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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 07.05.2014  
 

Arkivsaksnr.: 14/303  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER    
 

Arkivsaksnr.: 14/304  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Etablering av karrieresenter for Region Ringerike og midt-Buskerud 
 Rapport fra arbeidsgruppa april 2014 
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MERÅPNE BIBILIOTEK 2014  
 

Arkivsaksnr.: 14/1892  Arkiv: 645 C6   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/14 Ungdomsrådet 03.06.2014 
24/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utredningen om meråpne bibliotek tas til orientering 
 

Sammendrag 
Meråpent bibliotek er en kombinasjon av betjent åpningstid med personale, og ubetjent 
åpningstid uten personale. Selvbetjening kan gi muligheter for bedre bibliotektilbud i 
betjent åpningstid og større tilgjengelighet til biblioteket i ubetjent åpningstid.  
 

Innledning / bakgrunn 
I desember 2013 vedtok Kommunestyret videre drift av Ringerike biblioteks filialer på Sokna 
og Nes i Ådal med oppdrag om å utrede alternative driftsformer.  

 
Beskrivelse av saken 
 
Den nye folkebibliotekloven uthever bibliotekets rolle som aktiv formidler, både fysisk og 
digitalt. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale 
og debatt. Ved frikjøp fra arbeid med utlån og innlevering vil personalet få mer tid til 
planlegging, tilrettelegging og utvikling av bibliotekets tjenester. 
 
På Ringerike bibliotek arbeides med å øke selvbetjeningsgraden i betjent tid. Bibliotekets 
nettjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet, og på hovedbiblioteket kan brukerne benytte 
automater for å låne. Selvbetjent løsning ved filialene blir utredet. 
 
Ved å gjøre en engangsinvestering i teknologi kan det bli mulig å tilby publikum adgang til 
lokalene og samlingene uten personale til stede. Innholdet og kvaliteten på tilbudet i 
ubetjent tid vil selvfølgelig være lavere enn i betjent tid, og tilbudet er nært knyttet til 
kvaliteten på det betjente bibliotektilbudet.  

 
Selvbetjening på biblioteket endrer ikke publikums behov og ønsker om betjent åpningstid, 
men det vil bidra til å gi et mer åpent bibliotek for alle innbyggere. Det handler om små 
investeringer i fremtidens bibliotek - uten å øke personalressursene. Meråpent bibliotek = 
mer bibliotek for pengene.  
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  Sak 24/14 s. 2 
 

   

 

Forholdet til overordnede planer 
Biblioteket sine planer vil innarbeides i framtidig kulturplan for Ringerike kommune 

 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
K-sak 144/13: ”Ikke nedleggelse av bibliotekfilialer på Nes og Sokna (økt utgift 0,3). 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede alternative driftsformer, f.eks. selvbetjeningsfilialer. Sak 
legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av 1. halvår 2014. 
 

Økonomiske forhold 
Innføring av selvbetjente biblioteker vil kreve noen investeringer. Dette vurderes i arbeidet 
med økonomiplan for 2015. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser positivt på utviklingen mot meråpne bibliotek. Dette sees i sammenheng 
med biblioteket sin rolle som aktiv formidler, både fysisk og digitalt. Rådmannen ønsker å 
bidra til denne utviklingen, der folkebibliotekene er tenkt å være en uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt. 
 

Vedlegg 
Meråpne bibliotek på Ringerike = mer bibliotek for pengene, Utredning våren 2014 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 26.05.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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RINGERIKE KULTURSENTER  - ÅRSRAPPORT 2013  
 

Arkivsaksnr.: 14/1821  Arkiv: D12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014 
/ Formannskapet 17.06.2014 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering 
 

Beskrivelse av saken 
Årsrapporten fra Ringerike kultursenter for 2013  viser styrets beretning og utsiktene 
framover. Totalt var det 32 000 besøkende på 123 arrangementer. Besøkstallet økte med 
4000 og arrangementstallet med 15.  
Driftsresultatet for 2013 viser overskudd på 59 000. Økonomien beskrives fortsatt som en 
utfordring. Ringerike kommune økte i 2013 sin årlige økonomiske støtte til 970 000 kr etter 
søknad fra Ringerike kultursenter. Det forventes at driften for 2014 både aktivitetsmessig 
og økonomisk vil ligge omtrent på samme nivå som i 2013. Styret arbeider for å få til en 
langsiktig økonomiske base for drift. 

 
Rådmannens vurdering 
Det er positivt at også 2013 var et nytt år med besøks- og arrangementsrekord, og at flere 
lokale og nasjonale aktører vil bruke huset. Kultursenteret er viktig for kulturlivet i regionen, 
og rådmannen ser positivt på den støtte kultursenteret har fra lokalsamfunnet både i form 
av økonomisk tilskudd og dugnadsinnsats fra ”Kulturhusets venner”. 

 
 
Vedlegg 
Ringerike kultursenter: Årsrapport 2013 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2014 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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UTDANNINGSVALG - LOKAL LÆREPLAN  
 

Arkivsaksnr.: 14/1944  Arkiv: B03   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.06.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
HOK godkjenner revidert utgave ar den veiledende lokale læreplan for faget Utdanningsvalg 
Planen tas i bruk på skolene fra skoleåret 2014-2015. 
 

Sammendrag 
Lokal læreplan i Utdanningsvalg er revidert. En arbeidsgruppe har laget utkast til ny plan og 
til vurdering i faget. Etter en høringsrunde er fagplanen justert og legges nå fram for 
hovedkomiteen for godkjenning. Planen er i tråd med og en konkretisering av den nasjonale 
læreplanen i faget og vil gjelde fra skoleåret 2014-2015 
 

Innledning / bakgrunn 
Da faget Utdanningsvalg ble innført i 2008, ble det laget en regional lokal læreplan i faget. 
Etter noen års erfaringer har Hole og Ringerike kommune evaluert planen og revidert den.  
 

Beskrivelse av saken 

Faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet har som mål ”å bidra til å skape helhet og 
sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre 
sammen. 

Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer 
kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av 
arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for 
entreprenørskap.  

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike 
utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til 
praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den 
enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.” (Læreplan i Utdanningsvalg, 
Kunnskapsløftet) 

Faget har tre hovedområder 

 Om videregående opplæring og arbeidsliv (20 % ) 

 Utprøving av utdanningsprogram (60 %) 

 Om egne valg (20 %) 
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  Sak 26/14 s. 2 
 

   

 

En arbeidsgruppe bestående av rådgivere fra de to kommunene og fra de videregående 
skolene har stått for revisjonsarbeidet. Planutkastet har vært på høring og har blitt justert 
etter det. 

Lokal læreplan er utarbeidet for å sikre at faget Utdanningsvalg blir ivaretatt i tråd med 
kompetansemålene i læreplanen i Kunnskapsløftet. 
Målet er at elevene i Ringerike og Hole møter videregående skole med et likt utgangspunkt i 
forhold til sin kompetanse på området. 
 

 Planen er til hjelp og veiledning for lærere som underviser i faget. 

 Planen er veiledende, og hver skole må se til at elevene får timetallet som er fastsatt i 

læreplanen (110 timer). Skolene organiserer undervisningen og fordeler timene til det beste 

for sin skole.  

 Det er viktig at elever og foresatte har kjennskap til faget, og skolens plan for organisering 

av faget.  

 Planen har til hensikt å ivareta det praktiske og teoretiske tilsnittet i faget og 

refleksjonsarbeidet hos elevene. 

Forholdet til overordnede planer 
Planen er en lokal konkretisering av den nasjonale læreplanen i faget Utdanningsvalg for 8.-
10. trinn 

 
Rådmannens vurdering 
Arbeidsgruppen har med dette revisjonsarbeidet skapt et godt grunnlag for videre arbeidet 
med faget Utdanningsvalg på ungdomsskolene i kommunen. Den lokale planen har blant 
noe mer fokus på entreprenørskap enn tidligere. Planen konkretiserer målene i læreplanen 
og beskriver hva som kreves for å  nå dem, og dette gjør det tydelig for elevene hva de skal 
lære i faget. 

 
Vedlegg 

Plan for Utdanningsvalg for Ringerike og Hole 

 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2014 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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