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Sak 34/14
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 15.10.2014
Arkivsaksnr.: 14/845

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
34/14
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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Møtedato
15.10.2014

Sak 35/14
Regler for tildeling av kulturmidler
Arkivsaksnr.: 14/1194

Arkiv: 223 C &00

Saksnr.: Utvalg
35/14
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Møtedato
15.10.2014

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar nye regler for tildeling av kulturmidler.

Beskrivelse av saken
10. november 2010 vedtok hovedkomiteen for oppvekst og kultur nåværende regler for
tildeling av kulturmidler. De er som følger:
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 fjorårets 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.

Det har kommet inn spørsmål og kommentarer fra noen søkere om hva som menes med punkt
4, der det heter at «Kriterier og søknadsgrunnlag utlyses ..» Det har også vært stilt
spørsmål om det er tilfelle at alle lag og foreninger kan søke kulturmidler.
Ved tildelingene har det vært praksis å tildele kulturmidler til kultur- og idrettslag.
For å klargjøre disse punktene for søkerne legger rådmannen fram forslag om noen endringer.
Forslag til nye regler gjeldende fra tildeling i 2015:
1. Kultur- og idrettslag som er registrert i Ringerike kommunes foreningsoversikt kan
søke kulturmidler.
2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av
foreningens aktiviteter.
3. Barn og unge prioriteres.
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4. Det gis ikke underskuddsgaranti.
5. Søknadsfrist 31. desember hvert år.
6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar hvert
år.

Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår denne presiseringen av reglene for å gjøre de tydeligere for søkerne om
hvem som kan søke og søknadsgrunnlaget. Det er ikke foreslått noen endring i selve
tildelingsmåten.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: May Waagbø
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Sak 36/14
Etablering av karrieresenter
Arkivsaksnr.: 14/1196

Saksnr.:
36/14
/
/

Arkiv: X60

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
15.10.2014

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015

Sammendrag
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har
foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning til
målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et
offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak
finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.

Innledning / bakgrunn
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å
utvikle karrieresentre i Buskerud.
Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i
hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til
målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et
offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for
NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle
nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle
karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og
etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har
behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig
og profesjonell karriereveiledning.
I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av
OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne).
Arbeidsgruppa
I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt
samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov.
Arbeidsgruppa bestod av representanter fra NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike
Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene
Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved
OPUS Ringerike karrieresenter.
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I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det
etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi
merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være


En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen.



Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV,
kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling.



Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen
virksomhet.



En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv
ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid.

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke
tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om
karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss.
Lokalisering
Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt «Det Gule
huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med
inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er
godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling
(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering
sammen med et karrieresenter i dette bygget.
Oppstartsdato
Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp i januar 2015
Ringerike karrieresenter og bemanning
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK)

100 % karriereveileder

Lønn + reiseutgifter og
kontorutstyr betales av BFK

Overføres fra OPUS

Nettverksrådgiver (50%)
arbeid med ungt
entreprenørskap (40%) og
arbeid i karrieresenteret
(10%)

Lønn + reiseutgifter og
kontorutstyr betales av BFK
nettverksrådgivere (40135)

Har leid kontor av
Ringerike kommune. Flyttes
til senteret.

20% OT rådgiver
(Oppfølgingstjenesten)

Lønn+ reise og kontorutstyr
betales av PPOT

1 dag i uka

b) NAV

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres
i høst

Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales
av NAV

Side 7

Sak 36/14
NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5
c) Kommunene

Veileder fra Læringssenteret 20%
Annen bemanning?

Lønn + reise /kontor deles på kommunene

d) Ringerike utvikling

100 % daglig leder av Ringerike utvikling

Betales av Ringerike utvikling

Økonomiske forhold
Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag til driftsutgifter
for Ringerike Karrieresenter være slik:
Utgifter:
Pr. år
Husleie 700 m2
Strøm
Vask
Kurs /opplæring
Undervisningsmateriel
l
Annonser
Matvarer
Leder/koordinator 50%
Totalt

Pr. enhet med 3
eiere

60 000
60 000
37.000
20 000
15 000
10 000
15 000
400 000 ??
617 000

205.666

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene
som senteret betjener. Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en andel av
driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes andel av
disse bli innarbeidd i første tertialrapport 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et
mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener
dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i
tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.
Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang, og
mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen. Når det gjelder å ta del i
senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.
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Vedlegg
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra
arbeidsgruppe – april 2014.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 - Høringsuttale
Arkivsaksnr.: 14/1197

Arkiv: C61

Saksnr.: Utvalg
37/14
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Møtedato
15.10.2014

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar forslaget til høringsuttale om Buskerud
Fylkeskommune sin bibliotekstrategi slik det framkommer i saksframlegget.

Innledning / bakgrunn
Buskerud Fylkeskommune sitt høringsutkast til bibliotekstrategi for perioden
2015-2020. er sendt på høring til kommunene i Buskerud. I sak 32/14 ba Hovedkomiteen om
at det «legges fram et forslag til høringsuttale .. i komiteens møte i oktober 2014.»

Forslag til høringsuttale
Strategien gir god oversikt over dagens situasjon for bibliotekene i sammenheng med
samfunnsutviklingen i Norge, Buskerud og Ringerike. Analysen er nyttig som utgangspunkt,
og vil kunne benyttes som et godt arbeidsredskap for Ringerike bibliotek videre.
Strategien gir videre et dagsaktuelt og riktig bilde av dagens styrker/muligheter og
svakheter/trusler for biblioteket. Den foreslåtte felles visjonen er enkel og tydelig og vil egne
seg for felles synliggjøring for hele fylket. SMIL-modellen er både delvis beskrivende for
dagens Ringerike bibliotek og delvis kan den legge føringer for hva som bør satses på i
fremtiden.
Strategien peker på fem satsningsområder: Aktiv formidling, digitale tjenester, læring fra 0100, møteplass og debattarena, delingskultur og samarbeid. Flere av områdene er delvis
implementert i dagens Ringerike bibliotek, men utvalgte områder vil gi muligheter for mer
fokus på lavt prioriterte områder per i dag.
Når det gjelder Fylkesbiblioteket, er oppgaven som bindeledd mellom det nasjonale og det
lokale nivået viktig for raskere og bedre utvikling av nasjonale bibliotektjenester. I tillegg er
det avgjørende at nytteverdien for bibliotekene i alle deler av fylket vektlegges innen
utvikling av både tjenester og kompetanse. Det er ønskelig med felles prosjekter,
kompetansehevingstiltak og muligheter for felles drahjelp med kampanjer, arrangement,
synliggjøring og samarbeid over kommunegrensene.
Ringerike kommune ønsker både å delta i og bidra til videre bibliotekutvikling initiert og
ledet fra Fylkesbiblioteket.
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Tidligere behandlinger og vedtak
HOK 32/14 Bibliotekstrategi for Buskerud
HOK 23/14 Meråpne bibliotek

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes

Side 11

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkivsaksnr.: 14/845-1
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 15.10.2014

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkivsaksnr.: 14/1194-1

Arkiv: 223 C &00

REGLER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar nye regler for tildeling av kulturmidler.

Beskrivelse av saken
10. november 2010 vedtok hovedkomiteen for oppvekst og kultur nåværende regler for
tildeling av kulturmidler. De er som følger:
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 fjorårets 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.

Det har kommet inn spørsmål og kommentarer fra noen søkere om hva som menes med
punkt 4, der det heter at «Kriterier og søknadsgrunnlag utlyses ..» Det har også vært stilt
spørsmål om det er tilfelle at alle lag og foreninger kan søke kulturmidler.
Ved tildelingene har det vært praksis å tildele kulturmidler til kultur- og idrettslag.
For å klargjøre disse punktene for søkerne legger rådmannen fram forslag om noen
endringer.
Forslag til nye regler gjeldende fra tildeling i 2015:

1. Kultur- og idrettslag som er registrert i Ringerike kommunes foreningsoversikt kan
søke kulturmidler.
2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av
foreningens aktiviteter.
3. Barn og unge prioriteres.
4. Det gis ikke underskuddsgaranti.
5. Søknadsfrist 31. desember hvert år.
6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar
hvert år.

Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår denne presiseringen av reglene for å gjøre de tydeligere for søkerne om
hvem som kan søke og søknadsgrunnlaget. Det er ikke foreslått noen endring i selve
tildelingsmåten.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: May Waagbø

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkivsaksnr.: 14/1196-2

Arkiv: X60

Etablering av Ringerike karrieresenter

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015

Sammendrag
Det er de siste årene etablert karrieresentere flere steder i fylket. En arbeidsgruppe har
foreslått å etablere et nytt karrieresenter på Ringerike. Senteret vil tilby karriereveiledning
til målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et
offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Karrieresenteret et i hovedsak
finansiert av Buskerud Fylkeskommune og NAV.

Innledning / bakgrunn
I 2013 etablerte NAV Buskerud og Buskerud fylkeskommune (BFK) et samarbeid for å
utvikle karrieresentre i Buskerud.
Målet er å tilby befolkningen bedre tilgang til et mer profesjonelt karriereveiledningstilbud i
hele fylket. Karrieresentrenes kjerneområde skal være å tilby karriereveiledning til
målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i tillegg være en møtearena og et
offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere. Viktige samarbeidspartnere for
NAV og BFK vil være kommunene, arbeidslivets parter og utdanningsinstitusjoner på alle
nivåer. I dag finner vi veiledning for voksne på ulike arenaer i fylket. Målet er å samle
karriereveiledere, nettverksrådgivere, representant fra OT og NAV, minoritetsrådgiver og
etablererveileder og så videre på et sted, slik at det blir en dør inn for befolkningen som har
behov for veiledning. Et større samarbeid vil skape en mer tilgjengelig, helhetlig, tverrfaglig
og profesjonell karriereveiledning.
I dag ivaretas tilbudet om karriereveiledning for voksne i Ringeriksregionen som en del av
OPUS-organiseringen (videregående opplæring av voksne).
Arbeidsgruppa
I januar 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe i Ringeriksregionen for å utvikle et bredt
samarbeid om karriereveiledningstjenester med utgangspunkt i regionens behov.
Arbeidsgruppa bestod av representanter fra NAV, Ringerike videregående skole, Ringerike
Utvikling, Ringerike kommune, Hole kommune, en felles representant for kommunene

Modum, Sigdal og Krødsherad, Læringssenteret for voksne i Ringerike, karriereveileder ved
OPUS Ringerike karrieresenter.
I april 2014 ble rapporten fra arbeidsgruppa ferdigstilt. Arbeidsgruppa anbefaler at det
etableres et karrieresenter som åpnes i løpet januar 2015. De ser at et karrieresenter vil gi
merverdi både for befolkningen og de ulike samarbeidspartnerne i Ringeriksregionen.
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være


En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen.



Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV,
kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling.



Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen
virksomhet.



En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv
ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid.

Tilbudet ved karrieresenteret skal dekke alle kommunene i regionen. For å øke
tilgjengeligheten til tjenesten anbefaler arbeidsgruppa at det skal være tilbud om
karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss.
Lokalisering
Arbeidsgruppa anbefaler videre at karrieresenteret lokaliseres i Storgata 14, kalt «Det Gule
huset» på folkemunne. Lokalene er oppgradert de senere år og ligger svært sentralt med
inngang både fra Storgata og mot Ringerike videregående skole (rampe for rullestol) Det er
godt egnet for samlokalisering og samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling
(3 personer) og den nye stiftelsen Buskerud Musèene (3 personer) ønsker lokalisering
sammen med et karrieresenter i dette bygget.
Oppstartsdato
Planen er at Ringerike Karrieresenter starter opp i januar 2015
Ringerike karrieresenter og bemanning
a) Buskerud Fylkeskommune (BFK)

100 % karriereveileder

Lønn + reiseutgifter og
kontorutstyr betales av BFK

Overføres fra OPUS

Nettverksrådgiver (50%)
arbeid med ungt
entreprenørskap (40%) og
arbeid i karrieresenteret
(10%)

Lønn + reiseutgifter og
kontorutstyr betales av BFK
nettverksrådgivere (40135)

Har leid kontor av
Ringerike kommune. Flyttes
til senteret.

20% OT rådgiver
(Oppfølgingstjenesten)

Lønn+ reise og kontorutstyr
betales av PPOT

1 dag i uka

b) NAV

100% NAV-veileder, lokalt årsverk avgjøres Lønn + reiseutgifter og kontorutstyr betales
i høst
av NAV
NAV Buskerud går inn med et årsverk på 0,5
c) Kommunene

Veileder fra Læringssenteret 20%
Annen bemanning?

Lønn + reise /kontor deles på kommunene

d) Ringerike utvikling

100 % daglig leder av Ringerike utvikling

Betales av Ringerike utvikling

Økonomiske forhold
Når det gjelder driftsutgifter utenom lønn kan et forslag til driftsutgifter
for Ringerike Karrieresenter være slik:
Utgifter:
Pr. år
Husleie 700 m2
Strøm
Vask
Kurs /opplæring
Undervisningsmateriel
l
Annonser
Matvarer
Leder/koordinator 50%
Totalt

Pr. enhet med 3
eiere

60 000
60 000
37.000
20 000
15 000
10 000
15 000
400 000 ??
617 000

205.666

Når det gjelder å ta del i senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre
kommunene som senteret betjener. Kommer kommunene fram til at de vil bidra med en
andel av driftsutgiftene, og senteret kommer i gang som planlagt, vil Ringerike kommunes
andel av disse bli innarbeidd i første tertialrapport 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til etablering av Ringerike etablerersenter, og tror det vil bidra til et
mer profesjonelt karriereveiledningstilbud for innbyggerne i regionen. Rådmannen mener
dette særlig vil bidra positivt for målgruppa voksne og unge i og utenfor skole/arbeid, og i
tillegg være en møtearena og et offensivt utviklingsmiljø for aktuelle samarbeidspartnere.
Ringerike vil derfor flytte noen personalressurser til senteret for at det skal komme i gang,
og mener det vil styrke tilbudet til ungdom og voksne i regionen. Når det gjelder å ta del i
senterets driftsutgifter, vil dette bli drøftet med de andre kommunene som senteret betjener.

Vedlegg
Etablering av karrieresenter for region Ringerike og Midt-Buskerud. Rapport fra
arbeidsgruppe – april 2014.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Magnar Ågotnes

“Vi realiserer drømmer og skaper fremtiden”

Etablering av
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Bakgrunn
Karriereveiledning er et nasjonalt satsingsområde og de fleste fylker har nå etablert egne
karrieresentre. I 2012 ble det skrevet en for-rapport om karriereveiledningstilbudet i
Buskerud. Denne rapporten ble laget av en arbeidsgruppe fra NAV Buskerud og Buskerud
fylkeskommune etter oppdrag fra direktøren i NAV Buskerud og fylkeskommunen ved leder i
utviklingsavdelingen og fylkesutdanningssjefen. Begge parter ønsker samarbeid for å utvikle
et godt tilbud innen karriereveiledning for den voksne befolkningen i Buskerud.
Styringsgruppen for prosjektet ved NAV direktør, fylkesutviklingsleder og
fylkesutdanningssjef, ga et mandat til en arbeidsgruppe for Ringeriksregionen og midtBuskerud (heretter kalt regionen) om å lage lokale føringer for etablering av et regionalt
karrieresenter. Arbeidsgruppen ble etablert og gruppen har bestått av representanter fra NAV
Ringerike (for NAV kontorene), Ringerike utvikling, OPUS Ringerike karrieresenter,
Ringerike videregående skole og representanter fra kommunene.
Denne rapporten svarer på mandatet som er gitt denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har
bestått av:
Kim Ossum
Anne Nereng
Bente Jansen
Monica Schau
Jørgen Moe
Hans Bull-Tornøe
Ragnvald Lien
Magnar Ågotnes
Erling Barlindhaug
Hilde L Knutsen
Maria Bikset
Kjersti Dovland

Rektor læringssenteret for voksne
Skolefaglig ansvarlig
NAV Leder
Avd. Leder
Daglig leder
Karriereveileder
Rektor
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Undervisningssjef
NAV Leder
Avd. Leder
Prosjektleder

Ringerike kommune
Hole kommune
NAV Ringerike
NAV Ringerike
Ringerike Utvikling
OPUS Ringerike karrieresenter
Ringerike videregående skole
Ringerike kommune
Modum/repr. Midtfylket
NAV Modum
NAV Hole
BFK/NAV Buskerud
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Region Ringerike og Midt-Buskerud
Samlet innbyggertall for de fem kommunene utgjør 55.600 personer (2014) hvorav Ringerike
alene har 29.600 innbyggere (53 %) Landarealet utgjør 23 % av fylket. Med unntak av Hole
har regionen et lavere utdanningsnivå i befolkningen sammenlignet med fylket og landet.
Det foregår kontinuerlige endringer i næringslivet og kravene til formalisert kunnskap øker.
Tradisjonelle industriarbeidsplasser forsvinner og behovet for omstilling er stort. Når det
gjelder Ringerike har regionen de siste årene vært preget av nedleggelser, konkurser, og
krevende politiske snuoperasjoner. Mange mener nå at det snur, og en mer optimistisk
stemning preger regionen. I en slik omstillingsfase må arbeidstakere som følge av endringene
i større grad ta ansvar for egen omstilling og læring slik at den enkelte kan beholde- eller få
nye muligheter i arbeidslivet. Mange har derfor stort behov for informasjon, hjelp til å se
muligheter og karriereveiledning. Disse tjenestene kan ivaretas av et karrieresenter som i
større grad bemannes- og jobber tverrfaglig i forhold til dagens praksis.
Det er også viktig at et karrieresenter bidrar med å stimulere til økt innovasjon og ta vare på
gode ideer.
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Innhold og oppgaver
Oppgavene til karrieresenteret på Ringerike bygger på OECD sin definisjon av
karriereveiledning: «Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe
personer avhengig av alder og tidspunkt i livet til å ta valg når det gjelder utdanning,
opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.»
Et karrieresenter på Ringerike skal tilby helhetlig karriereveiledning for kommunenes
innbyggere gjennom utdannings- og yrkeslivet, og være en lagspiller for lokale virksomheter i
forhold til utvikling av ansatte og bidra til kompetent arbeidskraft. Karrieresenteret skal være
et tilbud for den voksne befolkningen og med fokus på et livslangt perspektiv. Tjenesten skal
gi upartisk, objektiv og nøytral veiledning av profesjonelle veiledere
Karrieresenteret skal tilby tjenester i følgende kommuner:
Ringerike
Hole
Modum
Sigdal
Krødsherad
Hovedoppgavene for karrieresenteret skal være
1. En sentral arena for karriereveiledning av voksne i regionen.
2. Et ressurssenter for rådgivere i grunnskole og videregående skole, NAV,
kommuner og næringsliv i spørsmål om utdanningsvalg og kompetanseutvikling.
3. Et sentralt sted for informasjon og veiledning omkring etablering av egen virksomhet.
4. En arena for utstrakt samspill mellom private og offentlige aktører, mer effektiv
ressursbruk og bedre resultater som følge av samarbeid.
Tilgjengelighet til karrieresenteret
Tilbud om individuell karriereveiledning til voksne skal prioriteres. Tilbudet ved
karrieresenteret skal dekke alle kommunene. For å øke tilgjengeligheten til tjenesten vil det
være tilbud om karriereveiledning lokalisert i Modum, i tillegg til Hønefoss. Karrieresenteret
skal bedre tilgjengelighet og kvaliteten på tjenestene gjennom å ta i bruk digitale løsninger.
Nettverk og samarbeidsarenaer
Karrieresenteret skal gjennom aktive handlinger sikre:






Et tett samarbeid mellom utdanning, arbeidsliv, regionråd og næringsorganisasjoner.
Etablering av en arena for erfaringsdeling.
At det er nyttig og energigivende for alle parter å jobbe sammen.
Et samarbeid med lokalt næringsliv om kompetanseutvikling og arbeidskraft
Kompetanseutvikling og samarbeid med rådgivere i regionen (grunnskole,
videregående skole, veiledere i NAV, kommunal voksenopplæring, studieveiledere
ved HBV og andre).
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Være et ressurssenter som sørger for profesjonalisering av karriereveiledning og
offentlige tjenester i regionen.
Være en samarbeidspartner i spørsmål om realkompetansevurdering og
kompetanseutvikling sammen med OPUS og kommunal voksenopplæring for voksne.
Oppdatert kunnskap om den nasjonale og internasjonale utviklingen innen fagfeltet.
Ha et forebyggende perspektiv (nå personer før de blir sykemeldt, før de velger feil
utdanning og før de blir stønadsmottakere i NAV)

Lokalisering
Lokalene må ha god tilgjengelighet og bør ligge nær sentrum i Hønefoss med gangavstand til
buss, videregående skoler og NAV. Det bør også være mulig å bruke rullestol i deler av
lokalet. Det er flere aktuelle steder i Hønefoss og arbeidsgruppa anbefaler å vurdere en
samlokalisering med andre aktuelle parter.
Arbeidsgruppa mener følgende bygninger/lokaler er aktuelle for et karrieresenter:
Storgata 14. «Det Gule huset» Gammelt fylkeskommunalt bygg i tilknytning til Ringerike
vgs. Lokalene er oppgradert de senere år og noen rom brukes i dag til spesialundervisning
samt en IKT-konsulent i fylkeskommunen. Bygget ligger svært sentralt med inngang både fra
Storgata og mot skolen (rampe for rullestol) Det er godt egnet for samlokalisering og
samarbeid om fellesfunksjoner. Både Ringerike Utvikling (3 personer) og den nye stiftelsen
BuskerudMusèene (3 personer) ønsker lokalisering sammen med et karrieresenter i dette
bygget, noe også rektor Ragnvald Lien vurderer som en fordel for aktiviteten ved Ringerike
vgs.
Vikenbygget (deler av bygningen leies av Ringerike kommune)
Bygningen er privat eid og ligger også blant annet mot Storgata. Det er foreløpig uklart hvilke
deler av bygget som kan være aktuelt for et karrieresenter..
Nordre Torg (deler av bygget leies av Ringerike kommune)
Kommunen bruker i dag deler av bygningen til Frivillighetssentralen. Ligger på nordsiden av
by-brua og er privat eid. Lokalene kan by på noen utfordringer for funksjonshemmede.
Sentrumskvartalet. Eies av Tronrud eiendom. Sentralt beliggende med heis og store
glassflater mot fellesrom. I bygget er det også folkebibliotek, kino og noen butikker.
Arealbehov
Arbeidsplass til tre personer med mulighet for møteaktivitet og samtalerom. Arealbehovet
avhenger av hvor mange som eventuelt kan samarbeide om felles arealer.

Individuelle brukere
Karriereveiledning kan sees på som en hjelp til å finne veien gjennom utdanning til et
fremtidig yrke. Stadige strukturendringer i samfunnet og omstilling i arbeidslivet; gjør at flere
voksne trenger informasjon og motivasjon for å mestre og orientere seg om muligheter for
kompetanseutvikling. På karrieresenteret kan voksne få hjelp til å ta velfunderte valg, basert
på egne styrker, verdier, muligheter og interesser. Brukerne får informasjon og hjelp av
7

oppdaterte veiledere som har nærhet til og kompetanse om arbeidsmarkedet og dets behov. Vi
tenker karriereveiledning i et livslangt perspektiv.
Mange voksne må av ulike grunner bytte arbeid flere ganger i løpet av livet. Det er ikke alltid
like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret kan hjelpe enkeltpersoner i denne
prosessen. Det individrettede karriereveiledningsarbeidet består i hovedsak av følgende
elementer:
Selvforståelse
- Sterke og svake sider
- Interesser, verdier, evner og ferdigheter
- Realitetsorientering
Informasjon
- Utdanningssystemet
- Arbeidsmarkedet, yrker og jobbmuligheter
- Lover og regler
Valgkompetanse
- Være i stand til å ta selvstendige valg
- Vurdere konsekvensene av valgene

I praksis kan dette bestå av følgende aktiviteter ved karrieresenteret:










Individuelle karriereveiledningssamtaler
Gruppeveiledning
Interessekartlegging (vip24)
Kartlegging av realkompetanse
Hjelp til å skrive jobbsøknader og CV
Informasjon om utdanning (alle nivåer) og yrker
Informasjon om voksenrett til grunn- og videregående skole
Informasjon om opptak til høyere utdanning
Informasjon om mulighet for realkompetansevurdering (avkortet opplæring)

Karrieresenteret som et kompetanse- og ressurssenter
Karrieresenteret skal være et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skole og NAV, samt
kommuner og næringsliv.
Nav-kontorene ønsker at tjenesten må utgjøre en forskjell fra det NAV kontorene gjør i dag
og at samspillet gir et positivt bidrag i saksbehandlingen.
Karrieresenteret skal være et supplement til NAV og fylkeskommunen sine øvrige
veiledningstjenester. Karrieresenteret skal:



Tilby individuelle samtaler med rådgivere i grunn- og videregående skole og andre
veiledere
Tilby informasjonsservice om ulike utdanningsmuligheter, jobbsøking, inntaksregler
og krav for å komme inn på ulike studier.
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Vurdere og informere om mulighet for godkjenning av utenlandsk utdanning inn i det
norske utdanningssystemet.
Tilby trekantsamtaler sammen med rådgivere i skoleverket eller ansatte i NAV.
Få kursing om etablererveiledning, arbeidsmarkedssituasjonen i regionen av NAV,
om hvordan OT jobber, tett kontakt med kommunal og fylkeskommunal
voksenopplæring, tett samarbeid med OPUS om realkompetansevurdering,
Opplæringskontorer m.v.
Knytte nettverksrådgiverne til karrieresenteret gjennom faste samlinger.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv








Kursing av de ansatte på karrieresenteret/NAV veiledere/skolefolk osv. om
behovet/hvor skoen trykker, trender
Skape en bro mellom skole/arbeidsliv/kurse lærere og andre i hvordan ta kontakt med
bedrifter
Ta vare på gode ideer og styrke innovasjon. Gründer-camp
Være en døråpner til rett instans for bedrifter som henvender seg
Bistå næringsliv med kompetanse om lokalt arbeidsmarked
Bistå med analyse/statistikkarbeid og prosjekter
Opprette og administrere fond, administrere støtteordninger, VOX-midler, EU-midler
osv, sette i gang med å få en oversikt over det som finnes.

Markedsføring
Karrieresenteret skal markedsføres med vekt på følgende elementer:








Brosjyre og profileringsmateriell
Besøke nøkkelpersoner og organisasjoner i kommunene
Artikler i medier
Fellesannonser for kommunene i lokalaviser. (Ringerikes Blad og Bygdeposten)
Informasjon via nettsider til kommunene og fylkeskommunen
Egen nettside for karrieresenteret i samarbeid med de andre karrieresentrene som
etableres i fylket
Info-materiell til fastleger, kommuneleger, treningsstudioer, fysioterapeuter og
psykologer

NB! Dette i samarbeid med de andre karrieresentrene i fylket for å skape relativ lik
profilering, men med lokal tilpasning.
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Forslag til navn på karrieresenteret:
Arbeidsgruppa foreslår at et nytt karrieresenter skal hete Karriere Ringerike
Andre forslag:
Kompetanse og utviklingssenter
Senter for utvikling og kompetanse
Karriere Midt-Buskerud
Utviklingens hus
Utviklingshuset

Anbefalinger fra arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa anbefaler å etablere et karrieresenter for regionen (Ringerike og midtBuskerud) og ser nytten av å samarbeide på tvers av etater. Vi mener dette vil gi en merverdi
både for befolkningen og oss som forvaltningsorgan. Personer vil kunne få raskere veiledning
av profesjonelle karriereveiledere og et frittstående karrieresenter gir bedre mulighet for å
utvikle nye tjenester. Vi anbefaler "en dør inn" strategi hvor alle skal få et svar på sine
spørsmål eller kanaliseres videre til rette instans.
Vi tror på en mer helhetlig karriereveiledning hvor individets ønsker og arbeidslivets
muligheter sees i sammenheng.
Læring, næring og kultur har sammenheng. Arbeidsgruppa mener derfor at et karrieresenter
bør samlokaliseres med andre utviklingsaktører der dette er mulig.
Vi mener at Storgata 14 i Hønefoss sentrum er et slikt sted.
Vi tror at et slikt miljø vil være et tilbud som blir større og mer slagkraftig når flere personer
som jobber med veiledning og utvikling av voksne, spiller på samme lag og utfyller
hverandre. Arbeidsgruppa mener også det er viktig å tenke karrieresenter inn i et bredere
samarbeid med næringsliv og regionalt utviklingsarbeid.
Denne strategiske tankegangen er godt forankret i arbeidsgruppa. Anbefalingen er derfor en
rask etablering av et karrieresenter med en leder-ressurs, for utvikling av tilbud og kvalitet på
veiledningstjenesten i regionen og som en del av Buskerud. Eksisterende karriereveiledning er
organisert sammen med Opus Ringerike karrieresenter. Tilbudet dekker samme geografiske
området som beskrevet for et frittstående karrieresenter. Dette gjelder også for tilbudet i midtBuskerud. Under forutsetning av at dagens karriereveilederstilling overføres til et eget
karrieresenter vil det derfor ikke være behov for noen omfattende etableringsfase. Det vil
imidlertid være viktig å tilføre flere ressurser slik at et senter kan utvikle og levere tjenester
som beskrevet i rapporten.
Arbeidsgruppa mener det er viktig med en lokal forankring som også ansvarlig-gjør
samarbeidspartene i et karrieresenter. Vi anbefaler derfor at det etableres en regional
referanse- eller styringsgruppe for senteret. Vi tror dette kan være en viktig støttefunksjon for
karrieresenteret og ivareta store geografiske ulikheter i de fem kommunene.
Arbeidsgruppa anbefaler at prosjektleder Kjersti Dovland arbeider videre med en etablering
av et karrieresenter for regionen og at dette åpnes i løpet av tredje kvartal 2014.
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Vedlegg 1.
Eksempel på flere aktiviteter knyttet til karrieresenter som kompetanse- og
utviklingssenter:
-

Informasjon om kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet
Informasjon om privat virksomhet og etablering
Retter og plikter i arbeidsforhold
Arbeidsmarkedet og trender
Samfunnsspørsmål (spesielt mot minoritetsspråklige)
Bringe folk sammen i nettverk
Etablere og gjennomføre prosjekter
Lage kurs- og konferanser. Eks:
o
Grûndercamp
o
"Sjef i eget liv" (ref. Papirbredden Karrieresenter)
o
Jobbsøkerkurs
o
Karriereveiledning og kompetansekartlegging for innvandrere (ref. OPUS
Karriere Kongsberg)
o
Hverdagsøkonomi for ungdom
o
Korte temakurs for rådgivere
o
Fokus på å "designe" egen karriere
o
MOOC (massive open online course) som utdanningsform
o
Jobbjakt for eldre
o
Innføring i læringsplattformer
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkivsaksnr.: 14/1197-1

Arkiv: C61

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 - Høringsuttale
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar forslaget til høringsuttale om Buskerud
Fylkeskommune sin bibliotekstrategi slik det framkommer i saksframlegget.

Innledning / bakgrunn
Buskerud Fylkeskommune sitt høringsutkast til bibliotekstrategi for perioden
2015-2020. er sendt på høring til kommunene i Buskerud. I sak 32/14 ba Hovedkomiteen
om at det «legges fram et forslag til høringsuttale .. i komiteens møte i oktober 2014.»

Forslag til høringsuttale
Strategien gir god oversikt over dagens situasjon for bibliotekene i sammenheng med
samfunnsutviklingen i Norge, Buskerud og Ringerike. Analysen er nyttig som utgangspunkt,
og vil kunne benyttes som et godt arbeidsredskap for Ringerike bibliotek videre.
Strategien gir videre et dagsaktuelt og riktig bilde av dagens styrker/muligheter og
svakheter/trusler for biblioteket. Den foreslåtte felles visjonen er enkel og tydelig og vil
egne seg for felles synliggjøring for hele fylket. SMIL-modellen er både delvis beskrivende
for dagens Ringerike bibliotek og delvis kan den legge føringer for hva som bør satses på i
fremtiden.
Strategien peker på fem satsningsområder: Aktiv formidling, digitale tjenester, læring fra 0100, møteplass og debattarena, delingskultur og samarbeid. Flere av områdene er delvis
implementert i dagens Ringerike bibliotek, men utvalgte områder vil gi muligheter for mer
fokus på lavt prioriterte områder per i dag.
Når det gjelder Fylkesbiblioteket, er oppgaven som bindeledd mellom det nasjonale og det
lokale nivået viktig for raskere og bedre utvikling av nasjonale bibliotektjenester. I tillegg
er det avgjørende at nytteverdien for bibliotekene i alle deler av fylket vektlegges innen
utvikling av både tjenester og kompetanse. Det er ønskelig med felles prosjekter,
kompetansehevingstiltak og muligheter for felles drahjelp med kampanjer, arrangement,
synliggjøring og samarbeid over kommunegrensene.

Ringerike kommune ønsker både å delta i og bidra til videre bibliotekutvikling initiert og
ledet fra Fylkesbiblioteket.

Tidligere behandlinger og vedtak
HOK 32/14 Bibliotekstrategi for Buskerud
HOK 23/14 Meråpne bibliotek

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes

Økonomiske forhold
Behov for informasjon og høringer
Alternative løsninger
Prinsipielle avklaringer
Rådmannens vurdering
Vedlegg
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 07.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes

