderobe, samt toalettrom. Byggekostnad for nytt inngangsparti anslås til å 
ligge på ca kr 25.000,-/m2 eller ca 3,75 millioner kroner. 
Den nyeste delen av skolen har ikke heis ned til skolekjøkken. Dette betyr at 
skolen ikke er universelt utformet i forhold til bevegelseshemmede. Kostnader for 
å etablere heis anslås til å være ca 400.000,- inklusiv etablering av innvendig sjakt. 
Dette kan utsettes siden skolen ikke for tiden har bevegelseshemmede barn eller 
ansatte, men må utføres hvis behovet oppstår.
Det mest akutte behovet på Nes skole er imidlertid å tilrettelegge flere rom for 
hørselshemmende. Dette arbeidet inkluderer akustikkhimling i flere rom i 
underetasje og må gjøres i 2010. Estimert kostnad er kr 50.000,- i 
materialkostnader. Arbeidene utføres av kommunale handtverkere.


i Sokna skole
Skolen har store avvik fra gjeldende forskriftskrav og pedagogiske krav, samt en 
gjennomgående lav bygningsmessig tilstand. Toalettrom i vestenden av 
skolebygget vil kunne bli avstengt som følge av pålegg fra tilsynsmyndigheter.
Det ble i 2007 utarbeidet en rapport fra Eiendomsforvaltningen som beregner en 
oppgraderingskostnad på ca 40,6 millioner (2007-kroner). Ombyggingen 
innebærer en fullstendig ombygging av bygningsdel fra 1959( mellomskoletrinn 
og ungdomsskoletrinn) og en delvis ombygging av bygningsdeler fra 1972 
(samfunnshus/gymsal) og 1984 (barneskoletrinn/SFO).
Enkelte bygningstekniske tiltak som skyldes pålegg fra tilsynsmyndigheter bør 
imidlertid gjennomføres snarest og på investeringspotten for oppgradering av 
skoler. Dette gjelder:
 To toalettrom og ett grupperom i sørenden av skolebygget (toalettrom i 
nordenden er oppgradert i 2007). Basert på erfaringskostnader fra allerede 
renoverte toalettrom vil dette koste ca 1,8 millioner kroner.
 Naturfagrom i 2.etg. Eksisterende rom slås sammen med liten korridor. 
Estimert kostnad ca 300.000,-.
 Forberedelser for utvendig heis. Fundamenter for heis, bearbeiding av 
terrengfall og nytt inngangsparti til ny garderobe. Mangel av heis gjør at skolen 
ikke er tilpasset for bevegelseshemmede. Kostnad forbundet ved etablering av 
heissjakt og heis er kr 1 million.
 Skifting av vinduer fra 1959. Dette er ett akuttiltak. Vinduene skulle etter 
planen vært skiftet på 90-tallet, ettersom tilstanden allerede da ble vurdert som 
kassabel. Penger til å skifte dem ut har imidlertid aldri vært avsatt. Totale arealer 
for vinduer og ytterdører er ca 350 m2. Ved å legge til grunn Enovas støttesatser 
for lavenergi vinduer og dører vil dette koste anslagsvis 2,5 millioner kroner.
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 Innemiljøet i den gamle delen av skolen er svært dårlig med tanke på krav til 
luftkvalitet og lufttemperatur. Denne problematikken har vært gjenstand for mye 
negativ oppmerksomhet i media. Nytt balansert ventilasjonsanlegg med 
varmegjenvinning bør installeres. Dette vil koste anslagsvis kr 4000,-/m2 for ca 
1920 m2 eller totalt ca 7,7 millioner kroner. Føringer for kanaler etableres i 
korridorer.
 Samfunnshuset/gymsalen har problemer med årlige taklekkasjer. Bygget har i 
tillegg behov for en teknisk oppgradering. Blant annet bør vinduer skiftes, 
varmegjenvinner installeres og det elektriske oppgraderes. Det foreligger planer 
om å bygge om takkonstruksjonen fra flatt tak til saltak. Nytt loft vil da inneholde 
nytt ventilasjonsrom. Bygget er på ca 700 m2. Oppgraderingene er anslått til å 
beløpe seg til kr 7.000,-/m2 eller 4,9 millioner kroner.


Totalt utgjør det akutte oppgraderingsbehovet ca 13,3 millioner kroner. 


I tillegg må detaljprosjektering for øvrige oppgraderingsbehov gjennomføres 
parallelt. Gjennomføring av resterende oppgraderingstiltak er i kommunens 
investeringsplan forutsatt dekket over nytt prosjekt; skoler – nybygg/utvidelser.


j Stranden skole
Skoleplassen er har store huller som følge av dårlig masser. Elever har gjentatte 
ganger snublet i asfalten. Deler av de asfalterte plassene er så dårlig at ferdselen 
her bør begrenses. Skolen har ca 2200 m2 asfalterte plasser og veier. Av disse er 
det behov for masseutskiftning av ca 250 m2 og reasfaltering av ca 1200 m2.
Kostnadene ved masseutskiftning estimeres til ca kr 800,-/m2 eller totalt ca 
200.000,- Kostnadene ved reasfaltering er ca kr 100,-/m2 eller totalt ca 120.000,-
Totale kostnader for utomhus arbeider blir derfor estimert til totalt ca 320.000,-
Det anses å være fornuftig å kun utføre nødvendig vedlikehold ved skolen i 
påvente av endringer i fremtidig skolestruktur.  


k Tyristrand skole
Tyristrand skole gjennomgikk en ombygging i 2003/2004. På tross av dette er det 
behov enkelte oppgraderingstiltak. Blant annet har barneskolen høye 
energikostnader. Dette kan settes i sammenheng med at skolen ikke ble 
tilleggsisolert eller fikk skiftet vinduer under ombyggingen. For å gi lavere 
energikostnader er det behov for tilleggsisolering av yttervegg i enkelte rom, 
tilleggsisolering av hele loftet og utskiftning av vinduer. Ca 40 av vinduene i 
barne- og ungdomskolen er punktert. Ved å benytte Enovas støttesatser for 
lavenergi vinduer og ytterdører vil det koste ca 3,3 millioner kroner å skifte 
skolens 472 m2 vinduer og ytterdører.
Oppgraderingen i 2003/2004 omfattet heller ikke ventilasjon til avdeling for kunst 
og håndverk ( ca 250 m2) eller administrasjonsfløy (ca 195 m2). 
Administrasjonsfløyen er i tillegg dårlig isolert. De ansatte har i rapporter klaget 
på innetemperaturer. 
Det vil anslagsvis koste ca kr 5.000,-/m2 eller totalt ca 2,22 millioner kr å utbedre 
forholdene.
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l Ullerål skole
1.etasje i skolens sydfløy, samt garderober og dusjer i gymsalbygg ble fullrenovert 
i 2009. 
De deler av skolen som ikke en renovert har behov for en tilnærmet fullstendig 
renovering. Tekniske anlegg tilfredstiller ikke dagens forskriftskrav og vil måtte 
skiftes ut parallelt med renoveringen. Det som gjenstår etter byggetrinn II er:


 Byggetrinn III - IV. Fullrenovering av undervisningsarealer for 1, 6 og 7. 
klassetrinn. Dette er en bygningsfløy på ca 820 m2. Med en antatt kostnad 
på 15 – 18.000,-/m2 vil dette beløpe seg til et sted mellom 12,3 og 15 
millioner kroner. Ombyggingen foreslås delt opp i to trinn der hvert 
byggetrinn representerer en etasje. I tillegg til ombygging inkluderer 
arbeidene etablering av ett nytt inngangsparti/ trapperom og heis. 
Arbeidstilsynet godkjente i forrige ombygging at vi utsatte heisen til etter 
at flere klasserom var bygget. Skolen har nå tilstrekkelig med klasserom. 
Det vil derfor bli krevd at neste byggetrinn inkluderer heis. 
Ved hjelp av innleid arkitekt er det skisser ett trapperom på ca 30 m2. 
Estimert byggekostnad for trapperom over to plan er 30.000,-/m2 eller kr 
900.000,- Heis med innvendig heissjakt forventes å koste kr 500 – 
600.000,-


 Byggetrinn V - ?. Ombygging av vestibyle og ansattfløy/spesialromsfløy. 
Denne bygningsdelen er på ca 1520 m2. Med en antatt kostnad på 15 – 
18.000,-/m2 vil dette beløpe seg til et sted mellom 22,8 og 27,4 millioner 
kroner. I tillegg til renovering vil dette byggetrinnet inkludere nytt 
inngangsparti. Tilbygget må prosjekteres, men antas å bli på 500 – 600 m2. 
Nytt inngangsparti planlegges å inneholde elevgarderober og nye 
arbeidsrom for lærere.


Skolen vil fra høsten 2010 få en netto tilgang av 18 elever, noe som betyr at ny 
førstetrinn bør bestå av tre klasser. Det er derfor et akutt behov for å etablere flere 
nye klasserom. Vår anbefaling er å renovere klasserom i ”mellomfløy” nå i 2010, 
noe som vil gi to oppgraderte klasserom til. Renoveringen omfatter også nytt 
ventilasjonsanlegg for denne bygningsfløyen. Kostnadene for dette akutte behovet 
er ca 4.000.000,- kroner.
Skolen vil fra 2012 motta en bevegelseshemmet elev. Dette betyr at 
tilgjengeligheten ved skolen må forbedres betraktelig, noe som er svært vanskelig. 
Dagens hovedinngang har trapper til hver sidefløy. Den beste løsningen for å 
fremskynde byggingen av ny vestibyle – deler av byggetrinn IV og V. En ny fløy 
på ca 500 m2 er estimert til å koste ca kr 20.000,- pr m2 eller totalt ca 10 millioner 
kroner. Heis etableres i  forbindelse med ny hovedinngang.


m Gamle Ullerål skole
Bygningen har store oppgraderingsbehov. Blant annet mangler ventilasjon og er 
ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede (heis/ramper). I tillegg må fasader pusses 
opp, tak og undertak skiftes ut, takrenne og nedløp skiftes ut og ny drenering 
legges.
Vinduer og yttervegger har dårlig varmeisolerende egenskaper og må utbedres.
Utvendig må det foretas masseutskiftning og reasfaltering av skoleplass.
Bare deler av bygget er i bruk i dag. Det er derfor nødvendig å vurdere om det er 
fornuftig å oppgradere bygget eller flytte virksomheten til andre lokaler. Det anses 
å være fornuftig å kun gjøre nødvendig vedlikehold ved bygget i påvente av 
avklaring.
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n Vang skole
Bygningsmessige tilpasninger for bevegelseshemmede elever. Dette er lovpålagte 
tiltak. Arbeidene innebærer installering av automatikk for døråpning på to 
ytterdører og to innvendige dører.


o Vegård skole
Bygningsmessige tilpasninger for bevegelseshemmede elever. Dette er lovpålagt. 
Tiltaket går på å skifte ut to ytterdører, samt installere automatiske døråpnere på 
dem.
Gamleskolen mangler ventilasjonsanlegg og har uttilfredsstillende sanitær- og 
garderobeforhold. Gamleskolen innholder klasserom, grupperom, avdeling for 
kunst og håndtverk.
Bygningen må påregnes fullrenovert eller erstattet av nybygg. Gamleskolen har et 
bruksareal på 390 m2. En renovering vil være omfattende og estimeres til å koste 
tilnærmet det samme som et nybygg, ca kr 22.- 25.000,-/m2 eller totalt ca 8,6 – 
9,75 millioner. 
Skolen har pr nå en funksjonshemmet elev. For å lette hverdagen for denne eleven 
må det etableres ett toalettrom som er tilrettelagt. Dette er estimert til å koste kr 
150.000,- og må gjennomføres i 2010. 
Fremtiden til Vegård skole vil kunne bli påvirket av en ny sentrumsskole sør. 
Resterende oppgraderingstiltak anbefales derfor utsatt.


p Veien skole
Deler av Veien skole er oppgradert. Det meste av fløyen som inneholder lærerrom, 
gymsal og dusjanlegg gjenstår å oppgradere, totalt ca 650 m2. I denne fløyen er 
tilfredsstiller ikke ventilasjonsanlegg gjeldende krav, branntekniske løsninger er 
foreldet, i tillegg til at alle overflater må behandles. Ved en estimert  
oppgraderingskostnad på ca kr 15.000,-/m2 vil oppgraderingen koste ca 10 
millioner.
I tillegg er det behov for å renovere toalettanlegg i skolens sørfløy og etablere ny 
renholdssentral. Dette er kostbare funksjoner som erfaringsmessig vil koste rundt 
kr 25.000,-/m2 eller totalt ca 1,9 millioner.


q Veienmarka ungdomsskole
Veienmarka skole har i dag et sterkt behov for små rom/grupperom. Dette mener 
skolen er helt nødvendig for å kunne organisere undervisningen i tråd med nye 
læreplaner. Bare ca en tredel av skolen er i dag tilpasset nye læreplaner. Dette vil 
si at to tredjedeler av skolens elever ikke har tilgang på egne grupperom. I tillegg 
må det etableres garderober for elevene ved inngangene slik at man kan få etablert 
et skofritt innemiljø.  
Skolen har fremmet et forslag om å bygge om storklasserom og mener dette vil 
løse arealbehovene. Bygningsmessig vil dette innebære endringer på 
takkonstruksjonen for å få inn overlys, ventilasjonsarbeider, el.arbeider i tillegg til 
innvendige skillevegger. Ombyggingsarealet er ca 225 m2. Antatt kostnad er 8 – 
10.000 kr/m2 eller totalt ca kr 1.8 – 2.3 millioner kroner. I tillegg har den gamle 
delen av ventilasjonsanlegget for dårlig kapasitet etter dagens forskriftskrav og må 
skiftes ut. Lærere og elever klager på dårlig luftkvalitet. Et akutt tiltak er 
tilpasninger for mottak av flere hørselshemmede elever. Dette betyr ny belysning 
og bedre akustikkdemping i enkelte rom.
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Skole Tiltak Kostnadsestimat
Eikli skole Nytt klatrestativ 100.000,-
Hov ungdomsskole Etablere rømningsveier for 


rullestolbrukere
400.000,-


Hov ungdomsskole Skifte vinduer 3.500.000,-
Hønefoss skole Skifte utvendige markiser 420.000,-
Kirkeskolen Etablere handicapgarderobe 350.000,-
Sokna skole Skifte vinduer i gamlebygget 2.500.000,-
Sokna skole Renovere gjenstående 


toalettrom i gamlebygget og 
lage ny garderobe.


1.800.000,-


Sokna skole Etablere utvendig heis 1.000.000,-
Tyristrand skole Etablere ventilasjon i 


adminstrasjonsfløy og 
avdeling for kunst og 
håndverk


2.220.000,-


Tyristrand skole Skifte vinduer og dører 3.300.000,-
Ullerål skole Renovere mellomfløy og 


etablere ny inngang og heis
4.000.000,-


Ullerål skole Ny hovedinngang 10.000.000,-
Veien skole Renovere dusjer og 


garderober
1.000.000,-


Veienmarka ungdomsskole Tilrettelegging for mottak av 
hørselshemmede 


100.000,-


Alle Tilpasninger på datakabling 200.000,-


Sum 30.790.000,-


r Oppsummering akutte behov


2.4 Utførte oppgraderingstiltak 2009


I 2009 mottok Ringerike kommune vedlikeholdstilskudd til vedlikehold av 
bygningsmessig vedlikehold  og oppgraderinger. Mange av de akutte tiltakene i skolene 
for 2009 ble løst ved hjelp av vedlikeholdstilskuddet. Dette i tråd med føringer.
Blant annet ble akustikkproblemer på tidligere gymsal på Tyristrand skole og 
idrettshallen på Hallingby dekket over vedlikeholdstilskuddet. 


Oppgraderingsmidlene som ble avsatt i 2009, totalt kr 6 millioner, samt 2,1 millioner i 
rest fra budsjettet i 2008 ble benyttet som følger:
-Ullerål skole, fullføring trinn III og oppgradering av dusjer og garderober, kr 6,8 
millioner kroner.
-Haugsbygd ungdomskole, mindre tilpasninger på klasserom.
-Veien skole, tilpasninger på avløpsanlegg for å hindre tilbakeslag. Inkluderer utvendig 
graving.
-Sokna skole, tilpasninger på brannvarslingsanlegg.
-Tilpasninger på datasignalanlegg på Eikli skole, Veien skole og Sokna skole. Dette for 
blant annet å bedre overføringshastigheter og for å kunne ta i bruk frigjorte ”tynne” 
klienter. De tynne klientene ble frigjort da ungdomskolene fikk bærbare pc er. 
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2.5 Fordeling av oppgraderingsmidlene 2010
Det er i budsjettet for 2010 avsatt kr 7 millioner kroner til oppgraderingstiltak i skoler


Skole Tiltak Kostnadsestimat
Ullerål Renovering av 1.etg – mellomfløy . Klasserom for 


1.klasse.
4.000.000,-


Kirkeskolen Etablering av HC stellerom/toalettrom 350.000,-
Veienmarka 
ungdomsskole


Tiltak med tanke på mottak av hørselshemmede 
elever.


100.000,-


Diverse Tilpasning/tilrettelegging for trådløst nettverk diverse 
skoler


200.000,-


Hov 
ungdomsskole 


Tilrettelegge innganger/rømningsveier for 
rullestolbrukere


400.000,-


Eikli skole Nytt klatrestativ 100.000,-
Sokna skole Renovere gjenstående toalettrom og lage en ny 


garderobe
1.850.000,-


Sum 7.000.000,-
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2.6 Gjenstående identifiserte oppgraderingstiltak
Oppsummert danner nedenstående tabell en oversikt over de kjente investeringsbehov – 
akutte og andre behov.


Skole Tiltak Kostnadsestimat
Eikli Omfattende oppgraderingstiltak nødvendig 40 – 47 millioner
Hallingby Byggetrinn III 30 millioner (Eget 


investeringsprosjekt)
Haugsbygd Utvidelse av undervisningsarealer. Forutsetter at 


dette må løses ved påbygg på 150 – 200 m2 
(grunnflate). 


6 millioner


Helgerud Etablere flere vaskemuligheter ifm SFO.
Oppgradere håndballbane og etablere atrium


50.000
500 – 700.000


Hov Flytting av avdeling for kunst og håndtverk og 
innredning av 1.etasje. Totalt ca 990 m2. Inklusiv 
senkning av terrenget. Anslått kostnad ca kr 15.000,-
/m2.
Ombygging av 990 m2 undervisningsarealer i 
2.etasje.
Anslått kostnad ca kr 15.000,-/m2
Etablering av nytt inngangsparti (ca 100m2) i 
sørenden av T-fløy.
Renovering av ansattlokaler inklusive utskiftning av 
ventilasjonsanlegg i S-fløy. Totalt ca 2880 m2 
gulvflate. Estimert kostnad ca kr 5000,-/m2.


15 - 18 millioner


15 - 18 millioner


5 millioner


14,5 millioner


Hønefoss Oppgradering av skolebygget
Totalrenovasjon av basseng 


57 – 65 millioner
5 - 7 millioner


Nes skole Renovering av den gamle delen av skolen. Totalt ca 
325 m2 med en estimert kostnad på kr 15 – 18.000,- 
/m2.


5 – 6 millioner 


Sokna Fullrenovering av bygningdel fra 1959, delvis 
ombygning av bygningsdeler fra 1972 og 1984.


41 millioner (Prosjekt 
- skoler nybygg/ 
utvidelser?)


Stranden Utbedring av skoleplass 320.000
Tyristrand Tilleggsisolering av loft og utskiftning av vinduer 


og dører 
4 millioner


Ullerål Gjennomføring av trinn III – IV
Gjennomføring av trinn V - ?


15 millioner
27,5 millioner


Gamle Ullerål Store oppgraderingsbehov. Må utredes nærmere
Vegård Erstatning for gamleskolen 8,6 – 9,75 millioner 
Veienmarka 
ungdomsskole


Ombygging av storklasserom.
Utskiftning av den gamle delen av 
ventilasjonsanlegget


2,3 millioner
Må utredes nærmere


Skolestruktur Omfang av endringer Må utredes nærmere
Diverse


SUM 292,1 –317,4 
millioner
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2.7 Oppgraderingstiltak 2010 – 2012
Anbefalt ramme/fordeling for oppgraderingstiltak 2010 – 2012. Det er i investeringsplanen 
lagt opp til en flat ramme på 7 millioner årlig til oppgradering av skoler. Dette er for lite og 
vil medføre at etterslepet på investeringer vil øke. Det er usikkert om tilsynsmyndigheter vil 
godta dette uten en forpliktende plan for hvordan etterslep skal håndteres.


Fordeling av midler 2010 - 2012
2010 2011 2012


Eikli 100.000,- Utsettes i påvente av endringer i skolestruktur
Hallingby Eget budsjett Eget budsjett Eget budsjett
Haugsbygd
Helgerud
Hov 400.000,- 3.500.000,- 18 millioner
Hønefoss Utsettes i påvente av endringer i skolestruktur
Kirkeskolen 350.000,- Utsettes i påvente av endringer i skolestruktur
Nes
Sokna 1.850.000 2.500.000,- 41 millioner – eget 


investeringsprosjekt?
Ullerål 4.000.000,- 10.000.000,- 5.000.000,-
Vang 
Vegård Utsettes i påvente av endringer i skolestruktur
Veien
Veienmarka 
ungdomsskole


100.000,- 2.300.000,-


Stranden Utsettes i påvente av endringer i skolestruktur
Tyristrand 
skoler


3.300.000,-


Tilpasning 
trådløst 
nettverk


200.000,- 200.000,- 200.000,-


Sum 7.000.000,- 16.200.000,- 28.800.000,-
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3 Oppgradering barnehager


3.1 Oppgraderingsbehov i barnehagene
Det er et gjennomgående behov for å reparere, vedlikeholde eller skifte ut 
lekeapparater ved de kommunale barnehagene. Flere klatrestativer er fjernet eller 
står i fare for å bli fjernet grunnet dårlig tilstand.


a Hallingby barnehage
I Hallingby barnehage er det generelt behov for vedlikehold av overflater. Gulv og 
vegger burde vært fornyet. Dette anses for å være vedlikeholdsoppgaver og tas 
med i vedlikeholdsplanen.
 
Naturbarnehagen har midlertidig innebase i tidligere tannlegebolig rett ved 
Hallingby barnehage. Det er planer om å fullrenovere dette lokalet og installere 
balansert ventilasjon.  Før tannklinikken kan renoveres må tannlegen flytte til 
andre lokaler. Det er foreløpig ikke avklart hvor tannlegen skal flytte til. Det vil 
derfor være snakk om år før denne ombyggingen tidligst kan finne sted. 
Ombygging av lokalene til innebasen kan grovt estimeres til å koste kr 18 – 
20.000,-/m2 eller totalt ca 4,5 –5 millioner kroner.


b Heradsbygda barnehage
Barnehagen trenger oppussing av ett kjøkken, en grovgarderobe og ett 
stellerom/bad. I tillegg trengs flere utvendige persienner, utskiftning av gulvbelegg 
i enkelte rom og maling av enkelte vegger. Estimert kostnad for disse arbeidene er 
kr 250.000,- 


c Hvervenmoen barnehage
Barnehagen har ett barn som er avhengig av rullestol. Barnehagen har ikke 
tilpassede stellrom eller inngangsparti. Dette må etableres i 2010. Estimert kostnad 
er kr 200.000,- 
I tillegg har barnehagen behov for vedlikehold/oppgradering av uteleker i tillegg til 
enkelte vedlikeholdsbehov. Dette forutsettes dekket over ordinær 
vedlikeholdstildeling.


d Hønefoss barnehage
Ingen kjente tiltak.


e Nes barnehage
Barnehagen har ikke eget hvilerom for personalet eller kontor for pedagogisk 
leder/styrer. Ansatte må gå over i skolebygget som ligger ved siden av i pausene.


f Sokna barnehage
Ingen aktuelle tiltak.
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g Tyristrand barnehage
Det jobbes i 2010 med en ny foreldreparkering for Tyristrand barnehage. Denne 
har til hensikt å bedre trafikksikkerheten for foreldre og barn. Arbeidene ble 
påbegynt i 2009 og blir i sin helhet dekket over vedlikeholdstilskuddet fra 2009.


h Veien barnehage
Barnehagen mangler arbeidsrom, møterom og garderobe for personalet, samt rom 
for barn som trenger ekstra oppfølging. For å løse dette behovet må det laget et 
tilbygg til dagens barnehage. Arealbehov må utredes nærmere, men ved å 
forutsette et tilbygg på ca 100 m2 vil kostnaden komme på 2- 2,5 millioner kroner.
I tillegg er det behov for en generell overflatebehandling med maling av
Parkeringsplassen har problemer med telehiv og huller. Delvis masseutskiftning og 
nytt toppdekke må påregnes for å løse dette problemet. Parkeringsplassen med 
adkomstsvei er på 350 – 400 m2. Estimert kostnad ved oppgradering med asfaltert 
dekke er kr 80 – 100.000,-
I tillegg er det behov for vedlikehold og reparasjoner på eksisterende lekeapparater 
og anskaffelse av noen nye apparater til erstatning for lekeapparater som ble 
fjernet etter vernerunde i okt 07.


i Oppgradering av lekeplassutstyr
De fleste kommunale barnehager har få og slitte lekeapparater ute. Mange 
lekeapparater har så dårlig tilstand at de medfører en sikkerhetsrisiko for barna og 
må fjernes. Kontroller i henhold til lovverket har avdekket dette. Barna har etter 
forskrift om miljørettet helsevern krav på tilfredstillende lekemuligheter i 
barnehagenes uteområde. Dette betyr at nytt lekeplassutstyr må anskaffes for å 
erstatte det som blir tatt vekk. Klatrestativ er kostbare. Klatrestativ koster kr 50 – 
100.000,- pr stk inklusive støtdempende underlag. Det er derfor nødvendig å sette 
av et årlig beløp for oppgradering av lekeplassutstyr. Det er antatt at det er 
nødvendig med kr 500.000,- i årlig beløp til formålet.


3.2 Planlagte tiltak 2010
Barnehager Tiltak Kostnadsestimat
Hvervenmoen Universell utforming 250.000,-
Flere steder Fornye lekeplassutstyr – fordeling utføres av 


styrernettverk
250.000,-


3.3 Oppgraderingstiltak 2011 – 2012
Barnehager Tiltak Kostnadsestimat
Hallingby 
barnehage


Fullrenovere tidligere tannlegebolig og tannklinikk. 4,5 – 5 millioner


Heradsbygda 
barnehage


Innvendig oppussig 1 kjøkken, 1 grovgarderobe og ett 
stellerom/bad.
Utvidelse av parkeringsplass utredes nærmere.


350.000


Veien 
barnehage


Påbygg for personalrom
Oppgradering av parkeringsplass


2,5 millioner
100.000


Oppgradering 
lekeplassutstyr


Utskifting/ reparasjon av klatrestativ, sklier, husker og 
sand-/barkkasser i en rekke barnehager.


500.000 ( pr år i 
planperioden)
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Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  


Hjemmel:  Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd, § 10 første og fjerde ledd og lov 9. mars 
1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) § 6 åttende ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).  
EØS-henvisninger:  EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF).  
Endringer:  Endret ved forskrifter 29 aug 2003 nr. 1093, 17 des 2009 nr 1720, 9 mars 2012 nr. 210.  


Kapittel I. Innledende bestemmelser  


§ 1. Formål  


       Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre 
virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold samt forebygger sykdom og skade.  


§ 2. Virkeområde  


       Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:  
1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg 


for barn under skolepliktig alder når:  


a) virksomheten er regelmessig, og  


b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og  


c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere  


2. grunnskoler  


3. videregående skoler.  


§ 3. Definisjoner  


       I denne forskrift forstås med;  
a) Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift 


overholdes.  


b) Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at 
aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative 
prosedyrer.  


Kapittel II. Alminnelige bestemmelser  


§ 4. Ansvar. Internkontroll  


       Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold 
av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til 
enhver tid gir.  


       Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.  
0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 5. Opplysnings- og informasjonsplikt  


       Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige 
for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.  


       Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av 
taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte 
og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.  


0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.  







§ 6. Krav om godkjenning  


       Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av 
kommunen.  


       Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i 
medhold av annet regelverk.  


       Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for 
etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  


       Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan 
virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og 
videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.  


       Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.  


       For søknad om godkjenning av private virksomheter uten offentlig støtte som 
omfattes av forskriften, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 
første ledd første punktum, være fire måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at 
tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for godkjenning 
etter denne forskrift.  


       Virksomhet som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne forskrift, skal 
ha ny godkjenning innen 31. desember 1998.  


0 Endret ved forskrifter 17 des 2009 nr. 1720 (i kraft 28 des 2009), 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 7. Generelle krav  


       Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig 
tilfredsstillende.  


       Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at 
forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold 
oppfylles på en alment akseptert måte.  


§ 8. Beliggenhet  


       Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det 
tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i 
miljøet, samt områdets utforming og topografi.  


Kapittel III. Spesielle bestemmelser  


§ 9. Utforming og innredning  


       Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål 
ivaretas.  


       Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.  


       Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og 
avfallshåndtering er mulig.  


§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv  


       Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for 
aktivitet og hvile.  


§ 11. Måltid  







       Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets 
sosiale funksjoner.  


       Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for 
lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.  


§ 12. Psykososiale forhold  


       Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.  


§ 13. Rengjøring og vedlikehold  


       De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha 
forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredstillende metoder.  


       Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.  


       Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  


§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap  


       Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.  


       Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og 
faresituasjoner.  


       Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.  


§ 15. Førstehjelp  


       Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av 
tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier 
skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan 
førstehjelp ytes.  


§ 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold  


       Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold 
ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.  


§ 17. Smittevern  


       Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av 
smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.  


§ 18. Røyking  


       Det skal ikke røykes i virksomhetenes inneområde.  


       I virksomheter som drives i private hjem, gjelder denne bestemmelsen bare i 
virksomhetens åpningstid.  


§ 19. Inneklima/luftkvalitet  


       Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  


       Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og 
årstidsvariasjoner.  


       Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for 
muggdannelser ikke forekommer.  


       Ioniserende stråling skal ikke overskride et alment akseptert nivå.  


§ 20. Belysning  







       Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende 
i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.  


§ 21. Lydforhold  


       Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.  


§ 22. Drikkevann  


       Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann 
som tilfredstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og 
drikkevann m.m.  


§ 23. Sanitære forhold  


       Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. 
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.  


§ 24. Avfallshåndtering  


       Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende 
måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.  


       Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig 
antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.  


Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser  


§ 25. Tilsyn  


       Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.  
0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 26. Virkemidler og dispensasjon  


       Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i 
samsvar med folkehelseloven § 13 til § 16.  


       Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne 
forskriften.  


0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 27. Klage  


       Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne 
forskrift.  


0 Endret ved forskrifter 29 aug 2003 nr. 1093 (i kraft 1 sep 2003), 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 28. Straff  


       Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i forskriften 
straffes i samsvar med folkehelseloven § 18, dersom ikke strengere 
straffebestemmelse kommer til anvendelse.  


0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.  


§ 29. Ikrafttreden  


       Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996.  


       Fra samme tid oppheves forskrift av 29. april 1977 nr. 9 om de hygieniske 
forhold i bygninger og på områder som nyttes til, eller i forbindelse med, skolegang.  
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Forord 


 


God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb 
eller går på skole, har et godt sosialt nettverk, deltar i kultur og 
fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge omgivelser med sikre 
veier og ren luft å puste i.  Målet er få livsstilsykdommer, skader og plager 
– og mange leveår med god helse. 


I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra 
med å legge til rette for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre 
hverdagens krav og delta i samfunnet. God helse og trivsel har stor 
betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en god 
samfunnsøkonomisk investering.  


Derfor vil kommunen i årene som kommer satse på folkehelsearbeid. Det 
er mye vi kan gjøre som vil ha innvirkning på befolkningens helse og 
trivsel, og vi må prioritere. Folkehelsemeldingen legger føringene for 
satsningen i Ringerike fram mot 2030. Meldingen skal fungere som et 
strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av kommunens tilbud 
på aktuelle områder skisseres. Hensikten med en melding er ikke å ta 
konkrete beslutninger om alle endringer som skal skje innen meldingens 
temaområde det neste tiåret. Meldingen skal derimot tjene som grunnlag 
for beslutninger i enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av 
økonomiplan mv. Ved at disse beslutningene har et felles utgangspunkt i 
en langsiktig strategi, skal meldingen bidra til å sikre enhetlig 
sammenheng mellom de mange enkeltbeslutninger som over tid bidrar til 
å utvikle og endre kommunens tilbud. 


Folkehelsemeldingen skal danne grunnlag for at de fremtidige 
folkehelsetiltakene i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige i 
samfunnet. Et overordnet mål med arbeidet er å spre engasjement om 
folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. 


 


 
 
Folkehelsemeldingen forplikter og tydeliggjør kommunens mål om at 
innbyggerne skal trives - og ha mange gode leveår i Ringerike kommune.   


 


... ordfører/rådmannen…… 
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Sammendrag 


Folkehelsemelding 2012 – 2030 er et strategisk dokument som skal angi 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike 
kommune.   Meldingen skal gi føringer for økonomiske prioriteringer og 
gjenspeiles i handlingsplanene i kommunens alle virksomhetsområder. 


Folkehelsearbeid handler om å danne grunnlaget for god helse i 
befolkningen. Det dreier seg om å forebygge slik at det blir mindre å 
reparere. Spørsmålet er hvordan man kan tilrettelegge samfunnet slik at 
flest mulig trives, fungerer i arbeid og på skole, velger en sunn livsstil og 
får mange gode leveår? Det blir naturlig å spørre seg hvordan vi kan bedre 
befolkningens levevaner knyttet til ernæring, rus, tobakk, fysisk aktivitet 
og så videre. Dette er vanskelig å påvirke direkte. Folkehelseinstituttet 
anbefaler at levevaner heller kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


For levekår og sosial ulikhet har stor betydning for folkehelsa.  Forskning 
viser en klar sammenheng mellom høyere utdannelse og sunn livsstil, 
gode sosiale levekår og god helse. Likeledes øker lav utdanning risikoen 
for økt sykelighet, smerter og psykiske plager, kroniske sykdommer og 
redusert levealder.  


I Ringerike kommune har vi i dag lavt utdannings- og inntektsnivå, høy 
andel unge uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkningen 
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og 
utjevning av sosiale helseforskjeller anses derfor som essensielt i 
kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i meldingen.  


De folkevalgte har vært tydelige på at de ønsker en melding som favner 
alle aldersgrupper, men at arbeidet rundt barn og unge - vår framtid – 


klart prioriteres. Satsning på barn og unges oppvekstmiljø, med vekt på 
skoler og barnehager av høy kvalitet, blir naturlige valg i vår kommune. 


Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelse av 
tilhørighet, mestring og fellesskap, er viktig for helse og trivsel. 
Foreningsdeltakelse virker helsefremmende ved å by på meningsfull 
aktivitet i sosialt felleskap. Ved frivillig arbeid får både den som gir og den  
som mottar tjenesten, gevinst. Kommunen satser derfor på å tilrettelegge 
for øket foreningsdeltakelse i kommunen, inkludert frivillig innsats.  


Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er skreddersydd for Ringerike 
kommune basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet samt 
innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. Kommunen har under 
overskriften «Helse i alt vi gjør» pekt ut tre visjoner for 
satsningsområdene vi ønsker å prioritere:  


1. Ringerike - Best for barn 
2. Ringerike - Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 


Vårt mål er at vi gjennom innsatsen for folkehelsen mot 2030 vil oppnå: 


• En stadig forbedring på områder som er av stor betydning for 
folkehelsa. Dette skal komme til uttrykk gjennom stigning i antall 
positive markører på folkehelseprofilen presentert av 
Folkehelseinstituttet.  


• Ringerike kommune skal i 2030 ligge på topp 10 i Norge med over 
50 % av markørene i folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet   


• Ringerike skal i 2020 være blant landets 10 fremste kommuner på 
målinger av kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 
Det langsiktige målet er lavere psykisk og somatisk sykelighet i 
befolkningen. 
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Innledning 


 


Folkehelseloven trådte i kraft 1.januar 2012. Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den angir fem grunnleggende 
prinsipper for folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, 
«helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.  


Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og 
Folkehelseloven utgjør de rettslige virkemidlene ment å nå 
samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom 
og utjevne sosiale helseforskjeller.  


 


 


 


 


 


 


 


Ringerike kommune følger nasjonale anbefalinger og målsetninger angitt 
av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I Folkehelse- meldingen 
kombinerer vi fagkunnskap fra oppdatert, relevant forskning med 
kunnskap om lokalmiljøet og søker å skreddersy folkehelsearbeidet etter 
våre lokale forhold.  


Melding innledes med en presentasjon av relevante begreper, fulgt av en 
gjennomgang av forskning om folkehelse og hvordan denne påvirkes. 
Folkehelseprofilen for Ringerike presenteres sammen med lokale data. I 
siste del presenteres først prioriteringer og veivalg, og til slutt 
konkretiseres de visjoner og mål vi har pekt ut.  


Meldingen er utformet i en prosess med bred tverrfaglig deltakelse i 
arbeids- og styringsgruppene og gjennom arbeidsmøter med politiske fora 
og høringer i befolkningen.   


 


Arbeidsgruppe:  


Folkehelsekoordinator Bjørg Nordanger, arealplanlegger miljø og areal 
Guro Skinnes, spesialrådgiver – oppvekst Geir Svingheim, NAV leder Bente 
Jansen, Informasjonsleder Kirsti Retvedt, enhetsleder Belinda Gjærløw, 
fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther, kommunepsykolog Ingrid 
Sønstebø, kommuneoverlege Karin Møller, virksomhetsleder Elisabeth 
Djønne (prosjektleder). 


Styringsgruppe:  


Elisabeth Vennevold, Bjørn Tollaas/Magnar Ågotnes. 


NASJONALE OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR FOLKEHELSEARBEID: 


1. Oppnå en bedret psykisk og somatisk helse i befolkningen  


2. Større grad av arbeidsdeltakelse  


3. Bedrede sosiale profiler  


4. Utjevning av sosiale forskjeller  


5. Bidra til trivsel og glede 
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Begreper og definisjoner 


 
Helse 
God helse defineres i denne sammenheng som: «å ha overskudd i forhold 
til hverdagens krav» (Hjort, 1982). 


 
Folkehelse 
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå.   


 
Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Forebyggende arbeid innebærer å fjerne eller minske faktorer som kan 
føre til sykdom eller skade (NOU 1991:10). Slike risikofaktorer kan være 
mobbing, røyking, overdrevent alkoholforbruk etc.  


Helsefremmende arbeid kan defineres som de prosesser som gjør folk i 
stand til å bedre og bevare sin helse (Ottawa charteret, WHO 1986). 
Helsefremmende arbeid handler om  «å fylle på » med det som virker 
positivt på helse og trivsel, og som gjør oss bedre rustet til å takle livets 
påkjenninger. Eksempler kan være gode oppvekstvilkår for barn og unge, 
utdanning, mer tid og anledning til familieliv, eller et bedre og sikrere 
bomiljø og arbeidsmiljø (NOU 1991:10).  


 
Folkehelsearbeid  
Folkehelsearbeid er tiltak ment å svekke det som medfører helserisiko 
(forebyggende) og å styrke det som bidrar til bedre helse 
(helsefremmende) (St.meld. nr.16, Helsedepartementet, 2003).  


 


Sammenhengen mellom helse, forebyggende og helsefremmende arbeid 
kan illustreres med Peter Hjorts figur fra NOU 1998:18:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


God helse 


Helsefremmende 


Forebyggende 
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Hvordan forbedre folkehelsa? 


 


Helseårsakskjeden – langsiktige effekter 


 


Helsetilstanden er et resultat av lange og komplekse årsakskjeder som 
strekker seg gjennom hele livsløpet.  


 


 


Forenklet kan årsakskjeden illustreres med en pyramide: 


Samfunnets innretning og modningsgrad er en grunnstein. Her inngår 
forhold som rent vann og miljø, tilrettelegging for fri ferdsel, og 
samfunnets utviklingsnivå med utdanningsmuligheter, tilgang til 
helsetjenester m.v.. Det er forutsetninger for at et flertall av innbyggere i 
samfunnet skal kunne oppnå god helse.   


Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for at flertallet i 
befolkningen kan mestre hverdagens utfordringer, her illustrert ved figur 
etter Petter F. Hjort: 


 


Samfunnets rammer for individets levekår, i form ar materielle og sosiale 
ressurser er dokumentert sentrale for individets helseatferd og dermed et 
vilkår for god helse for mange. 


Begge disse grunnvilkår er sammen med helseatferd, risiko og 
beskyttende faktorer arenaer for folkehelsearbeid, og ideelle arenaer for 
helsefremmende arbeid.   


Lov om folkehelse omhandler disse tre innsatsområder.  


Helse og omsorgstjenestene bidrar til god helse gjennom målrettet 
sykdomsforebygging og behandling. De omhandles av Lov om helse og 
omsorgstjenester i kommunene.  
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Levekår – essensielt for folkehelsa 
 


Det er store forskjeller når det gjelder både fysisk og psykisk helse i 
samfunnet. Dette skyldes blant annet forskjeller i levevaner knyttet til 
ernæring, rus, tobakk og fysisk aktivitet. Hvis vi fikk alle til å velge en sunn 
livsstil, ville befolkningens helsetilstand bedres. Men det er ikke lett for 
kommunen å påvirke innbyggernes vaner! Imidlertid er det tett 
sammenheng mellom helse, livsstil og levekår. Helsedirektoratet 
anbefaler at uheldige levevaner kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


Det er i flere undersøkelser vist at utdanning er et aspekt ved levekår som 
har særlig stor betydning for folkehelsa. 


 


Betydningen av utdanning for folkehelse 
 


Data fra Folkehelseinstituttets statikkdatabase ”Norgeshelsa” viser at 
utdannelse og helse har tett sammenheng. Blant innbyggere med høyere 
utdanning er profilen tydelig bedre enn blant de som har grunnskole som 
høyeste utdanningsnivå: 


̵ 31 % flere angir at de opplever å ha en god helse  
̵ 42,5 % flere opplever å ha et sosialt støttende miljø  
̵ 20 % høyere inntak av frukt og grønnsaker 
̵ 14 % flere driver med moderat til høy grad av fysisk aktivitet 


daglig (Folkehelseinstituttet, Norgeshelsa) 
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Sykdomsforekomst og risikoatferd følger et tilsvarende mønster målt i 
forhold til utdanningsnivå. 


Blant befolkningen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå er det i 
forhold til gruppen med høyere utdanning funnet: 


̵ 30 % økt forekomst av kroniske sykdommer 
̵ 114 % økt forekomst av psykiske plager og symptomer  
̵ 62 % økt hyppighet av daglige smerter i kroppen  
̵ 240 % flere daglig røykere 
̵ 88 % økt forekomst av fedme (ibid) 


 
 


 


 


 Sammenhengen mellom utdanningsnivå og sykelighet støttes av en 
nyere, norsk undersøkelse der man fant at grunnskoleutdannede i snitt 
henter ut reseptbelagte legemidler tre ganger oftere enn 
forskerutdannede (Hjellvik, Mahic & Tverdal, 2012). 


 


 


Videre finner man sammenheng mellom utdanningsnivå og levealder.  
I befolkningsgruppen med høyere utdanning lever kvinner i gjennomsnitt 
5,2 år lengre og menn 7,3 år lengre enn i befolkningsgruppen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (ibid). 


 


 


 


Foreldres levekår og livsstil har også påvirkning på barna. I en rapport 
publisert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU rapport 2012: 6) ser vi at elever som har foreldrene med 
grunnskole som høyeste utdanning, har en høyere risiko for å avbryte 
egen videre utdanning enn elever der foreldrene har høyere utdanning 
(39 % mot 5 %). Man ser også at barn av foreldre med høyere 
utdanning/inntekt trener mer enn barn i husstander med lav inntekt. 


Fokus på gode levekår er derfor essensielt i folkehelsearbeidet. Utjevning 
av sosiale helseforskjeller, få flere i arbeid og øke andelen med utdanning 
utover grunnskolen blir viktige målsettinger. Dette vil igjen gi flere 
mulighet til en trygg og stabil bosituasjon, noe som er med på å gi gode 
rammevilkår i livet.  
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Engasjement i foreninger og folkehelse 
Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelsen av 
verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet til en gruppe har 
betydning for helsen (Fugelli og Ingstad, 2009). Foreningsdeltakelse kan 
bidra til dette. Charles Landry, en anerkjent britisk arkitekt og forfatter 
som ser på hvordan kultur og kreativitet kan brukes i byplanleggingen, 
hevder at samfunn med høy foreningsdeltakelse er preget av nyskaping 
og har en større grad av aktivitet mellom mennesker. Effekten øker 
proporsjonalt med antall medlemskap, og ses tydelig ved to medlemskap 
per innbygger. Grunnlag for det er mangesidig: Det er i sosial omgang vi 
blir justert i meninger, blir inspirert, møter andre mennesker og får 
utvidet horisonter. Foreningsdeltakelse gir opplevelse av å bidra i 
samfunnet, og som sådan et meningsfylt livsinnhold. Det å ha et sted å 
høre til blant andre med samme engasjement representerer et viktig 
holdepunkt i samfunnet, kan beskytte mot at man faller utenfor. Gjennom 
foreningsdeltakelse kan man øke sitt sosiale nettverk, noe som beskytter 
mot psykisk uhelse og sykdom (Landry, 2010).  
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Folkehelse i Ringerike kommune i dag 


Folkehelseinstituttet har i oppdrag å utvikle informasjon om 
folkehelsestatusen i kommunene. I 2012 ble de første 
Folkehelseprofiler for alle kommuner i Norge utarbeidet. Arbeidet er 
et kontinuerlig utviklingsarbeid, og tilsvarende profiler vil bli 
presentert årlig. Full profil for Ringerike kommune: se vedlegg.  


På oversikten til høyre presenteres et sammendrag av resultatene fra 
Ringerike sammenliknet med nasjonale tall i et diagram der grønt 
markerer at kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet, og 
rødt at kommunen ligger dårligere an. Gult innebærer at kommunens 
tall ikke avviker nevneverdig fra landsgjennomsnittet eller at 
forskjellen ikke er statistisk signifikant og dermed er usikker. 


Profilen viser at Ringerike kommune har omfattende 
folkehelseutfordringer. Kommunen ligger under landsgjennomsnittet 
på 9 (eller 34,5 %) av de kartlagte indikatorene.  Særlig uttalt er 
vanskene knyttet til levekår, uttrykt som sosial ulikhet.  


For tre indikatorer ligger Ringerike kommune over 
landsgjennomsnittet. En av dem er vannkvalitet. Dette skyldes at vi 
har en god grunnvannskilde, noe som bl.a. er resultatet av et 
systematisk, mangeårig kvalitetsforbedringsarbeid.  


På parametrene der kommunen skårer innen de grønne og gule 
feltene, som indikerer nivåer på eller over landsgjennomsnittet, kan 
man få inntrykk av at vi ligger godt an. Dette er likevel ikke 
nødvendigvis godt nok. Kommunen skårer for eksempel omtrent som 
landsgjennomsnittet for mobbing på skolene – men for mobbing 
anses landsgjennomsnittet å være alt for høyt. Faktorer innen de gule 
og grønne feltene kan dermed være viktige å forbedre, selv om de 
ikke ser illevarslende ut på oversikten. 


Parameter 
Presentert 


Under landsgjennomsnitt Ikke forskjellig fra 
landsgjennomsnitt 


Over landsgjennomsnitt 


Befolknings- 
data 
 


•  • Forventet levealder 
menn og kvinner 


•  


Levekår • Grunnskole som 
høyeste utdanning 


• Lav inntekt 
• Uføretrygdet 
• Barn av enslige 


forsørgere 


• Arbeidsledige •  


Miljø •  • Personskader med 
sykehusbehandling 


• Drikkevann 


Skole •  • Trives på skolen 
• Mobbes på skolen 
• Frafall 


• Laveste 
mestringsnivå i 
lesing på skolen 


Levevaner •  • Røyking kvinner •  
Helse og 
sykdom 


• Somatiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Psykiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Hjerte/karsykdom 
behandlet på sykehus 


• Type 2 diabetes 
legemiddelbruk 


• Hjerte/kar dødelighet 
• KOLS beh.på sykehus 
• Kreft, dødelighet 
• Hoftebrudd beh.på 


sykehus 
• Lav og høy fødselsvekt 


• Kols og astma 
legemiddelbrukere 


 
I alt 26 
parametre 
 


 
 
9 (34,5 %) 


 
 
14 (54 %) 


 
 
3 (11,5 %) 
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Indikatorer for levekår i Ringerike kommune 
 


Vi har sett at befolkningens levekår og folkehelse henger tett sammen. 
Folkehelsebarometeret som inngår i «Folkehelseprofil 2012, Ringerike 
kommune» viser at Ringerike kommer betydelig dårligere ut enn 
landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. 


Jevnført med landsgjennomsnittet er det i Ringerike kommune 26 % flere 
unge uføre, 20 % flere enslige forsørgere under 45 år og tilsvarende 22 % 
flere av barna som har enslig forsørger. Det er også en relativ høyere 
andel med lavinntekt (7.9 %). Kommunen har, som Buskerud fylke, en 
høyere andel av befolkningen som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (15 %). 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Eneforsørger < 45 år 19,0 19,4 22,9 
Lav inntekt 9,5 9,5 10,2 
Grunnskole høyeste utdanningsnivå 14,7 16,9 16,9 
Barn av eneforsørgere 15,9 16,5 19,4 
Unge uføre (< 44 år) 2,3 2,4 2,9 
 


Indikatorer for skoler i kommunen 
Utdannelse har vist seg å være en nøkkelfaktor for bedret folkehelse. Vi 
ser derfor nærmere på folkehelseindikatorer for skoler i Ringerike 
kommune: 


Mobbing er en alvorlig risikofaktor for psykisk uhelse, både mens det 
pågår og senere i livet. For indikatoren ”mobbing” er tallene for Ringerike 
stabile med små variasjoner fra år til år. Forekomsten ligger vanligvis 
rundt landsgjennomsnittet.  


Lokalt har vi i dag god kjennskap til underliggende forhold bak 
mobbingen; I 2010-2012 gjennomførte Ringerike kommune ved 
kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og 
kommunepsykolog et systematisk systemtilsyn på «Barnas psykososiale 
miljø på skolen» (Ringerike kommune, 2012). Data fra dette arbeidet viser 
at kun 8.9 % av barn utsatt for mobbing får hjelp på skolen i dag. Blant 
disse er mobbingen i 2/3 av tilfellene oppdaget av foreldre. Skolene 
oppdager dermed svært sjelden at barn mobbes. Det fattes enkeltvedtak i 
knapt 1/3 av sakene det jobbes med. Tilsynet konkluderte med at skolene 
i dag ikke har godt nok system verken for å oppdage mobbing, 
registrere/dokumentere eller håndtere mobbetilfeller.  
Skolene mangler også systematisk involvering av brukerne (representert 
ved elever/elevråd og foreldre/foreldreråd/FAU/SU), og implementering 
av brukerundersøkelser (elevundersøkelser, måling av 
foreldretilfredshet).  Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i 2012 tilsyn i 
Ringerike kommune på samme tema etter Opplæringslovens § 9a, og fant 
tilsvarende funn. 
 
Gode leseferdigheter er et suksesskriterium for utdanning. 
Folkehelsebarometeret viser at Ringerike kommune ligger 26% bedre an 
enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn med leseferdigheter 
på laveste nivå ved testing i 5.klasse. Skolene i kommunen har i de senere 
år hatt aktivt fokus på leseferdigheter. I 2008 var andelen med laveste 
leseferdigheter i 5.klasse i kommunen 28 %, i 2009: 24 % og i 2010: 
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20,3 %.  Tallene indikerer at det er mulig å oppnå gode resultater med 
målrettet innsats.   


I tillegg til antall elever på laveste nivå innen leseferdigheter, måles også 
det gjennomsnittlige lesenivået på de ulike trinnene. Ringerike kommune 
ligger på landsgjennomsnittet for nivåene i 8.og 9.klasse, men under 
landsgjennomsnittet for 5.klasse.  


Behovet for spesialundervisning Ringeriksskolene er for tiden høyt. I 2011-
12 fikk 11,03 % av elevene i kommunens barne- og ungdomsskoler 
spesialundervisning. Landsgjennomsnittet for denne perioden var på 
8,62%. I Ringerike har andelen barn som får spesialundervisning steget fra 
7,6% i 2007-10. Tall for landet samlet viser også stigning, men i mindre 
grad enn det vi har sett i Ringerike.  


Frafall fra videregående skole er en av våre store folkehelseutfordringer. 
Det å ikke gjennomføre videregående skole utgjør en betydelig 
risikofaktor for sosial ulikhet, tap av helse og kortere livslengde.  Ringerike 
har frafall fra videregående omtrent som landsgjennomsnittet. Dette 
anses likevel å være et viktig område for forbedring. 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Trivsel 83 84,6 82,4 
Mobbing 8,9 9,3 9,6 
Leseferdigheter laveste nivå 26,6 25,4 20,3 
Frafall 25,6 27,9 25,4 
 


Økonomi: 


Ringerike kommune brukte i 2011 kr 71.739,- pr innbygger i alderen 6-15 
år på skole (inkludert spesialundervisning, SFO, lokaler, justert for 
privatskoleelever). Tilsvarende tall for sammenlignbare kommuner 
(gruppe 13) er kr 70.544,-.  


Utgiftene til barnehage var i 2011 kr 6.140,- pr innbygger i alderen 1-5 år. 
Tilsvarende tall for kommunene i gruppe 13 er kr 6.705,-. 
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Prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i 
Ringerike kommune 


 


Folkehelseutfordringene i Ringerike er i dag omfattende.  Samtidig har 
kommunen begrensede ressurser. Dette krever prioriteringer.  


I meldingen har vi valgt å prioritere arbeid med utfordringer som gjelder 
mange, har stor betydning for folkehelsa og som vi har mulighet til å 
håndtere. Kostnadseffektive tiltak, helst med vinn-vinn-effekt, prioriteres. 
Vi vil velge områder der det er dokumentert effektfulle tiltak 
(evidensbasert) og der vi er i stand til å dokumentere resultatene av vårt 
arbeid.  


 


 


 


Folkehelseinstituttet har gjort en gjennomgang av etablerte forebyggende 
tiltak rettet mot bedring i psykisk folkehelse og pekt ut de 10 viktigste 
tiltak med sterkest evidens (Folkehelseinstituttet, rapport 2011:1):  


• Sterk evalueringsforskning 
• Hjemmebesøk til førskolebarn 
• Høykvalitetsbarnehager 
• Helsefremmende skoler   
• Høy sysselsetting 
• Forebyggende tiltak på eldresentre 
• Arbeid med bistand 
• Programmer for mestring av angst, depresjon og søvnvanske 


 


Da dette er evidensbaserte tiltak for vansker som gjelder mange og som 
anses å være av høy viktighetsgrad for folkehelsa, velger kommunen 
denne rapporten som retningsgivende for folkehelsearbeidet.  


Vi prioriterer å følge Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets 
anbefalinger om å satse på heving av levekår som et middel for å bedre 
folkehelsa. Dette er ekstra relevant i Ringerike, der utfordringene i forhold 
til levekår er tydelige.  Utdannelse er en nøkkelfaktor.  


 Folkehelsesatsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre 
rammer i en framtid. Å legge vekt på barn og unges oppvekstsvilkår, 
inkludert satsning på høykvalitetsbarnehager og skoler, er et naturlig valg. 


 


Folkehelsearbeidet skal rette seg mot erkjente utfordringer for 
store grupper i befolkningen; det som er vanlig, viktig og 
vanskelig, og der vi har mulighet for å håndtere utfordringen.  
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Mål og innsatsområder  


Hovedmål for folkehelsearbeidet i Ringerike kommune på sikt er bedret 
helse og trivsel i befolkningen. En positiv utvikling i kommunens 
folkehelseprofil vil vise om vi er på rett vei. Hovedmålet med 
Folkehelsemeldingen er at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste 
kommuner målt på folkehelse, og med minst 50 % av markørene over 
landsgjennomsnittet. Det vil vi oppnå ved: 


 


 


 


 


    


 


 


 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår: 


̵ Barn og unges oppvekst- og opplæringsmiljø  
̵ Andel i befolkningen som har grunnskole som høyeste 


utdanning 
̵ Andel i befolkningen som har lav inntekt, får langvarige 


sosialhjelpsstønader og som er uføretrygdet 
 


 


Satsningsområdene er ment å ha ringvirkninger som påvirker andre 
faktorer enn de som adresseres direkte. Vår forventning er at vi på sikt 
gjennom et systematisk arbeid vil kunne påvirke flere parametere, 
herunder forekomst av ulike sykdommer samt sykehus- og medisinbruk 
knyttet til disse.  


I det følgende gis en kort beskrivelse av innsatsområdene som er valgt. 
Visjonene skal danne de strategiske rammer for de enkelte virksomheters 
handlingsplaner.  Etterfølgende er målene konkretisert og utdypet i egne 
mål ark. 


 


Visjon 1: Ringerike - Best for barn. 
 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår. Hovedstrategien for dette, er å sikre barn og unge 
optimale oppvekstvilkår.  


Helsestasjon, barnehager og skoler er arenaer der vi når fram til alle barn i 
kommunen. 


Barnehager av høy kvalitet har helsefremmende effekter for barn, og er et 
sentralt virkemiddel for å forebygge sosial ulikhet i helse. Barn som går i 
gode barnehager får bedre sosiale evner og utvikler bedre adferd. 
Forskning fra Statiskrisk sentralbyrå i Norge viser at barn som ikke har gått 
i barnehage har større risiko for å falle ut av videregående skole.1God 
voksentetthet av utdannet, velegnet personell i barnehager er vist å 
påvirke barns karakternivå i 10 år etter (Statistisk Sentralbyrå, rapport 
2012:12).  


                                                      
1 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


Motto:  Helse i alt vi gjør 


Visjoner: 


  Ringerike - Best for barn 


  Ringerike - Aktivitet for alle 


Ringerike - Folkehelsekommunen 
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Ringerike kommune vil satse på høykvalitetsbarnehager preget av god 
tetthet av kompetente og velegnede voksne.   


Aktuelle virkemidler for å utvikle barnehager av høy kvalitet er 2: 


- Alle ledere i barnehagene har minst tre års relevant pedagogisk 
utdanning. 


- Alle andre ansatte i barnehagen har minst ett års barnefaglig 
utdanning (barnehagen bør ikke være en arbeidsplass for 
ufaglærte). 


- Barnegruppene bør være små og antall voksne per barn høyt. 


- Et utviklingspsykologis konsept for barnehagen, visjon og 
pedagogisk program. 


- Karrieremuligheter for de ansatte og bedre ledelse. 


- System for systematisk tilbakemelding til foreldre om barnets 
utvikling. 


- Systematisk tilbakemelding til de ansatte. 


- Full barnehagedekning. 


Utvikling av de gode barnehager, ”høykvalitetsbarnehager”, må skje lokalt 
i tverrfaglige og tverretatlige fora. Her blir brukermedvirkning og jevnlige 
evalueringer med søken etter forbedringer, sentralt. Eksempler på 
utviklingsområder: å videreutvikle den pedagogiske plattformen, å 
utnytte mulighetene i natur- og kulturtilbudene lokalt samt å etablere 


                                                      
2 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


gode metoder for utvikling av barnas sosiale kompetanse. Ansatte med 
kompetanse innen normalutvikling samt gode metoder for å oppdage 
barn i risiko for skjevutvikling er viktig komponenter i 
høykvalitetsbarnehager. Det for at barn med emosjonelle, motoriske eller 
læremessige vansker skal få tidlig og god hjelp.  


Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil 
satse på helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av 
et miljø der elevene trives og ikke blir mobbet, samt at elevene opplever 
mestring og optimal læring på sitt nivå.  


Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til 
fritidsaktiviteter inkludert kultur og idrett, for alle.  


Ringerike kommune vil sikre at det ytes helhetlige tjenester til barn og 
unge. Oppsøkende og synlige helsetjenester kan i samarbeid med 
foreldre, barnehager og skoler bidra til å identifisere utsatte barn og unge. 
Sammen med lavterskeltilbud, programmer for foreldreveiledning og 
bistand er de effektfulle virkemidler for å bedre oppvekstsvilkårene.  


 


Visjonen ”Ringerike – Best for barn!” er kommunens viktigste. Målene 
skissert under denne visjonen anbefales realisert i første 
handlingsplanperiode. Dette fordrer strategiske og politiske 
prioriteringer.  
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Visjon 2: Ringerike – aktivitet for alle 
 


Ringerike kommune vil legge til rette for engasjement og aktivitet. 


Idrettslag og foreninger er naturlige samlingspunkter. Deltakelse i frivillige 
organisasjoner og foreninger er helsefremmende, og vi ønsker å utvikle 
kommunens folkehelsearbeid i samspill med disse. Kommunen ønsker å 
bidra til vekst og utvikling i frivillige organisasjoner. Dette vil også kunne gi 
vinn-vinn-effekter, da både giver og mottaker av hjelpen utvikles positivt. 


Sysselsetting er viktig i et folkehelseperspektiv. I samarbeid med brukere, 
landbruk og produksjonsvirksomheter ønsker vi å styrke og videreutvikle 
gode modeller for sysselsetting, utdanning og meningsfylte hverdager for 
de grupper i befolkningen som trenger bistand for å kunne delta i 
arbeidsmarkedet. 


For å unngå utenfor-skap, vil Ringerike kommune i samarbeid med ulike 
aktører og brukergrupper, utvikle og styrke det individ- og grupperettede 
arbeidet rettet mot utsatte grupper i befolkningen. Etablering av 
selvhjelpsgrupper, ulike lavterskeltilbud, rådgiving, informasjon og 
undervisning er relevante tiltak.  


 


Visjon 3: Ringerike - Folkehelsekommunen 
Samfunnsutvikling for folkehelse 


Samfunnets innretning og tilrettelegging danner strukturelle 
rammebetingelser for folkehelsearbeidet.  Vi vil ta vare på og utvikle 
verdier i lokalsamfunnet som bynære friluftsområder, sosiale 
møteplasser, turveier, gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at 
det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen. Utvikling av Hønefoss som 
sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal prioriteres.   


Tilrettelegging av og prioriteringer i lokalsamfunnet skal utvikles i 
samhandling med brukere og frivillige organisasjoner 


Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære 
områder er viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk 
aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir derfor prioritert. 


Denne visjon er langsiktig. Tilretteleggelse av samfunnet gjøres for å 
bedre folkehelsa. Samtidig vil samfunnsutviklingen kunne bidra til at 
kommunen fremstår som en attraktiv tilflyttingskommune for unge med 
utdanning. 
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Implementering, evaluering og rullering 


 


Helse i alt vi gjør! 


Folkehelsemeldingen 2012 er ment å være et levende dokument som skal 
legge føringer frem til 2030. Skal vi nå målene vi har satt, må meldingen 
være i aktiv bruk i alle ledd innen offentlig forvaltning. Mål og 
konkretiserte tiltak i folkehelsearbeidet innarbeides i kommunens 
styringssystem, og sikres gjennomføring gjennom handlingsprogram, 
budsjetter, handlingsplaner og resultatavtaler. 


«Helse i alt vi gjør « gjøres førende for alle enheter i kommunen, og 
etableres som en del av kommunens visjon i kommuneplanen.   Arbeidet 
skal være preget av systematisk kvalitetsarbeid med tydelige målbare mål, 
konkrete planer som implementeres, følges og evalueres. Arbeidet skal 
bidra til at organisasjonen er under kontinuerlig utvikling, der det gjøres 
korreksjoner og utvikles ny praksis. 


Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) krever at kommunen 
utarbeider et samlet oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. 
Denne skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og danne 
grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2012).  


Kommunal planstrategi for Ringerike kommune i kommende periode ble 
vedtatt i kommunestyret 28.06.12 og formannskapet den 2.10.2012, og 
innebærer at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. 
Folkehelse skal tas inn som et eget tema, og skal bygge på innholdet i 
folkehelsemeldinga.  
 


Folkehelsemeldingens plass i Ringerikes plansystem er vist i illustrasjonen 
vedlegg 2. Til høyre er det årlige planhjulet med budsjett, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og handlingsdel. De to delene gir 
innspill til hverandre. Behovet for revidering av folkehelsemeldinga vil 
vurderes ved utarbeidelse av planstrategi hvert fjerde år. Konkrete tiltak 
for folkehelsa vil behandles ved den årlige rulleringa av handlingsdel med 
økonomiplan. I tillegg vil folkehelse være tema i kommunens øvrige 
planer og utredninger.  
 


Kommunen ønsker å knytte seg til forsknings- og utviklingsmiljøer på 
høyskoler/universiteter som et ledd i kvalitetsarbeidet.  


 


Folkehelsearbeidet i Ringerike skal preges av kvalitetsarbeid med fokus på 
stadige evalueringer og forbedringer. 
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Mål ark 1.    RINGERIKE – BEST FOR BARN 


Hovedmål: Ringerike kommune er i 2020 blant landets 10 beste i målinger på kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett 
vei? Måleparametre  


Barnehage til alle når de trenger det. Løpende opptak av barn i barnehage Barn på venteliste i barnehage 


Høy kvalitet i kommunens barnehager der barn 
trives og utvikler seg optimalt.  


Barn i risiko for skjevutvikling samt barn med 
spesielle behov oppdages og får tidlig hjelp.  


Barna blir godt rustet til skolestart.  


 


 


 


 


 


 


Begrepet ”høykvalitetsbarnehager” defineres av en 
tverrfaglig gruppe. Brukermedvirkning ivaretas i 
prosessen. Det avklares: 


- Bemanning (antall per barn, utdanning, 
personlig egnethet etc) 


- Pedagogisk plattform 


- Metode for utvikling av sosial kompetanse 


- Bruk av kultur i barnehagene 


- Metode for å fange opp barn i risiko for 
skjevutvikling 


- Samhandlingsrutiner mellom barnehage og 
hjem samt med andre aktuelle instanser 
utvikles 


Sak legges frem for kommunestyret i løpet av 
2013 


 


Antall barn som er kjent ved skolestart - antall 
barn som detekteres i løpet av skoletiden - med 
spesielle behov 


Tildelte ressurser til spesialundervisning 
reduseres. 


Flere barn med ekstra behov oppdages tidlig. 
Flere forespørsler til helsesøstertjenesten om 
barnas utvikling. Alder for henvendelse til PPT, 
barnevern, kommunepsykolog og BUP synker.  
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______________________ 


Barna skal trives og oppleve seg trygge i 
barnehager og på skoler. Nulltoleranse for 
personlige krenkelser av barn. 


I alle kommunens barnehager og barne- og 
ungdomsskoler jobbes det systematisk for 
trivsel og mot mobbing. Arbeidet preges av høy 
kompetanse 


Alle barn som blir mobbet på skolen, skal få 
hjelp. Antall mobbesaker som skolene jobber 
med og elevrapport forekomst av mobbing skal 
samsvare i 2013 


Mobbing skal bekjempes. Elevrapportert 
mobbing i skolene ikke over 6 % i 2014, 4 % i 
2015 og 2 % i 2016 


- Brukerundersøkelser utvikles 


Kontinuerlig og systematisk arbeid med utvikling av 
barnas sosiale ferdigheter 


Innføre metoder i barnehagene for å oppdage barn i 
risiko for skjevutvikling, f eks ASQ-SE eller Kvello-
metoden 


Oppsøkende hjemmebesøk til alle nyfødte og minst 
ett hjemmebesøk til alle før 1 års 
alder.________________________________________ 


Utvikle høy grad av systematikk i antimobbearbeidet:  


• Sikre at alle voksne i skoler og barnehager innehar 
god kompetanse om oppdagelse og bekjempelse 
av mobbing.   


• Oversikt over alle barnehage- og skolebarns trivsel 
og ev mistrivsel til enhver tid.  


• Innføre avviksregistrering for barn som opplever 
krenkelser fra elever, lærere eller voksne i 
barnehagen, på skolen og på skolevei  


• Rask involvering av foreldre  
• Tiltak dersom barn ikke trives eller opplever seg 


plaget av andre elever – uansett om problemet 
defineres som mobbing eller ikke 


• Elevundersøkelser og trivselsundersøkelser brukes 
aktivt i utvikling av barn og unges miljø  


• Jevnlige evalueringer og forbedringer.   
 
Aktivt arbeid for trivsel  


Arbeid mot mobbing også i idrettslag og andre 
tilbydere av fritidsaktiviteter 


 


 


 


 


 


 


 


Nasjonal elevundersøkelse for 7. og 10. trinn og 
trivselsundersøkelser på skolene for alle trinn gir 
oversikt over trivsel og mobbeforekomst 


Sammenligning mellom antall registrerte 
mobbesaker i skolene og elevrapportert 
mobbing på ovennevnte undersøkelser, viser om 
alle barn som mobbes får hjelp 


 


Innføre statistikk over årsaker til skolebytte, der 
mobbing som årsak til skolebyttet, fremkommer.  
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Kompetente og trygge voksne der barn ferdes, så vel i 
skoler og barnehager, som i fritidslivet (organisert og 
uorganisert aktivitet) 


God brukermedvirkning i skoler og barnehager 


Over 70 % av foreldrene deltar aktivt i utvikling 
av barnehager og skoler i 2013.  


Barna opplever å bli spurt og hørt 


Styrke foreldrenes og barnas innflytelse og 
medvirkning i tilretteleggelsen av institusjonens 
innhold, inne - og utemiljø, aktivitetstilbud 


 


Brukerundersøkelser 


Deltakelse på foreldremøter på skoler og i 
barnehager. 


Høyt faglig nivå på barne- og ungdomsskolene i 
kommunen. Elever i Ringerike kommune har 
ferdigheter over landsgjennomsnittet for lesing 
og matematikk på alle klassetrinn i 2015 


Systematisk arbeid på skoler  


God lærertetthet. Velutdannet og egnet personell. 


Etablere barnehagebibliotek. 


 


Nasjonale prøver  


Systematisering av skolenes egen viden om 
elevenes faglig nivå. 


Høy gjennomføringsrate i videregående skole. 
Minst 80 % av elevene i videregående skole 
gjennomfører studiet i løpet av 5 år i 2016 


Systematisk arbeid sammen med elever på skolene, så 
vel kommunale som fylkeskommunale.  


Årlig kartlegging av frafall og gjennomføring (alle 
frafall, og f eks hver 10.elev som gjennomfører), som 
ledd i systematisk forbedringsarbeidet (finne fram til 
detaljer om omfang, årsakssammenhenger og 
forbedringsmuligheter).  


Tall for gjennomføring fra videregående skole 
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Barnehager og skoler i Ringerike kommune 
bidrar til å utvikle gode levevaner 


Barn i alle barne- og ungdomsskoler har fysisk 
aktivitet en time daglig. 


Kultur inn i skolene og barnehagene 


Barn i alle barnehager og skoler får gratis frukt 
hver dag. 


Prioritering i lærerplan og tilretteleggelse for alle 


 


Dokumentasjon fra skoler og barnehager 


 


Tilgang til fritidsaktiviteter (inkl idrett og kultur) 
for alle barn i Ringerike kommune, uavhengig 
av foreldres økonomi. 


Tilgjengelig frilufts, musikk og sportsutstyr til alle 
(utstyrssentralen) 


Likemannskortet 


Subsidiert pris på Kulturskolen. Kulturskole for alle. 


Kulturskolen er kommunens lovpålagte tilbud til barn 
og unge. Medlemskontingenten og instrumentbehov 
kan ekskludere deler av innbyggerne. Kulturskolen 
trenger bredde og mangfold for å tilby attraktiv 
opplæring for alle barn og unge uavhengig av kulturell, 
etnisk eller sosial bakgrunn. 
Kulturskolen er en mestringsarena, og har mulighet til 
å arbeide aktivt med toleranse og flerkulturell 
forståelse.  


Antall likemannskort 


Medlemskap i foreninger. 


Antall elever ved kulturskolen. 
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MÅL ARK 2    RINGERIKE - AKTIVITET FOR ALLE 


Hovedmål: Folkehelsearbeidet bidrar til at innbyggerne i Ringerike er aktive samfunnsdeltakere 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


I Ringerike kommune ønsker vi at innbyggerne er 
aktive deltakere i samfunnslivet. 


Antall medlemskap i foreninger, lag og 
organisasjoner er økt med 20 % i 2016 


Systematisk arbeid sammen med brukere og 
frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Dette 
favner bredt. Bibliotek, kulturliv, frivilligsentral, 
idrettslag og andre inkluderes 


Utvikling av eksisterende og nye konsept for 
stimulering av økt foreningsdeltakelse for alle 
innbyggere (likemannskort, utstyrssentral, 
frivillighetssentral, Aktiv Ringerike, strøsand til 
alle over 70 år, seniordans mv.) 


Etablere gå- og sykkelturer i lokalområdet i 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Utvikle 
tur-klippekort.  


Utvikle arenaer for tilgjengelige kulturopplevelser 
for folk flest. 


Legge til rette for frivillige organisasjoner. F eks 
egnede lokaler. 


Utvikle biblioteket som arena og møteplass for 
kobling mellom frivillige lag og foreninger og nye 
medlemmer. 


Medlemstall fra foreninger 


Antall brukere av turstier (postregistreringer) 
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I Ringerike kommune ønsker vi at befolkningen er 
fysisk aktive som del av hverdagen. 


Antall som sykler eller går til bussen, jobb, skole 
og barnehage i sommerhalvåret er økt med 25 % i 
2016 


Alle barn fysisk aktive i minimum 1 time daglig 


 75 % av alle voksne i minimum ½ time daglig i 
2020 


Systematisk arbeid sammen med bruker- og 
frivillige organisasjoner 


Kampanjer: f.eks. ukens sykkelbedrift 


Konkurranser mellom bedrifter 


Aktivitet i skoler, barnehager og som del av 
arbeidsgiver politikk i kommunen. 


Etablerer 10 klippekort- turstier med 
utgangspunkt i Hønefoss sentrum. 


Spørreundersøkelser 


Data fra skoler og barnehager. 
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Antall unge uføre i Ringerike og antall unge uten 
sysselsetting er under landsgjennomsnittet i 2020 


Herunder: 


- Unge på langvarig sosialhjelpsstønad 


- Unge uføre 


- Unge arbeidsløse 


Individrettet, korrektive tiltak for de som er falt 
utenfor: 


Systematisk arbeid med vekt på samhandling 
mellom offentlige (kommunale, 
fylkeskommunen), privat og offentlig næringsliv 
og brukerrepresentanter. 


Tilbud til risikogrupper, f eks selvhjelpsgrupper, 
rådgiving og lavterskeltilbud 


 «Årets bedrift» til bedrifter som tilrettelegger 


 


Statistikk fra NAV 


Antall etablerte arbeidsplasser for unge 
uføre/unge med behov for tiltak i private og 
offentlig sektor  


Antall unge uføre og andel unge i tiltak 


I Ringerike kommune ønsker vi å forebygge tap av 
god helse.   


Antall hoftebrudd reduseres med 30 % innen 
2016. 


 


 


Oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 80 år, 
innbyggere med nyoppståtte funksjonshemninger 
og etter fallskader (rådgiving, med fokus på f eks 
tepper, belysning, dørstokker og annet som 
danner risiko for fallskader belyses). 


Strøsand til alle over 70 år + , fra 1.okt.2012. 
Deles f eks ut av Frivilligsentralen og 
hjemmetjenester 


Gratis brodder til alle over 70 år. Deles ut på 
servicetorget eller av hjemmetjenesten 


 


Data fra sykehusinnleggelser 


Antall fallskader 


Antall hjemmebesøk 
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MÅL ARK  3      RINGERIKE – FOLKEHELSEKOMMUNEN 


Hovedmål: Ringerike kommune utvikler et samfunn tilrettelagt for folkehelse. Kommunen jobber systematisk med folkehelse på alle nivåer. Dette fører 
til at kommunen i 2030 er en av landets 10 beste folkehelsekommuner.  


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


Ringerike kommune utvikler et samfunn 
tilrettelagt for folkehelse 


Hønefoss sykkelby i 2016  


Elven er livsnerven 


De grønne lungers by 


 


 


Se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser 
for verdien som friluftsområde (Hovsmarka, 
Eggemoen, Hverven moen og Kilemoen). Velge 
prioriterte områder  


Eks.: 
Prioritere gode nære uteområder med trygge 
omgivelser og nærhet til aktiviteter, der 
befolkningen bor. Trygge og gode møteplasser 
der folk ferdes. Gode sykkel- og gangstier der folk 
ferdes  


Etablere minst en utendørs treningsparker for 
egentrening og fribenyttelse 


Elvebredden er tatt i bruk som rekreasjonsarena 


Antall km sykkelsti og gangvei pr 10.000 
innbyggere  


Antall lekeplasser 


Antall turstier 


Rangering som sykkelby (Syklistenes 
landsforbund) 


 


Alle nye og ombygging av offentlige rom i 
Hønefoss og tettstedene er universelt utformet i 
2030, med vekt på å ha plass til å gå, mulighet for 
aktivitet, kreativitet og lek 


 


Systematisk kartlegging og tiltak i samhandling 
med brukerorganisasjoner og privat næringsliv  


Konkurranse blant næringslivet og kommunen -
«beste butikk», beste arbeidsplass eller lign. 


Etablere minst en universell utformet tursti, 
fiskeplass, badeplass eller annen rekreasjonsplass 
i Hønefoss by og i tettstedene i samarbeid med 
privat næringsliv. 


Kartlegging blant brukere 


Kartlegging av offentlige rom 


Oversiktskart over hvor det er UU i Ringerike 
kommune 
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Engasjement for folkehelse 


Kommunisere folkehelsesatsningen til 
befolkningen. Kommunisere målene samt 
måloppnåelse jevnlig 


Utvikle en kommunikasjonsplan 


Tydeliggjøre satsningen på kommunens 
hjemmeside, inkl informasjon om 
folkehelsekoordinator 


Brukere av nettsted 


Brukermedvirkning er normen i utviklingsarbeid i 
Ringerike Kommune 


Utvikle modell for bruker å medvirke i dialog med 
ulike brukerorganisasjoner 


Brukermedvirkning – data for deltakelse og 
vurdering av effekt 
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(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). 
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Fra 1. januar 2012 trer lov om 
folkehelsearbeid i kraft. 
Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg 
oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og hvilke faktorer som kan 
påvirkes.


      Om befolkningen
        Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2010.
        Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn 


landsgjennomsnittet. 
        Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet. 


      Levekår
        Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning 


sammenlignet med landet forøvrig.
        Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 


landet forøvrig.
        Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. 


       Miljø
        Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig 


tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av 
befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være 
høyere enn ellers i landet.


        Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.


      Skole
        Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er lavere 


enn i landet for øvrig.
        Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.


      Levevaner
        Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet, vurdert etter andelen gravide som røyker 
ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av 
befolkningen.


        Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.


      Helse og sykdom
        Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant 


annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.
        Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i 


landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus.
        KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn 


ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år).
        Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser 


ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).


Hovedtrekk i kommunens folkehelse


All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene 
er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området 
helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- 
og kjønnssammensetning.


Ringerike
     FOLKEHELSEPROFIL 2012
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Sosial ulikhet i helse


De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, 
men helsegevinsten har vært størst for personer med lang 
utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen 
lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og 
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det 
gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig 
målsetting i folkehelsearbeidet.


Store forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn 
på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. 


Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 
sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet (Gini-
koeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det 
ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én person eier all 
inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt 
påvirket av ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har 
svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet.


Figur 1. Inntektsulikhet, 2009


Arbeidsdeltakelse og sykefravær


Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. 
Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme 
tilbake til arbeidslivet igjen. 


Årsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte. 
Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og 
uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold.
 
Figur 2 viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen 
sammenlignet med landet (treårig glidende gjennomsnitt, 
standardisert for alder og kjønn). Året 2010 betyr her et 
gjennomsnitt for perioden 2008-2010.


Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig 
sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa 
dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant 
annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper 
som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk 
helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid. 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og 
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land.


Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010


Skolemiljø og utdanning


Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elevenes 
motivasjon for læring og deres evne til å mestre faglige 
utfordringer. Trivsel og skoleprestasjoner i grunnskolen 
påvirker dermed mulighetene til å fullføre videregående 
utdanning. Gruppen som faller ut av videregående skole, har 
oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere 
økonomi.
 
Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom 
arbeid og deltakelse i samfunnet. Skolen er dessuten en viktig 
sosial arena som gir venner, fellesskap og følelse av 
tilhørighet. 
 
Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær av mobbing i 
barne- og ungdomsskolen kan sammen gi en bredere 
forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for 
å forebygge frafall i videregående skole.
 
Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 
2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og tallene er 
standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig 
gjennomsnitt for perioden 2007-2011. Begrenset tallgrunnlag 
kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Figur 3. Trivsel på skolen, 10. trinn, 2011
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Skader og ulykker


Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 
1950-tallet. Likevel er skader og ulykker fortsatt et betydelig 
helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.


Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 
medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og 
dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til 
brudd blant eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse 
(osteoporose). Blant ungdom og unge menn forårsaker 
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 


Figur 4 viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus 
(alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet med landet, 
og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 2010 betyr 
her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset 
tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede 
personskader viser kun omfanget av de alvorligste 
ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige 
ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre oversikt over 
ulykker og skader i Norge.


Figur 4. Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010


Levevaner


Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for 
folkehelsa. Selv om andelen røykere har gått ned, røyker 
fortsatt en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi at mange 
rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og 
hjerte- og karsykdommer. Forekomsten av slike sykdommer i 
kommunen sier noe om tidligere års levevaner, se også 
punktet ”helse og sykdom” nedenfor.


Figur 5 viser røyking blant gravide ved første 
svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 
2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 
Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke 
vises.


Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av 
rusmidler er eksempler på andre levevaner som har stor 
betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode nærmiljøer og 
stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder 
hvor kommunen har muligheter til å påvirke folkehelsa på en 
positiv måte.


Figur 5. Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010


Helse og sykdom


Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og 
røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens 
tidligere levevaner. Vi har imidlertid lite statistikk om forekomst 
av livsstilssykdommer i kommunene.


Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i 
dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i aldersgruppen 0-
74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende 
gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn). Året 2009 betyr 
her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten 
er høy, er det ofte et signal om høy sykelighet av blant annet 
infarkt og hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 
kommunens verdier ikke vises.


Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om 
forekomsten av livsstilssykdommer, men data fra 
Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan 
variere mellom kommuner, og et legemiddel brukes ofte mot 
flere ulike sykdommer.


Figur 6. Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009
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Folkehelsebarometer for din kommune
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetting som avviker fra 
landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering. 


Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er lavere enn 50 eller høyere enn 
200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa


Observerte verdier 
(ikke standardisert)


Kommune Fylke Norge


11 11 13


0,49 1,3 1,3


67 67 67


5,5 4,6 4,5


4,9 4,2 4,1


77 77 77


81 82 82


17 17 15


10 9,5 9,5


0,21 0,22 0,23


3,1 2,7 2,9


3 2,4 2,3


19 17 16


100 88 86


14 12 13


82 85 83


9,5 9,2 8,9


20 25 27


25 28 26


18 19 20


- - -


- - -


182 168 163


32 24 28


157 142 131


23 20 18


80 76 69


3,3 3,6 3,2


91 101 95


129 114 113


38 34 31


2,7 2,3 2,2


5,6 5,4 5,1


3,7 3,3 3,8


Forholdstall 
(Norge = 100)


Tema Indikator Kommune Fylke


O
m


 b
ef


o
lk


n
in


g
en


1 Fødte 87 88


2 Befolkningsvekst - -


3 Befolkning i yrkesaktiv alder 100 100


4 Befolkning over 80 år 123 103


5 Befolkning over 80 år, framskrevet 120 102


6 Forventet levealder, menn 100 100


7 Forventet levealder, kvinner 99 100


L
ev


ek
år


8 Grunnskole som høyeste utdanning 115 114


9 Lavinntekt 108 100


10 Inntektsulikhet, Gini 91 97


11 Arbeidsledige 107 93


12 Uføretrygdede 126 102


13 Barn av enslige forsørgere 122 104


M
ilj


ø 14 Forskriftsmessig drikkevann mhp E.coli 116 102


15 Personskader, behandlet i sykehus 102 92


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. kl. 99 102


17 Mobbes på skolen, 10. kl. 106 104


18 Laveste mestringsnivå i lesing 76 96


19 Frafall i videregående skole 99 109


L
ev


e-
va


n
er 20 Røyking, kvinner 91 96


21 Overvekt - -


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


22 Sosial ulikhet i dødelighet - -


23 Behandlet i sykehus 108 102


24 Psykisk lidelse, behandlet i sykehus 115 85


25 Psykisk lidelse, legemiddelbrukere 112 105


26 Hjerte-karsykdom, behandlet i sykehus 111 105


27 Hjerte-karsykdom, dødelighet 102 105


28 KOLS, behandlet i sykehus 97 110


29 KOLS og astma, legemiddelbrukere 95 106


30 Kreft, dødelighet 102 96


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 117 110


32 Hoftebrudd, behandlet i sykehus 108 101


33 Lav fødselsvekt 110 104


34 Høy fødselsvekt 95 86


Folkehelsebarometer for kommunen


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering


1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. %, 30-39 år, 
IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. Skala 0-1 der høyere verdi 
indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel 
personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. 
%, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl. 
psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-
årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per 
1000, 30-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt, 
2010.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og 
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no


”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. For å få en 
mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa 
statistikkbank   http://khs.fhi.no. 
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Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i 
foreningsreg. 


Busserullgjengen Sang og musikkgruppe – 
utviklingshemmede. Mange 
opptredener. Søker om støtte 
til utstyr. 


9 utøvere og 6 voksne. Reg. 


Veien og Helgerud 
Skolekorps 


Driver et aktivt korpsarbeide. 42 medlemmer. Reg. 


Ringerike Folkemusikklag Arbeider for å gjøre 
folkemusikken levende for 
barn og unge. Viktig å ta vare 
på vår kulturarv. Viktig å vise 
vår kultur til de som kommer 
hit fra andre land. Søker om 
kr. 10.000,- til  sitt arbeide. 


Reg. 


Tyristrand barnekor Et aktivt barnekor, med 
mange opptredener. 


20 medlemmer. Ikke reg. 


Ringerike Barne- og 
Ungdomskor 


Består av to kor. Mange 
konserter. | 


18 medlemmer. Reg. 


Stranden Musikkforening Brassband spiller sammen 
med Jevnaker Ungdomskorps. 
Jevnaker kommune støtter det 
interkommunale samarbeide 
med aktivitetsmidler. Mange 
spillejobber, bl.a. mye spilling 
17. mai. 


20 medlemmer. Reg. 


Ringerike Veterankorps Korpset gir et verdigfullt 
bidrag til kulturlivet i 
Ringerike. Et godt tilbud til 
godt voksne musikanter. 
Mange opptredener. 


33 medlemmer. Reg. 


Hønefoss Ungdomskorps HUK er et korps for ungdom 
og voksne. Søker om støtte til 
instrumentkjøp. Pauke og 
vibrafon til sammen kr. 
75.000,-. Instrumentene vil 
være tilgjengelig for 
kulturskolen og andre korps. 


35 medlemmer. Reg. 


Ringerike Kirkeakademi Tar opp mange aktuelle 
temaer for ungdom i alle aldre 
på sine åpne møter – 
Kirkeakademiet har fått støtte 
fra Jevnaker kommune, og 
håper ar vertskommunen også 
vil støtte deres arbeid. 


30 medlemmer. Reg. 


Norges Blindeforbund – 
lokallag Ringerike og omegn 


Aktiviteter for blinde og 
svaksynte 


 


Foreningen Norden Utvikle og videreutvikle 
kulturelle utveklingsprogram 
for barn og unge mot våre 


169 medlemmer. Reg. 







nordiske 
vennskapskommuner. Mange 
aktiviteter med satsing på 
barn og ungdom. 


Tyristrand LandsByforening Er aktive og jobber for et 
trivelig sentrum. De har også 
en aktiv kulturgruppe som 
jobber med aktiviteter for 
voksne, barn og ungdom. 


125 medlemmer. Reg. 


   
Klokkergården bokkafe Et fint tiltak – bygdas 


bibliotekfilial er nedlagt. 
Åpent hver mandag 


Reg. 


Hønefoss Frikirke 2 søknader Frikirkens B-tweengruppe. 
Arbeider for unge jenter (10-
14 år) tro, tvil, etiske 
spørsmål m.m. Søker om kr. 
12.000. Barnegospel 2 
grupper. 5 gutter har startet 
band. Søker om kr. 42.500. 


Reg. 


Frikirkens søndagsskole 2 
søknader 


Et fint tiltak for barn og deres 
familier. Den andre søknaden 
er et tilbud til barn som ikke 
liker inneaktivitet eller å 
synge i kor, men driver 
uteaktivitet. 


Reg. 


Ringerike Historielag Foreningen har et stort 
engasjement for å øke 
interessen for lokalhistorie og 
kulturvern. Vil i 2013 
markere Jørgen Moe året. 
Søker kr. 10.000,- til 
foreningens 60 års markering, 
og Jørgen Moe året 2013. 


200 medlemmer. Reg. 


Norsk Samferdselshistorisk 
senter 


Har etablert og utviklet et 
Samferdselshistorisk Senter 
ved Hønefoss 
Jernbanestasjon. En stor 
samling av historisk 
kjøretøyer m.m. En stor 
attraksjon for besøkende. 


 250 medlemmer. Reg. 


Foreningen Kjerratmuseet Kjerratmuseet er et kultur- og 
naturhistorisk museum i Åsa. 
Museets oppgave er å samle 
inn, bevare, forske og 
formidle kultur og 
naturhistorisk materiale. 
Søker om kr. 10.000 til 
vedlikehold. 


340 medlemmer. Reg. 


Haug Bygdelag Drifter lokalet Haugvang, 105 medlemmer. Reg. 







mange aktiviteter for barn og 
voksne i bygda. Søker om kr. 
5000,- . I 2012 ble det blant 
annet satt opp rullestolrampe, 
og varmepumpe på 
Haugvang. 


Nakkerud Ungdomslag Gjør en stor jobb for bygda – 
for barn, unge og voksne. 


Reg. 


Ringerike Soppforening Formål å fremme kunnskap 
om sopp til voksne og barn. 
Arrangerer flere 
soppkontroller, arrangerer 
soppturer, utstillinger, 
barneaktiviteter i forbindelse 
med soppturer – quis og leker. 
Vil i 2013 arrangere 
høstsopptreff – et nasjonalt 
seminar med foredrag, 
utstilling, turer. Søker om kr. 
3000,- 


 
 
 
 
Reg. 


Fossekallen Idrettslag Arrangerer mange o-løp. 
Jobber med barn, ungdom og 
funksjh. 


44 medlemmer. Reg. 


Hønefoss Sportsklubb Driver idrett for barn og unge. 
Håndball, fotball og boksing. 
Drifter eget klubbhus på 
Tolpinrud, hvor også andre i 
bydelen kan bruke gratis. 


340 medlemmer. Reg. 


Ådal skytterlag Har hatt veldig store utlegg på 
anlegget, mangler fortsatt en 
del utstyr. I 2013 er laget 
tildelt Fylkesmesterskapet i 
baneskyting, men mangler 
fortsatt monitorer. 


Reg. 


Ringerike Turnforening Aktiviserer mange barn/unge. 
Søker om støtte til utstyr. 


300 medlemmer. Reg. 


Ådal Idrettslag Aktiviteter sommer og vinter 
for hele bygda. Særlig for 
barn og unge. 


678 medlemmer. Reg. 


Åskameratene U& I.L. Aktiviteter for barn/unge. 
Dans, trim og bryting. Mange 
arrangementer barn/voksne. 


216 medlemmer. Reg. 


Ringerike Baseball Club Søker om støtte til utstyr. 30 medlemmer. Reg. 
Ringerike Svømmeklubb En aktiv svømmegruppe med 


barn og unge. Driver også 
svømmeopplæring. Viktig å 
sikre unge i regionen gode 
svømmeferdigheter. 


70 medlemmer. Reg. 


Hønefoss Basketballklubb Driver et aktivt idrettstilbud 
til barn og ungdom. Driver 


142 medlemmer – 80 medl. I 
aldersgruppen 6 til 19 år. Reg.







basketballskole i skoleferiene, 
og arrangerer skolecup for 
barne- og ungdomsskolene. 


Ringerike O-lag Videreføre treningstilbudet 
for barn og unge. Økt fokus 
på rekrutering. Bidrar til 
skolenes opplæring i bruk av 
kart og kompass. Ungdommer 
laget orienteringskart til 
skolene, som tas i bruk våren 
2013. søker om kr. 25.000,- 


170 medlemmer. Reg. 


Ringerike Pistolklubb Jobber for å få med ungdom 
og kvinner. Søker om tilskudd 
på kr. 20.000,- til utstyr til 
ungdom, og til vedlikehold og 
utskifting av dler. 


215 medlemmer. Reg. 


Friskis og Svettis Trening barn, ungdom og 
voksne. Fra 2013 starter de 
opp med enkel Jympa, et 
tilbud som er rettet mot 
funksjonshemmede. 


335 medlemmer. Reg. 


Tranby Idrettslag Legge til rette for aktivitet og 
skape et godt miljø i 
nærområdet for voksne, 
ungdom og barn på Sokna. 
Søker om midler til utstyr, 
bl.a. sparer de til ny skuter. 


182 medlemmer.  


Heradsbygda Idrettslag Er et breddeidrettslag. Lagets 
aktivitet er primært rettet mot 
barn og ungdom. Om vinteren 
kjører laget opp skiløyper i 
nærmiljøet, samt løyper for de 
to skolene i ”bygda”. Søker 
om penger til vedlikehold av 
utstyr og nytt utstyr. 


430 medlemmer. Reg. 


Stranden Idrettslag Driver aktiviteter som favner 
alle aldersgrupper. Søker om 
midler til flere aktiviteter, og  
vedlikehold av turstier og 
skiløyper – skilting. 


300 medlemmer. Reg. 


NAF Motorsport Ringerike Det er medlemmene som 
drifter og vedlikeholder banen 
og hele gokart anlegget på 
Eggemoen. Hovedtyngden 
utøvere er i alderen 6-16 år. 
Bidrar til mangfoldet av 
fritidsaktivitetstilbudet til 
barn og unge i Ringerike. I 
2013 er klubben NM-
arrangør. 


90 medlemmer. Reg. 







Ringerike Skytterlag En viktig del av virksomheten 
er opplæring av barn og unge 
i sikkerhet og bruk av våpen 
på et trygg og sikker måte. 
Driver med trening og 
oppskyting for distriktets 
jegere.Høsten 2012 har de 
arrangert skyteskole for barn 
og unge i alderen 10-12 år. 
Søker støtte til kjøp av utstyr. 


400 medlemmer. Reg. 


Ringerike Musikkråd Kr. 12000  
Ringerike Idrettsråd Kr. 12000  
 





