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SAKSLISTE  NR  11 
 
 

Innkalte: 
Funksjon   Navn  
Leder Ståle Skjønhaug   
Nestleder Dag Haakon Henriksen   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Per Askilsrud   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Brit Walbækken Bøhler   
 
ORIENTERING:  
 

Prosjektet hverdagsrehabilitering   

v/Bente N Ringen (fagansvarlig ergoterapeut, Austjord Behandlingssenter) 
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 08.10.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/43  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 13/44  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev fra Stjernegruppen, datert 20.09.2013 
B Eldrerådets møteprotokoll fra møte 07.10.2013 
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BARNS PSYKOSOSIALE MILJØ I BARNEHAGENE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3810  Arkiv: B00   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.11.2013 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten, ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”, tas til orientering. 
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har temaet på sin agenda årlig. 

Funnene fra tilsynet innarbeides i barnehagenes års- og handlingsplaner. 
 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 
 Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har i perioden 2010 – 2013 
gjennomført systemtilsyn i barnehagene i kommunen etter en tredelt metode slik: 
 

1. Innledningsvis ble det gjennomført et informasjonsmøte for barnehagene. Deretter 
har informasjonen blitt fulgt opp gjennom et informasjonsskriv. 

2. Barnehagenes styrende dokumenter, rutiner, registrerte volds- og mobbesaker de 
siste to årene har blitt kartlagt ved en spørreundersøkelse. 

3. Avslutningsvis ble det gjennomført utdypende tilsynsbesøk ved tre barnehager. 
 

  Målet har vært å kartlegge barnehagenes arbeid for å ivareta og fremme barnas 
psykososiale miljø. Overordnet målsetting har vært å bidra til læring og forbedring.  
 
I Ringerike kommune er det 11 kommunale og 20 private barnehager. Tilsynet her rettet 
seg mot alle barnehagene. Selv om lov om barnehager gjelder for alle uavhengig av 
eierskap, har barnehagemyndigheten (Ringerike kommune) noe ulik påvirkningskraft ut fra 
eierskap. 

 
Beskrivelse av saken 
Etter avsluttet tilsyn har arbeidet munnet ut i en samlerapport. I konklusjonspunktet i 
rapporten kommer det fram at barnehagene i Ringerike er engasjerte i barnas psykososiale 
miljø. Det ble imidlertid funnet holdepunkter for å hevde at barnehagene har utfordringer 
knyttet til etterlevelsen av myndighetskravene. 
Tilsynet avdekket at barnehagene i Ringerike ikke har et fungerende styringssystem for å 
ivareta og integrere brukererfaringer fra foreldre/foresatte og barna. Videre er det et behov 
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  Sak 54/13 s. 2 
 

   

 

for kompetanseheving knyttet til begrepene vold og mobbing, samt å utvikle et system for 
registrering av vold, mobbing og uønsket atferd i barnehagene. 
 
 
Tilsynet finner begrunnet bekymring for om barnehagene i Ringerike ivaretar Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Tilsynsmyndigheten anbefaler barnehageeiere og –ledere å tydeliggjøre og vektlegge det 
systematiske arbeide for barnas psykososiale miljø i alle barnehagene i kommunen. 
 

  
Juridiske forhold  
Tilsynet er hjemlet i Lov om Folkehelse kapittel 2, §4 og §5 og kapittel 3 §8 og §9 i samme 
lov. 

 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen merker seg de funn samlerapporten trekker fram i konklusjonen. Tilsynet er et 
godt utgangspunkt for forbedring og utvikling. Målet er at alle barn som har plass i en av 
barnehagene i kommunen skal oppleve en god og trygg hverdag i barnehagen. Det er av 
avgjørende viktighet også for foreldre/foresatte. 
 
Rådmannen mener det gode samarbeidet mellom barnegane i kommunen er et godt 
utgangspunkt for å få på plass et system for kontroll, sikring og utvikling av planer for arbeid 
med barnas psykososiale miljø i barnehagene. 

 
Vedlegg 
* Kommuneoverlegens tilsynsrapport; ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”. 

 
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, 24.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017  
 

Arkivsaksnr.: 13/3641  Arkiv: 145   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
128/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
73/13 Trafikkrådet 05.11.2013 
55/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.11.2013 
/ Ungdomsrådet  
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
/ Råd for funksjonshemmede  
/ Arbeidsmiljøutvalget  
143/13 Formannskapet 31.10.2013 
 
  
Rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 – 2017 
oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandler rådmannens 
grunnlagsdokument i møte 31.oktober 2013 og beslutter da eventuell utsendelse av 
budsjettet på høring. Formannskapets vedtak og ordførers høringsbrev ettersendes. 
  
Vedlegg: 
 

 Rådmannens saksfremlegg til formannskapets møte 31.10.2013 

 Rådmannens grunnlagsdokument budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 – 201 

 Forslag til betalingsreglement 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
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