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Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og 

Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 16/1459   Arkiv: F47 &10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får nødvendig hjelp 

og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akutt krise eller blir utsatt for grov 

omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider. I Prop. 

106 L 2012-2013 (Endringer i barnevernloven) understrekes det at kommuner som ikke er 

tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap. 

Siste årene har det vært økt fokus på at kommunene må ha akuttberedskap for barn i krise 

utenom barneverntjenestenes kontortid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved statsråd 

Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om behovet for 

akuttbistand: «For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må̊ kommunene ha 

tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også̊ utenom kontortid. Kommunene må̊ 

sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud blir ivaretatt til barnets 

beste≫. 

Hvordan kommunene ivaretar barns behov for nødvendig hjelp i akutte situasjoner utenfor 

ordinær kontortid varierer. Ca. 30% av kommunene har organisert beredskap gjennom en 

barnevernvakt. Andre kommuner har beredskap/bakvakts-ordninger hvor instanser som 

legevakt, sykehus og politi kan henvende seg når det oppstår en akutt krise utenom 
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barneverntjenestens åpningstid. Noen kommuner har ingen beredskap for akutte 

henvendelser, og følger således ikke pålegg om «nødvendig hjelp til rett tid». 

Alarmtelefonen for barn og unge ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For kommuner 

som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom kontortid besvart 

av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år hvilke kommuner som 

har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner fra år til år, og ordninger 

med bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av instanser utenom åpningstid har vist 

seg å være en ustabil løsning over tid (Rapport om akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014). 

Oslo var først ute med å igangsette barnevernvakt. Etter en tids prøveordning ble 

Barnevernvakta i Oslo fast etablert i 1985. Flere store byer og regioner innførte 

barnevernvakt i forbindelse med nasjonal handlingsplan i barnevernet (1991-1993). Staten ga 

finansiering til oppstart av 24 barnevernvakter i dette tidsrommet. Etter programperioden var 

over, ble kostnadene overført til kommunene. Antall barnevernvakter på landsbasis har holdt 

seg stabilt. Østlandet har størst dekningsgrad, mens kommuner i nord har minst. I 2013 var 

135 kommuner tilknyttet en barnevernvakt. 

 

Beskrivelse av saken 

Barnevernvakt ivaretar barns behov for hjelp og bistand i kriser og akutte situasjoner. Noen 

få barnevernvakter har beredskap hele døgnet (da er gjerne mottaksfunksjonen til 

barneverntjenesten lagt til barnevernvakta) mens andre har beredskap etter 

barneverntjenestens kontortid. 

Når barnevernvakta får henvendelser vil de ut fra situasjon vurdere hvilken hjelp og bistand 

som trengs ut fra et barnevernfaglig perspektiv og ut fra kriteriene i Lov om 

barneverntjenester. Barnevernvakter får ofte henvendelser som lar seg løse med råd og 

veiledning på telefon, en kontorsamtale eller med hjemmebesøk. Erfaringer fra andre 

barnevernvakter viser til at bare et fåtall henvendelser resulterer i akuttplassering av barn. 

Foreldre, barn eller barns nettverk som er bekymret for barn kan ta kontakt med 

barnevernvakta. Barnevernvakter kommer ofte i kontakt med barn i akutte situasjoner ved at 

politi eller legevakt tar kontakt. Også andre samarbeidsinstanser som er i kontakt med barn 

som har det vanskelig, vil kunne henvende seg til barnevernvakta – sykehus, krisesenter, 

helsestasjon, utekontakt, psykiatritjeneste, rusomsorg, institusjoner, NAV osv. Ofte blir 

oppdrag for barnevernvakta generert ved at barneverntjenestene som jobber med saker på 

dagtid melder inn saker hvor det er behov for oppfølging av familier kveld og helger. 

 

Vedtaksmyndighet/juridiske forhold 

I de tilfellene hvor et barn er i en akutt situasjon hvor plassering er nødvendig uten samtykke, 

er de fleste barnevernvakter organisert slik at de er å anse som saksforberedende instans for 

påtalemyndigheten. I tillegg til barneverntjenestens leder har politijurist myndighet til å fatte 

akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25.  
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Det vil være et svært sårbart system, stor belastning, samt praktiske utfordringer for 

barneverntjenestenes ledere å skulle være tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak utenom 

kontortid 365 dager i året. Unntaket i forhold til at påtalemyndigheten fatter vedtak vil være 

plasseringer etter Lov om barneverntjenester § 4-8. Påtalemyndigheten kan ikke fatte vedtak 

med forbud om flytting, det er kun barneverntjenestens leder som har vedtaksmyndighet for. 

Et annet viktig argument for at påtalemyndigheten godkjenner og underskriver akuttvedtak 

uten samtykke, er i tilfeller med akuttplasseringer av barn som er på gjennomreise eller 

oppholder seg i en kort periode i distriktet. Hvis barneverntjenestens leder fatter vedtak, har 

det hent at kommunen hvor barnet egentlig er hjemmehørende ikke tar ansvar. Det finnes 

eksempler på akuttplasseringer av barn på gjennomreise hvor barneverntjenesten som har 

fattet vedtak om plassering, har måttet overta barnets sak (med begrunnelse i at Lov om 

barneverntjenester gjelder der barnet oppholder seg).  

Hvis en barnevernvakt plasserer på bakgrunn av vedtak godkjent av påtalemyndigheten vil 

barnets bostedskommune måtte overta og følge opp saken påfølgende arbeidsdag. I 

akuttplasseringer med samtykke (Lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd) er det vanlig 

praksis at vedtaket underskrives av barnevernsvakta sin leder påfølgende dag. 

Barnevernvakta bør registrere alle henvendelser (også anonyme oppringninger). Det er viktig 

å føre statistikk over alle aktiviteter og henvendelser slik at barnevernvakta kan evalueres og 

reguleres etter behov. Barnevernvakta formidler informasjon videre til kommunal 

barneverntjeneste – via rapport, journalnotat eller melding slik at barna kan følges opp etter 

en krise-henvendelse.  

Det finnes egne data-program som ivaretar behovet for registrering, journal, statistikk, 

videreformidling og meldinger. Noen barnevernvakter har tilgang på barneverntjenestens fag-

program for å kunne innhente viktig informasjon i kjente saker de kommer i kontakt med, 

men grunnet ulike roller mellom barnevernsvakt og barneverntjeneste bør barnevernvakta 

dokumentere/rapportere gjennom sitt eget system, og ikke via barneverntjenestens data-

program. 

 

Behov for barnevernsvakt 

Innenfor det distrikt barnevernsvakten er planlagt, har vi i dag ca. 240 henvendelser/år 

utenom barnevernets generelle åpningstid. Når det framtidige tilbudet skal dimensjoneres, må 

det også tas høyde for at antall henvendelser utenfor den kontortid barneverntjenestene har 

nå, vil øke hvis det opprettes en barnevernvakt. Det kan være barn og unge som er i svært 

vanskelige situasjoner, men som ikke blir formidlet til barneverntjenestene på bakgrunn av at 

de løsningene barneverntjenestene har, hvor barneverntjenesten for eksempel kun nås 

gjennom henvendelse til politi.  

Foruten henvendelser fra politi, legevakt, andre barneverntjenester og instanser, er det ofte 

telefoner om barn i krise fra foreldre, slekt, naboer, privat nettverk og mennesker som 

observerer barn i krise der og da. Det er ikke uvanlig med bekymrings-telefoner fra 

privatpersoner som har observert foreldre som ser ruset ut med barn til stede og som ringer 
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umiddelbart, henvendelser fra naboer om små barn som de tror kan være alene hjemme, 

naboer som ringer og melder om barn som de oppfatter har blitt utsatt for vold hjemme der og 

da, butikkansatte som har foreldre i butikken som har slått til barna sine, campingplass-

gjester som ringer om barn som er sammen med fulle foreldre osv. Det er slike henvendelser 

som erfaringsmessig vil øke.  

Terskelen for å ringe politi der og da er ofte høyere enn å ringe barnevernvakta for å drøfte 

sin bekymring (med mulighet for å være anonym melder). Det antas at det kan bli økning i 

antall henvendelser når barnevernvakt er opprettet og blitt allmenn kjent, og at barn og unge i 

distriktet som er i krise blir ivaretatt og hjelpes når de står midt i krisen. Ut fra erfaringer fra 

andre barnevernvakter er det henvendelser fra private (barn, unge, foreldre, private som vil 

melde bekymring) som vil øke når akutt-tjeneste er etablert, mens henvendelser fra 

politi/legevakt antas å være på et mer stabilt nivå med det barneverntjenestene har hatt 

utenom kontortid før barnevernvakt ble etablert. 

 

Organisering av barnevernsvakt 

Barnevernslederne i samtlige kommuner har i samarbeid med konsulentfirma «Trine 

Ingulfsen Consult as» utarbeidet et notat som et utgangspunkt for videre drøftelse for 

planlegging av en felles barnevernvakt. Barnevernslederne har hatt flere drøftingsmøter, og 

saken som rådmannen her presenterer, har sin bakgrunn i konsulentens drøftingsnotat og 

barnevernsledernes anbefalinger. 

Det er i dag flere modeller av barnevernsvakt i bruk i Norge. Som eksempel nevnes  

 Indre Østfold. De ansatte i barneverntjenestene rullerer på å ha vakt interkommunalt. 

Ut fra hva barneverntjenestene i Hole, Jevnaker, Ringerike og Midt-Buskerud har 

signalisert er det ikke aktuelt å ha en slik ordning i området som utredes. Både 

barneverntjenesten i Ringerike og Midt-Buskerud har hatt en slik løsning, men erfart 

at slitasje på ansatte ble for stor slik at de midlertidig har måttet kuttet ut ordning med 

akutt bakvakt. Barnevernslederne signaliserer at de ikke mener en slik ordning vil 

dekke deres behov. 

 Kjøpe nødvendig akuttberedskap fra nærliggende eksisterende barnevernvakter 

(barnevernvakta i Asker og Bærum eller barnevernvakta i Drammen). 

 Enkelte kommuner har lagt akutt-tjenesten ut på anbud og kjøper tjenesten fra private 

aktører, eller nærliggende barnevernsinstitusjon. 

Ingen av disse løsningen blir anbefalt av barnevernslederne i kommunene Krødsherad, 

Sigdal, Modum, Jevnaker, Hole eller Ringerike, som anbefaler at det bygges opp en egen 

barnevernsvakt med ansatte som inngår i turnus og med egen leder. 

Disse kommunene har et befolkningsgrunnlag på tilsammen 62 647 mennesker (juni 2015), 

og foreslår en barnevernsvakt organisert slik: 

1. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid i henhold til 

«vertskommunemodellen» (se vedlagt forslag til samarbeidsavtale). 
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2. Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til årsskifte 2018-2019, og det ansettes 

egen prosjektleder/avdelingsleder for vaktordningen. 

3. Barnevernsvaktens åpningstid med to personer på aktiv vakt vil være fra kl. 17.00 til 

12.00 mandag til fredag, og fra 17.00 til kl. 01.00 natt til fredag og natt til lørdag og 

høytidsdager. I tidsrommet fra 00.00 til 08.00 på hverdager og fra 01.00 til 17.00 i 

helger og høytider har en person bakvakt.  

Det vil være viktig at personell som ansettes har stor interesse for akuttarbeid, gjerne 

med erfaring med å håndtere kriser og akuttplasseringer og evne til å arbeide 

selvstendig. 

4. Barnevernsvakten lokaliseres i barnevernets lokaliteter på Hønefoss. 

 

Vaktområdets nedslagsfelt vil være på til sammen 3706 km
2
. Barneverntjenestene er enige 

om at en felles barnevernvakt naturlig bør ligge i Hønefoss. Med utgangspunkt i at 

barnevernvakta blir lokalisert i Hønefoss sentrum, vil en kunne nå ytterpunktene i de andre 

kommunene i løpet av halvannen til to timer (mulig noe lengre tid på vinterføre). 

Lengst vei vil det være å ha utrykning til Sigdal og Krødsherad. Flere andre etablerte 

barnevernvakter har lengre avstander i sitt område, blant annet barnevernvakta i Telemark 

(som til sammenligning dekker 15 000 km
2
). Sigdal og Krødsherad utgjør 9,5% av total 

folkemengde av de kommuner som ønsker felles barnevernvakt. En kan dermed anta at 

behovet for utrykning til disse områdene vil være noe begrenset. Størsteparten av 

befolkningen i området en felles barnevernvakt vil dekke, kan nås innen en time kjøring fra 

Hønefoss. Geografisk område er således ikke til hinder for en felles interkommunal 

barnevernvakt. 

 

Vaktbelastning 

Skal en barnevernsvakt fungere faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig, må bemanningen være 

deretter. Med det antall henvendelser som dagens frekvens tilsier (inkl. den eskalering som 

kan forventes), vil det i perioder kunne være oppgaver som barnevernsvakta kan utføre, og 

som kan avlaste barnevernet på dagtid. Flere arbeidsområder kan defineres som aktuelle for å 

gjøre ordningen så kostnadseffektiv som mulig. Det kan dreie seg om alt fra rus-kontroll i 

saker med høy bekymring, assistanse ved politi/dommeravhør til å godkjenne 

fosterhjem/besøkshjem. 

Dersom det blir aktuelt at barnevernsvakta kan avlaste det ordinære barnevernet, vil dette 

indirekte styrke barnevernet samlet. Men det er viktig at man viser varsomhet med å legge for 

mange tilleggsoppgaver til barnevernsvakta, siden det i hovedsak er en akutt-tjeneste og som 

primært ikke skal fungere som en barneverntjeneste med utvidet åpningstid. Prosjektperioden 

vil avklare dette. 

 

Rådmannens vurdering 
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Behovet for barnevernsvakt, både for å møte lovverkets krav og det reelle behov som 

avspeiler seg, er uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det er 

enighet mellom barnevernslederne i aktuelle kommuner om hvordan dette kan løses, og 

anbefaler at ordningen prosjektorganiseres som et prosjekt fra 1.juli 2016, og som er 

operativt fra 1. september 2016. Prosjektet evalueres fram til 31. desember 2018, og et 

korrigert driftskonsept implementeres fra 1. januar 2019. 

Ringerike kommune tar på seg rollen som vertskommune, og vil tilsette prosjektleder/-

avdelingsleder snarest.  

Rådmannen i Ringerike etablerer en styringsgruppe for prosjektet. Denne vil bestå av 

kommunalsjef samt prosjektgruppen som vil bestå av samtlige barnevernsledere i de berørte 

kommuner. Det vil likeens bli opprettet en referansegruppe, med deltakere fra 

saksbehandlernivå og fagforening. Prosjektleder rapporterer direkte til styringsgruppen, men 

forholder seg faglig og administrativt til leder for barnevernet i Ringerike kommune. 

 

Økonomiske forhold 

De angjeldende kommuner har allerede to interkommunale samarbeid hjemlet i 

kommunelovens kapittel § 5A (legevaktsamarbeidet og krisesentersamarbeidet), med de 

samme aktører som foreslåes i forhold til barnevernsvakten. Et interkommunalt samarbeid i 

forhold til barnevernsvakt vil følge samme mal som disse, både avtalemessig og økonomisk. 

Rådmannen i Ringerike har fått utarbeidet et tentativt budsjett i forhold til forslaget, som 

følger vedlagt. Dette tar utgangspunkt følgende: 

 Årslønn for prosjektleder/avdelingsleder:  kr. 550 000,- 

 Årslønn turnusansatt:     kr. 490 000,- 

 Aktiv vakt hverdager:     kl. 17.00 til 24.00 

 Aktiv vakt helger og helligdager:   Kl. 17.00 til 01.00 

 Det er beregnet bakvakt fram til arbeidsdagens begynnelse eller fram til neste aktive 

vakt. 

 

Med de åpningstider som skisseres, vil barnevernsvakten ha et tentativt budsjett med samlet 

nettoutgift på kr. 3 395 300,-, med halvårseffekt for 2016 (se vedlagte detaljbudsjett).  

Fordeles kostnadene i forhold til innbyggertall (pr. 1.1.2015), vil dette gi en kostnad for 

deltakerkommunene slik: 

Deltagerkommune: Antall innbyggere Kostnadsfordeling 

Ringerike 29 712 1 614 600 

Hole  6 698 364 000 

Jevnaker 6 599 358 600 

Modum  13 685 743 600 

Sigdal 3 520 191 300 

Krødsherad 2 268 123 200 
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SUM 62 482 3 395 000 

*Korrigeres for endring i antall innbyggere fra 1.1.2015  

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernsvakten etableres i tråd med 

saksframstillingen. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernsvakt organisert etter 

kommunelovens § 28 (Vertskommune). 

 Forslag til tentativt budsjett 2016  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Marianne Mortensen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - 

Haugsbygd Arena 

 

 

11/16 16/1639    

 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016   

 

 

 

Ringerike kommune, 29.03.2016 

 

 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 
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Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd 

Arena 

 

Arkivsaksnr.: 16/1440   Arkiv: D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

 

Bakgrunn 

Haugsbygd Idrettsforening (HIF), gjorde 27.01.16 en henvendelse til Ringerike kommune der 

de inviterer til samarbeid om prosjektet: Haugsbygd Arena. 

Haugsbygd Arena skal bli en flerbrukshall med hallflate for håndball (20m x 40m), enkelt 

tribuneanlegg og serveringsområde med mer. 

HIF peker på de overordnede målene i idrettsmelding nr. 26 fra Kulturdepartementet og 

gjeldende kommuneplan for Ringerike; 

 

 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

 Tiltrekke og beholde ungdom i etableringsfasen og yngre familier 

 Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet 

 

Haugsbygd er vedtatt å være et livskraftig lokalsamfunn i Ringerike. 

Samfunnsdelen av ny kommuneplan legger opp til en betydelig befolkningsøkning i 

Ringerike.  

For å dimensjonere barnehage- og grunnskolekapasiteten på en fornuftig måte, blir det 

utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse våren 2016.  

 

Kapasitet og behov for kroppsøvingsfasiliteter ved skolene i et tidsperspektiv fram mot 2030 

vil framgå av sluttrapporten fra denne analysen. 

 

Sluttrapporten er planlagt politisk behandlet. Rapporten vil være et grunnlag og dokument for 

å fatte beslutninger om bygging, utvidelse av barnehager og skoler kombinert med 

strukturelle endringer. Rapporten vil si noe om det er behov for økt kapasitet knyttet  til Vang 

skole og Haugsbygd ungdomsskole. 

 

. 

Rådmannens vurdering 
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Ringerike kommune forbereder en forventet befolkningsvekst.  Dette betyr at de tjenester 

kommunen skal levere må dimensjoneres i takt med denne befolkningsutviklingen. 

Barnehage- og skoletilbud er viktige kommunale oppgaver. Kommunen skal bidra til at 

Ringerike er et godt sted å bo, og være en attraktiv kommune for innbyggerne. Et variert 

idretts- og kulturliv er viktige innslag i folks hverdag. Ringerike kommune oppfatter 

invitasjonen fra Haugsbygd Idrettsforening som positiv, og rådmannen foreslår å gå i dialog 

med Idrettsforeningen etter at barnehage- og skolebehovsanalysen har blitt politisk behandlet. 

 

 

Vedlegg 

Invitasjon til samarbeid fra Haugsbygd Idrettsforening 

Prosjektbeskrivelse – Haugsbygd Arena 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/1639   Arkiv: A10 &32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har en årlig spørreundersøkelse blant foreldre som har barn i Ringerike 

kommune. I 2016 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle kommunale 

barnehager gjennomfører undersøkelsen, og mange private barnehager velger også å delta. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med brukerundersøkelsen er bl.a. mer systematisk brukermedvirkning, 

brukerdialog og å få mer fornøyde bruker. Resultatene benyttes i brukerdialogen og 

Ringerike kommunen setter mål på ønsket brukertilfredshet både for kommunen samlet og 

den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen med andre indikatorer 

på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. Resultater på 

opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom rådmannsnivået 

og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og medarbeidere.  
 

Det ble valgt web-basert svar som den best svarmåte på undersøkelsen. Papirskjemaer er 

svært tidkrevende. Det er underveis oppdaget mye feil i epostadresser som har blitt tilsendt til 

administrasjonen. For noen brukergrupper vil det ikke være aktuelt med web-svar. Hvordan 

svarmåte skal løses ved neste undersøkelse må vurderes opp mot anonymitet. Målet er økt 

svarprosent.  

 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er ca. 750 som har svart.  

For enheter med få svar fra brukere vil resultater tolkes med varsomhet. Det er ikke 

forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. 

Undersøkelsen viser blant annet at 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel. 

 foreldre er minst fornøyd medvirkning og fysisk miljø.  
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Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene, i samråd med foreldrene. 

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan ikke 

sammenlignes med fjorårets undersøkelse da Ringerike kommune i år har tatt i bruks KS sin 

undersøkelse. Gjennomsnitt per tema med resultater fra landet med i parentes: 

 Svarprosent: 48 prosent  

 Trivsel: 5,1 (5,2) 

 Brukermedvirkning: 4,6 (4,8) 

 Respektfull behandling: 5,3 (5,4)   

 Tilgjengelighet: 5,2(5,5) 

 Informasjon: 4,8(4,8) 

 Fysisk miljø: 4,6 (4,8) 

 Helhetsvurdering: 5,1 (5,2) 

 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre. 

Rådmann er godt fornøyd med resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1440-1   Arkiv:   

 

Flerbrukshall - Haugsbygd Arena 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at 

barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 

Haugsbygd Idrettsforening (HIF), gjorde 27.01.16 en henvendelse til Ringerike kommune 

der de inviterer til samarbeid om prosjektet: Haugsbygd Arena. 

Haugsbygd Arena skal bli en flerbrukshall med hallflate for håndball (20m x 40m), enkelt 

tribuneanlegg og serveringsområde med mer. 

HIF peker på de overordnede målene i idrettsmelding nr. 26 fra Kulturdepartementet og 

gjeldende kommuneplan for Ringerike; 

 

 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

 Tiltrekke og beholde ungdom i etableringsfasen og yngre familier 

 Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet 

 

Haugsbygd er vedtatt å være et livskraftig lokalsamfunn i Ringerike. 

Samfunnsdelen av ny kommuneplan legger opp til en betydelig befolkningsøkning i 

Ringerike.  

For å dimensjonere barnehage- og grunnskolekapasiteten på en fornuftig måte, blir det 

utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse våren 2016.  

 

Kapasitet og behov for kroppsøvingsfasiliteter ved skolene i et tidsperspektiv fram mot 2030 

vil framgå av sluttrapporten fra denne analysen. 

 

Sluttrapporten er planlagt politisk behandlet. Rapporten vil være et grunnlag og dokument 

for å fatte beslutninger om bygging, utvidelse av barnehager og skoler kombinert med 



strukturelle endringer. Rapporten vil si noe om det er behov for økt kapasitet knyttet  til 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. 

 

. 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune forbereder en forventet befolkningsvekst.  Dette betyr at de tjenester 

kommunen skal levere må dimensjoneres i takt med denne befolkningsutviklingen. 

Barnehage- og skoletilbud er viktige kommunale oppgaver. Kommunen skal bidra til at 

Ringerike er et godt sted å bo, og være en attraktiv kommune for innbyggerne. Et variert 

idretts- og kulturliv er viktige innslag i folks hverdag. Ringerike kommune oppfatter 

invitasjonen fra Haugsbygd Idrettsforening som positiv, og rådmannen foreslår å gå i dialog 

med Idrettsforeningen etter at barnehage- og skolebehovsanalysen har blitt politisk 

behandlet. 

 

 

Vedlegg 

Invitasjon til samarbeid fra Haugsbygd Idrettsforening 

Prosjektbeskrivelse – Haugsbygd Arena 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 



 

 

 

 

 

PROSJEKT: 

 

Haugsbygd iF 

 

 

Haugsbygd Arena  

 

 

EN FLERBRUKSHALL MED KULTURAREALER OG ET 

SAMLINGSPUNKT FOR HAUGSBYGD 

 

 

 

  



Bakgrunn for Prosjektet 
 

i Stortingsmelding nr. 26 Den norske idretts- modellen (2011-2012). Kulturdepartementet 

mener det vil være formålstjenlig å legge vekt på følgende kriterier ved utvelgelse av 

prioriterte anleggstyper framover: 

 

 Brukspotensial; særlig blant barn og ungdom, men også for egenorganisert 

aktivitet for alle aldersgrupper. 

 Anlegg med lav dekningsgrad; med dette menes anlegg med stort eller middels 

stort brukspotensialsom det finnes relativt få av på landsbasis. 

 Flerbruksmuligheter; det vil si anlegg som enten kan benyttes av ulike idretter og 

aktiviteter og/eller kan benyttes av andre grupper, eksempelvis skolen, på tidspunkt 

hvor idretten eller andre primære bruker grupper ikke benytter anlegget. 

 Mangfold i aktivitetstilbudet; gjennom anleggsutbyggingen skal det stimuleres til 

et mangfoldigaktivitetstilbud for befolkningen. 

 

Overordnede mål i idrettsmelding nr. 26 
Kulturdepartementet har gjennom idretts- politikken et ansvar for å legge til rette 
for idrett og fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. På denne 
bakgrunn kan følgende overordnede mål utledes for den statlige støtten til 
idrettsformål; 
 

 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og 

mosjon 

 Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi 

grunn- lag for et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig 

vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og ungdom. 

 Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

 

Kommuneplan 2007 – 2019 Ringerike 

kommune 
i kommuneplanen identifiseres ni hovedmål i langtidsperioden. Haugsbygd iF 
ønsker å trekke frem to hovedmål «innen befolkning og samfunn»: 

 HOVEDMÅL 1.2 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

o Tiltrekke og beholde ungdom i etablerings fasen og yngre familier. 

o Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet. 

 

 HOVEDMÅL 1.3 Sikre kulturarven og naturens mangfold. 

o Utnytte og videreutvikle regionens muligheter for idretts- og friluftsliv. 

 

«Disse målene krever stor grad av samspill mellom kommunen og andre aktører som 
frivillige organisasjoner, velforeninger og andre i nærmiljøene rundt i kommunens 
tettsteder og bygder». Haugsbygd iF ønsker samarbeid med Ringerike kommune i for- 
hold til bruk av hallen i skoletiden, da hallen kan spille en viktig rolle i myndighetenes 
planer om å utvide antall timer fysisk fostring i grunnskolen. 



 

Økt aktivitet 

For Haugsbygd iF er det meget viktig å legge forholdene til rette slik at vi kan få 
tenåringene til å fortsette med idrett så lenge de er i skolepliktig alder.  
Det er rimelig å anta at en Flerbrukshall i Haugsbygd vil bidra til å gi økt aktivitet både innenfor 
de idrettene finnes i idrettslaget i dag og kanskje også for aktiviteter som i dag ikke er en del av 
Haugsbygd iF 
 

  



Behovsvurdering 

Generelt 
Haugsbygd iF har gjort en første vurdering av hvilke behov som finnes og som kan dekkes av en 
flerbrukshall.  
 
i de siste årene har Haugsbygd som bo- område blitt meget populært, flere og flere 
flytter til området. På bakgrunn av den forventede befolkningsøkning på Ringerike er det 
rimelig å  
 
Dette skaper økt aktivitet innen idretten og større behov for å plan- legge å være i 
forkant i forhold til fremtidig endringer i bosetning. i kommuneplanen for 2007 – 
2019 er det lagt til grunn et behov for mange nye boenheter i Haugsbygd og 
områdene i nærhet. Dette vil kreve at vi tenker langsiktig og sørger for å bygge idretts- 
anlegg som har kapasitet til å betjene befolkningen i minst 20 år fremover. 
 
Det er vår vurdering at en Flerbrukshall vil dekke opp under det eksisterende behov, samtidig 
som det er rimelig å anta at tilgangen til gode treningsfasiliteter vil genere nye og økte behov. i 
Haugsbygd trenger vi ikke å gå lengre enn å se på hva kunstgressbanen har generert av økt 
aktivitet, utover det som var tilfelle før banen ble bygget. 
 
For Haugsbygd IF er det  meget viktig  å legge forholdene til rette slik at vi kan  få tenåringene 
til å fortsette med idrett så lenge de er i skolepliktig alder.  
Det er rimelig å anta at en Flerbrukshall i Haugsbygd vil bidra til å gi økt aktivitet både innenfor 
de idrettene som finnes i idrettslaget i dag og kanskje også for aktiviteter som i dag ikke er en 
del av Haugsbygd IF.    
 

Håndball 
Håndballgruppa i HiF har i dag noe treningstid i gymsalene på Vang samt at det leies tid i 
Ringerikshallen og Hønefoss arena.  
i dag har Haugsbygd en utfordring med å gi barn og ungdom et tilfredsstillende tilbud i 
nærområdet. Dette innebærer at blant annet at rekrutteringen blir redusert samt at vi har 
utfordringer med å beholde unge innenfor håndballen etter 13-14 års alderen. Basert på 
erfaringene fra Holeværingen og Tyristubben er det rimelig å anta at tilgangen til en skikkelig 
hall i nærområdet både vil øke rekruttering og ikke minst skape grunnlag for å behold barn og 
unge, aktivisert lengre enn det som er tilfelle i dag. 
Det er gjort en vurdering av behovet for treningstid både basert på dagens aktivitetsnivå og på 
bakgrunn av at vi tror det vil være mulig å kunne ha et tilbud til alle årsklasser fra 8 år til og 15 
år. Denne vurderingen ender opp med et behov for ca 1200 treningstimer i perioden fra 
september til april. 

Fotball 
Fotball i Haugsbygd iF har stort sett blitt en ”sommer-aktivitet”, i den formening at det er 
begrensede muligheter for å kunne trene etter at frosten og snøen har kommet. i dag leier 
Haugsbygd tid i andre haller, samtidig som det er mange av lagene som ikke har noe tilbud. Hvis vi 
får en Flerbrukshall, vil det skape økt trenings- og turneringsaktivitet. 
 



Det er gjort foreløpig analyser av behovet for treningstid og ønske om å gjennomføre 1-2 
turneringer i vinterhalvåret. Basert på disse analysene er det under visse forutsetninger definert et 
behov for ca 800 timer i Flerbrukshallen. 

Ski 
Skigruppa har i dag innendørs trening på sensommer og høst. Dette behovet er pr dd ca 40 
timer i måneden, samtidig som det gjennomføres diverse treningssamling på høsten som vil 
trekke veksler på en Flerbrukshall. 
 

All-idrett / turn 
Haugsbygd har i dag et tilbud om allidrett for de yngste barna.  Dette tilbudet vil bli vesentlig 
forsterket hvis man får bygget en Flerbrukshall.   
 
i ringeriksregionen er det veldig mange barn som ønsker å delta på turnaktiviteter.  Det er 
rimelig å anta at hvis man får en flerbrukshall vil man kunne etablere et tilbud om allidrett / 
turn som strekker seg ut over barna i haugsbygd. 

Musikkkorps 
Vang skoles musikkkorps har i dag øvinger i gymsalen på Vang samt i aulaen på Vang skole. Ved 
å gi korpset bedre øvingslokaler og lokaler for konserter vil det gi grunnlag for større aktivitet, 
samt grunnlag for å gjennomfører samlinger og seminarer som i dag blir gjennomført i andre 
lokaler. 
Vang skoles musikkkorps gjennomfører hvert år et stort loppemarked. Det er rimelig å anta at 
en Flerbrukshall vil bidra til å forenkle gjennomføringen av arrangementet og ikke minst bidra 
til å øke omsetningen på loppemarkedet. 

Andre lag og foreninger i Haugsbygd 
Det er viktig at hallen kommer til nytte for hele Haugsbygd iF. Det innebærer at en hall vil 
dekke behovene for for både håndball, fotball og ski. i tillegg vil en flerbrukshall dekke 
behovene for øvings- og delvis konsert lokaler for Vang skoles musikkkorps. 
 
Det er også kartlagt at det er stor interesse for å etablere en idrettsfritidsordning i 
tids- rommet 1300-1700, den nye hallen vil være ypperlig til dette formålet. i denne 
sammen- hengen vil tilstøtende arealer til selve idrettshallen gi god mulighet for 
lokaliteter for leksehjelp i idrettsfritidsordningen. Trimrom med fasiliteter for 
styrketrening og spinning vil gi en bredere bruk en bare innedørsidretter. Stabile, for- 
utsigbare treningsforhold i en hall vil bety mye både for kvalitet og attraktivitet. En 
slik standardheving vil være en klar styrking av treningstilbudet. 
 

Andre Bruksområder 
Utenom den primære bruken som detaljert over, kan hallen også brukes til andre 
idretter og arrangement. Noen aktiviteter medfører at gulvet i hallen må dekkes til. 
Før ble dette løst ved å investere i gulvplater som ble lagt på i for- bindelse med ulike 
arrangement. i de senere år er det kommet nye løsninger i plast som kan vurderes. 
Siden det i driftsbudsjettet legges opp til å sette av årlige midler, så vil dette typisk 
kunne brukes til å anskaffe utstyr som kan øke muligheter for inntjening ved utleie. 
 



i arealene i tilknytning til hallflaten vil det kunne bli plass til garderober, 
publikumstoaletter, lagerrom, styrkerom, kiosk og møterom.  

Samlingspunkt i Haugsbygd 
Barn og foreldre samles på treninger og kamper, og Haugsbygd iF har en stor sosial 
verdi i nærområdet. Breddeidretten står i fokus for Haugsbygd iF, det er et idrettslag 
for alle, uansett kunnskaper og målsettinger og ferdigheter. Disse verdiene skal alltid 
ligge til grunn. 
 
Haugsbygd iF anser et bedre idrettsanlegg som en investering i trivsel og velvære. Et 
velfungerende idrettslag vil bidra til at ungdommen fortsetter lenger innen 
idretten med sunne interesser i et godt sosialt nettverk. 
 
Ungdommene i Haugsbygd har i dag ikke noe samlingspunkt i vinterhalvåret.  En flerbrukshall 
vil kunne bli et sted som ungdommen kan samles og som kan tilrettelegges for aktiviteter 
utover det rent idrettslige.   

Oppsummering av behovene og konvertering til areal behov 
Basert på de funksjons- og mengdebehovene som er detaljert, over har HiF foreløpig 
oppsummert hvilke arealer som er nødvendige for å tilfredsstille de førstnevnte behovene: 
 

 Standard håndballbane med nødvendige sikkerhetsavstander til vegger 
 enkelt tribuneanlegg 
 serveringsområde inkl areal for kiosk  
 øvings- og konsertareal for korps 
 lagerrom for idrettslaget og korpset 
 møterom 
 styrketreningsrom 
 garderobeløsning 
 toaletter 
 3 løpebaner langs den ene siden av håndballbanen 
 3-5 rom for all aktiviteter for andre aktører i Haugsbygd, inkl aktiviteter for barn og 

ungdom som ikke er engasjert i organisert idrett 
 

Forutsetninger for realisering av prosjeket 
 
Haugsbygd iF er ydmyke i forhold hva det vil kreve å få realisert Haugsbygd 
Arena.  Som en del av denne ydmykheten er det to-tre elementer som helt 
vesentlige for at HiF ønsker å realiser bygging og ikke minst drifte Haugsbygd 
Arena: 

1 et felles ønske fra medlemmene i HiF om at Haugsbygd Arena skal realiseres 
(avklares på et ekstraordinært årsmøte) 

2 tomten til bygget tilkommer uten kostnad 
3 det avklares nødvendige driftsinntekter før man starter realiseringen av 

prosjektet 

 



Bygningsmessig løsninger 
Avhengig av hvilke eierskap som velges og hvordan Haugsbygd arena skal realiseres, så vil 
prosessen frem til den endelige bygningsmessig løsning variere.   Uavhengig av dette, vil det 
gjennomføres en konkret gjennomgang av de enkelte brukernes behov, som en input til 
prosjekteringen av Haugsbygd Arena.  

 

Kostnadsoverslag og finansiering 
Det er naturlig nok, basert på nåværende status i prosessen ikke gjennomført en detaljert 
vurdering av hverken kostnader for å realiserer, finansiere eller drifte Haugsbygd Arena.  Disse 
vurdringene vil bli gjort iht den skisserte fremdriftsplanen som presentert senere i 
dokumentet. Basert på andre tilsvarende haller, er det anslått en kostnadsramme på 35 mill 
(må avklares videre) 
 
Finansiering avhenger av eierstruktur og samarbeid med andre aktører , men tippemidler, 
støtte fra stiftelser, aksjesalg, egenkapital og egeninnsats er naturlige elementer i den 
finansieringsstrukturen for Haugsbygd Arena. 
 

Eierstruktur 
 
Haugsbygd IF har pr dd ikke tatt endelig stilling til eierskapet til Haugsbygd Arena og vi vil 
diskutere eierstruktur med eventuelle samarbeidspartnere.  Prinsippielt ser vi for oss følgende 
alternativer for eierskap i Haugsbygd Arena: 
• Aksjeselskap eiet av HIF og / eller andre interessenter  
• Aksjeselskap eiet av andre private/kommunale/fylkeskommunale aktører 
 
Uavhengig av eierskap er følgende faktorer viktig for Haugsbygd IF: 

 Eierstrukturen gir mulighet for tildeling av Tippemidler 
 Realisering av Haugsbygd Arena,  
 Konkretisere og skille risiko fra resten av aktiviteten i HIF og  
 Sikre tilgang til aktivitetene i HIF spesielt og Haugsbygd generelt. 

 

Fremdrift –mulig realisering 
Basert på vår kunskap og vurderinger pr dd, har vi skissert opp følgende fremdriftsplan.  Vi er 

optimistiske i vår tidsplan, samtidig som vi er helt åpne til å diskturer innholdet, milepæler og 

fremdrift med mulige samarbeidspartnere. 

 

1. Finansiere opp og lede et skisseprosjekt. Skisseprosjektet skal ende opp med en 
"arealplan", tegning, kostnadsestimat (med minst mulig usikkerhet), overordnet 
fremdriftsplan for bla innhenting av anbud, forventet byggetid mv) - våren 2016 

2. Prosjektgruppen utarbeider prosjektplan-/søknad om funksjonell 
forhåndsgodkjenning blant annet med vekt på hva som gir mest mulige tippemidler 
September 2016  

3. Ekstra ordinært årsmøte i HIF behandler søknad som funksjonell 
forhåndsgodkjenning September 2016 



4. Prosjektgruppen sender inn funksjonell forhåndsgodkjenning til KD (via Ringerike 
kommune)(dette kan alternativt gjøres av Idrettsrådet) 

5. Prosjektgruppen sikrer finansieringsplanen for realisering av prosjektet Haugsbygd 
Arena  -Vår/sommer 2016 

6. Søke om spillemidler oktober 2016 
7. Prioritering av spillemidler i kommunen desember 2016 
8. Søknad om spillemidler til fylkeskommune januar. 2017 
9. Vedtak fra fylkeskommune mai-juni 2017 
10. Oppstart grunnarbeider juni-juli 2017 
11. Ferdig hall september 2018 

 



Haugsbygd Idretssforening 
 
 
        Haugsbygd 27. Januar 2016 
 
 
Ringerike kommune ved Rådmannen 
 
 
INVITASJON TIL SAMARBEID 
«Haugsbygd IF er kjent meg at Ringerike kommune gjennomfører en analyse av 
fremtidig behov for skolebygg, inkl behovet som vil komme i Haugsbygd.  Vi antar at 
denne behovsanalysen også inkluderer behovet for gymsaler/idrettshaller.   
 
Haugsbygd IF har startet et prosjekt som har til ambisjon å realisere en flerbrukshall i 
Haugsbygd, Haugsbygd Arena.  Ambisjonen er å få en flerbrukshall inkl arealer til 
kulturaktiviteter.  Det er rimelig å anta at plasseringen av en slik hall ikke vil kunne bli 
så langt unna Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Vedlagt finner dere 
prosjektplanen som viser bakgrunnen for prosjektet og fremdriftsplanen for det videre 
arbeidet med Haugsbygd Arena. 
 
 
All den tid at det kan se ut som arbeidet med Haugsbygd Arena og den pågående 
analysen i regi av RIngerike kommune, faller sammen i tid, mener Haugsbygd at det 
vil være hensiktsmessig å ha et tett samarbeid med RIngerike kommune i det videre 
arbeidet med Haugsbygd Arena. 
 
På bakgrunn av det overstående inviterer derfor Haugsbygd IF Ringerike kommune 
til å delta og bidra i det videre utredningsarbeidet knyttet til realiseringen av en 
fremtidig Flerbrukshall i Haugsbygd." 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øystein Olsen 
Leder Haugsbygd IF 
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Arkivsaksnr.: 16/1639-2   Arkiv: A10 &32  

 

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har en årlig spørreundersøkelse blant foreldre som har barn i Ringerike 

kommune. I 2016 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle kommunale 

barnehager gjennomfører undersøkelsen, og mange private barnehager velger også å delta. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med brukerundersøkelsen er bl.a. mer systematisk brukermedvirkning, 

brukerdialog og å få mer fornøyde bruker. Resultatene benyttes i brukerdialogen og 

Ringerike kommunen setter mål på ønsket brukertilfredshet både for kommunen samlet og 

den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen med andre indikatorer 

på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. Resultater på 

opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom rådmannsnivået 

og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og medarbeidere.  
 

Det ble valgt web-basert svar som den best svarmåte på undersøkelsen. Papirskjemaer er 

svært tidkrevende. Det er underveis oppdaget mye feil i epostadresser som har blitt tilsendt 

til administrasjonen. For noen brukergrupper vil det ikke være aktuelt med web-svar. 

Hvordan svarmåte skal løses ved neste undersøkelse må vurderes opp mot anonymitet. 

Målet er økt svarprosent.  



 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er ca. 750 som har svart.  

For enheter med få svar fra brukere vil resultater tolkes med varsomhet. Det er ikke 

forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. 

Undersøkelsen viser blant annet at 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel. 

 foreldre er minst fornøyd medvirkning og fysisk miljø.  

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene, i samråd med foreldrene. 

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan ikke 

sammenlignes med fjorårets undersøkelse da Ringerike kommune i år har tatt i bruks KS sin 

undersøkelse. Gjennomsnitt per tema med resultater fra landet med i parentes: 

 Svarprosent: 48 prosent  

 Trivsel: 5,1 (5,2) 

 Brukermedvirkning: 4,6 (4,8) 

 Respektfull behandling: 5,3 (5,4)   

 Tilgjengelighet: 5,2(5,5) 

 Informasjon: 4,8(4,8) 

 Fysisk miljø: 4,6 (4,8) 

 Helhetsvurdering: 5,1 (5,2) 

 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre. 

Rådmann er godt fornøyd med resultatene for hvordan foreldrene opplever 

barnehagetilbudet. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arkivsaksnr.: 16/1459-1   Arkiv:   

 

Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker 

kommune etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til 

årsskifte 2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert 

driftskonsept fra 1. januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akutt krise eller blir 

utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg 

og høytider. I Prop. 106 L 2012-2013 (Endringer i barnevernloven) understrekes det at 

kommuner som ikke er tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap. 

Siste årene har det vært økt fokus på at kommunene må ha akuttberedskap for barn i 

krise utenom barneverntjenestenes kontortid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

ved statsråd Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om 

behovet for akuttbistand: «For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, 

må̊ kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også̊ utenom 



kontortid. Kommunene må̊ sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for 

akuttilbud blir ivaretatt til barnets beste≫. 

Hvordan kommunene ivaretar barns behov for nødvendig hjelp i akutte situasjoner 

utenfor ordinær kontortid varierer. Ca. 30% av kommunene har organisert beredskap 

gjennom en barnevernvakt. Andre kommuner har beredskap/bakvakts-ordninger hvor 

instanser som legevakt, sykehus og politi kan henvende seg når det oppstår en akutt 

krise utenom barneverntjenestens åpningstid. Noen kommuner har ingen beredskap for 

akutte henvendelser, og følger således ikke pålegg om «nødvendig hjelp til rett tid». 

Alarmtelefonen for barn og unge ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For 

kommuner som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom 

kontortid besvart av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år 

hvilke kommuner som har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner 

fra år til år, og ordninger med bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av 

instanser utenom åpningstid har vist seg å være en ustabil løsning over tid (Rapport om 

akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014). 

Oslo var først ute med å igangsette barnevernvakt. Etter en tids prøveordning ble 

Barnevernvakta i Oslo fast etablert i 1985. Flere store byer og regioner innførte 

barnevernvakt i forbindelse med nasjonal handlingsplan i barnevernet (1991-1993). 

Staten ga finansiering til oppstart av 24 barnevernvakter i dette tidsrommet. Etter 

programperioden var over, ble kostnadene overført til kommunene. Antall 

barnevernvakter på landsbasis har holdt seg stabilt. Østlandet har størst dekningsgrad, 

mens kommuner i nord har minst. I 2013 var 135 kommuner tilknyttet en 

barnevernvakt. 

 

Beskrivelse av saken 

Barnevernvakt ivaretar barns behov for hjelp og bistand i kriser og akutte situasjoner. 

Noen få barnevernvakter har beredskap hele døgnet (da er gjerne mottaksfunksjonen til 

barneverntjenesten lagt til barnevernvakta) mens andre har beredskap etter 

barneverntjenestens kontortid. 

Når barnevernvakta får henvendelser vil de ut fra situasjon vurdere hvilken hjelp og 

bistand som trengs ut fra et barnevernfaglig perspektiv og ut fra kriteriene i Lov om 

barneverntjenester. Barnevernvakter får ofte henvendelser som lar seg løse med råd og 

veiledning på telefon, en kontorsamtale eller med hjemmebesøk. Erfaringer fra andre 

barnevernvakter viser til at bare et fåtall henvendelser resulterer i akuttplassering av 

barn. 

Foreldre, barn eller barns nettverk som er bekymret for barn kan ta kontakt med 

barnevernvakta. Barnevernvakter kommer ofte i kontakt med barn i akutte situasjoner 

ved at politi eller legevakt tar kontakt. Også andre samarbeidsinstanser som er i kontakt 

med barn som har det vanskelig, vil kunne henvende seg til barnevernvakta – sykehus, 

krisesenter, helsestasjon, utekontakt, psykiatritjeneste, rusomsorg, institusjoner, NAV 



osv. Ofte blir oppdrag for barnevernvakta generert ved at barneverntjenestene som 

jobber med saker på dagtid melder inn saker hvor det er behov for oppfølging av 

familier kveld og helger. 

 

Vedtaksmyndighet/juridiske forhold 

I de tilfellene hvor et barn er i en akutt situasjon hvor plassering er nødvendig uten 

samtykke, er de fleste barnevernvakter organisert slik at de er å anse som 

saksforberedende instans for påtalemyndigheten. I tillegg til barneverntjenestens leder 

har politijurist myndighet til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 

2.ledd og § 4-25.  

Det vil være et svært sårbart system, stor belastning, samt praktiske utfordringer for 

barneverntjenestenes ledere å skulle være tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak 

utenom kontortid 365 dager i året. Unntaket i forhold til at påtalemyndigheten fatter 

vedtak vil være plasseringer etter Lov om barneverntjenester § 4-8. Påtalemyndigheten 

kan ikke fatte vedtak med forbud om flytting, det er kun barneverntjenestens leder som 

har vedtaksmyndighet for. 

Et annet viktig argument for at påtalemyndigheten godkjenner og underskriver 

akuttvedtak uten samtykke, er i tilfeller med akuttplasseringer av barn som er på 

gjennomreise eller oppholder seg i en kort periode i distriktet. Hvis barneverntjenestens 

leder fatter vedtak, har det hent at kommunen hvor barnet egentlig er hjemmehørende 

ikke tar ansvar. Det finnes eksempler på akuttplasseringer av barn på gjennomreise hvor 

barneverntjenesten som har fattet vedtak om plassering, har måttet overta barnets sak 

(med begrunnelse i at Lov om barneverntjenester gjelder der barnet oppholder seg).  

Hvis en barnevernvakt plasserer på bakgrunn av vedtak godkjent av påtalemyndigheten 

vil barnets bostedskommune måtte overta og følge opp saken påfølgende arbeidsdag. I 

akuttplasseringer med samtykke (Lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd) er det vanlig 

praksis at vedtaket underskrives av barnevernsvakta sin leder påfølgende dag. 

Barnevernvakta bør registrere alle henvendelser (også anonyme oppringninger). Det er 

viktig å føre statistikk over alle aktiviteter og henvendelser slik at barnevernvakta kan 

evalueres og reguleres etter behov. Barnevernvakta formidler informasjon videre til 

kommunal barneverntjeneste – via rapport, journalnotat eller melding slik at barna kan 

følges opp etter en krise-henvendelse.  

Det finnes egne data-program som ivaretar behovet for registrering, journal, statistikk, 

videreformidling og meldinger. Noen barnevernvakter har tilgang på 

barneverntjenestens fag-program for å kunne innhente viktig informasjon i kjente saker 

de kommer i kontakt med, men grunnet ulike roller mellom barnevernsvakt og 

barneverntjeneste bør barnevernvakta dokumentere/rapportere gjennom sitt eget system, 

og ikke via barneverntjenestens data-program. 

 

Behov for barnevernsvakt 



Innenfor det distrikt barnevernsvakten er planlagt, har vi i dag ca. 240 henvendelser/år 

utenom barnevernets generelle åpningstid. Når det framtidige tilbudet skal 

dimensjoneres, må det også tas høyde for at antall henvendelser utenfor den kontortid 

barneverntjenestene har nå, vil øke hvis det opprettes en barnevernvakt. Det kan være 

barn og unge som er i svært vanskelige situasjoner, men som ikke blir formidlet til 

barneverntjenestene på bakgrunn av at de løsningene barneverntjenestene har, hvor 

barneverntjenesten for eksempel kun nås gjennom henvendelse til politi.  

Foruten henvendelser fra politi, legevakt, andre barneverntjenester og instanser, er det 

ofte telefoner om barn i krise fra foreldre, slekt, naboer, privat nettverk og mennesker 

som observerer barn i krise der og da. Det er ikke uvanlig med bekymrings-telefoner fra 

privatpersoner som har observert foreldre som ser ruset ut med barn til stede og som 

ringer umiddelbart, henvendelser fra naboer om små barn som de tror kan være alene 

hjemme, naboer som ringer og melder om barn som de oppfatter har blitt utsatt for vold 

hjemme der og da, butikkansatte som har foreldre i butikken som har slått til barna sine, 

campingplass-gjester som ringer om barn som er sammen med fulle foreldre osv. Det er 

slike henvendelser som erfaringsmessig vil øke.  

Terskelen for å ringe politi der og da er ofte høyere enn å ringe barnevernvakta for å 

drøfte sin bekymring (med mulighet for å være anonym melder). Det antas at det kan bli 

økning i antall henvendelser når barnevernvakt er opprettet og blitt allmenn kjent, og at 

barn og unge i distriktet som er i krise blir ivaretatt og hjelpes når de står midt i krisen. 

Ut fra erfaringer fra andre barnevernvakter er det henvendelser fra private (barn, unge, 

foreldre, private som vil melde bekymring) som vil øke når akutt-tjeneste er etablert, 

mens henvendelser fra politi/legevakt antas å være på et mer stabilt nivå med det 

barneverntjenestene har hatt utenom kontortid før barnevernvakt ble etablert. 

 

Organisering av barnevernsvakt 

Barnevernslederne i samtlige kommuner har i samarbeid med konsulentfirma «Trine 

Ingulfsen Consult as» utarbeidet et notat som et utgangspunkt for videre drøftelse for 

planlegging av en felles barnevernvakt. Barnevernslederne har hatt flere drøftingsmøter, 

og saken som rådmannen her presenterer, har sin bakgrunn i konsulentens 

drøftingsnotat og barnevernsledernes anbefalinger. 

Det er i dag flere modeller av barnevernsvakt i bruk i Norge. Som eksempel nevnes  

 Indre Østfold. De ansatte i barneverntjenestene rullerer på å ha vakt 

interkommunalt. Ut fra hva barneverntjenestene i Hole, Jevnaker, Ringerike og 

Midt-Buskerud har signalisert er det ikke aktuelt å ha en slik ordning i området 

som utredes. Både barneverntjenesten i Ringerike og Midt-Buskerud har hatt en 

slik løsning, men erfart at slitasje på ansatte ble for stor slik at de midlertidig har 

måttet kuttet ut ordning med akutt bakvakt. Barnevernslederne signaliserer at de 

ikke mener en slik ordning vil dekke deres behov. 



 Kjøpe nødvendig akuttberedskap fra nærliggende eksisterende barnevernvakter 

(barnevernvakta i Asker og Bærum eller barnevernvakta i Drammen). 

 Enkelte kommuner har lagt akutt-tjenesten ut på anbud og kjøper tjenesten fra 

private aktører, eller nærliggende barnevernsinstitusjon. 

Ingen av disse løsningen blir anbefalt av barnevernslederne i kommunene Krødsherad, 

Sigdal, Modum, Jevnaker, Hole eller Ringerike, som anbefaler at det bygges opp en 

egen barnevernsvakt med ansatte som inngår i turnus og med egen leder. 

Disse kommunene har et befolkningsgrunnlag på tilsammen 62 647 mennesker (juni 

2015), og foreslår en barnevernsvakt organisert slik: 

1. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid i henhold til 

«vertskommunemodellen» (se vedlagt forslag til samarbeidsavtale). 

2. Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til årsskifte 2018-2019, og det 

ansettes egen prosjektleder/avdelingsleder for vaktordningen. 

3. Barnevernsvaktens åpningstid med to personer på aktiv vakt vil være fra kl. 

17.00 til 12.00 mandag til fredag, og fra 17.00 til kl. 01.00 natt til fredag og natt 

til lørdag og høytidsdager. I tidsrommet fra 00.00 til 08.00 på hverdager og fra 

01.00 til 17.00 i helger og høytider har en person bakvakt.  

Det vil være viktig at personell som ansettes har stor interesse for akuttarbeid, 

gjerne med erfaring med å håndtere kriser og akuttplasseringer og evne til å 

arbeide selvstendig. 

4. Barnevernsvakten lokaliseres i barnevernets lokaliteter på Hønefoss. 

 

Vaktområdets nedslagsfelt vil være på til sammen 3706 km
2
. Barneverntjenestene er 

enige om at en felles barnevernvakt naturlig bør ligge i Hønefoss. Med utgangspunkt i 

at barnevernvakta blir lokalisert i Hønefoss sentrum, vil en kunne nå ytterpunktene i de 

andre kommunene i løpet av halvannen til to timer (mulig noe lengre tid på vinterføre). 

Lengst vei vil det være å ha utrykning til Sigdal og Krødsherad. Flere andre etablerte 

barnevernvakter har lengre avstander i sitt område, blant annet barnevernvakta i 

Telemark (som til sammenligning dekker 15 000 km
2
). Sigdal og Krødsherad utgjør 

9,5% av total folkemengde av de kommuner som ønsker felles barnevernvakt. En kan 

dermed anta at behovet for utrykning til disse områdene vil være noe begrenset. 

Størsteparten av befolkningen i området en felles barnevernvakt vil dekke, kan nås 

innen en time kjøring fra Hønefoss. Geografisk område er således ikke til hinder for en 

felles interkommunal barnevernvakt. 

 

Vaktbelastning 

Skal en barnevernsvakt fungere faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig, må bemanningen 

være deretter. Med det antall henvendelser som dagens frekvens tilsier (inkl. den 



eskalering som kan forventes), vil det i perioder kunne være oppgaver som 

barnevernsvakta kan utføre, og som kan avlaste barnevernet på dagtid. Flere 

arbeidsområder kan defineres som aktuelle for å gjøre ordningen så kostnadseffektiv 

som mulig. Det kan dreie seg om alt fra rus-kontroll i saker med høy bekymring, 

assistanse ved politi/dommeravhør til å godkjenne fosterhjem/besøkshjem. 

Dersom det blir aktuelt at barnevernsvakta kan avlaste det ordinære barnevernet, vil 

dette indirekte styrke barnevernet samlet. Men det er viktig at man viser varsomhet med 

å legge for mange tilleggsoppgaver til barnevernsvakta, siden det i hovedsak er en 

akutt-tjeneste og som primært ikke skal fungere som en barneverntjeneste med utvidet 

åpningstid. Prosjektperioden vil avklare dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Behovet for barnevernsvakt, både for å møte lovverkets krav og det reelle behov som 

avspeiler seg, er uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det 

er enighet mellom barnevernslederne i aktuelle kommuner om hvordan dette kan løses, 

og anbefaler at ordningen prosjektorganiseres som et prosjekt fra 1.juli 2016, og som er 

operativt fra 1. september 2016. Prosjektet evalueres fram til 31. desember 2018, og et 

korrigert driftskonsept implementeres fra 1. januar 2019. 

Ringerike kommune tar på seg rollen som vertskommune, og vil tilsette prosjektleder/-

avdelingsleder snarest.  

Rådmannen i Ringerike etablerer en styringsgruppe for prosjektet. Denne vil bestå av 

kommunalsjef samt prosjektgruppen som vil bestå av samtlige barnevernsledere i de 

berørte kommuner. Det vil likeens bli opprettet en referansegruppe, med deltakere fra 

saksbehandlernivå og fagforening. Prosjektleder rapporterer direkte til styringsgruppen, 

men forholder seg faglig og administrativt til leder for barnevernet i Ringerike 

kommune. 

 

Økonomiske forhold 

De angjeldende kommuner har allerede to interkommunale samarbeid hjemlet i 

kommunelovens kapittel § 5A (legevaktsamarbeidet og krisesentersamarbeidet), med de 

samme aktører som foreslåes i forhold til barnevernsvakten. Et interkommunalt 

samarbeid i forhold til barnevernsvakt vil følge samme mal som disse, både 

avtalemessig og økonomisk. 

Rådmannen i Ringerike har fått utarbeidet et tentativt budsjett i forhold til forslaget, 

som følger vedlagt. Dette tar utgangspunkt følgende: 

 Årslønn for prosjektleder/avdelingsleder:  kr. 550 000,- 

 Årslønn turnusansatt:     kr. 490 000,- 

 Aktiv vakt hverdager:     kl. 17.00 til 24.00 

 Aktiv vakt helger og helligdager:   Kl. 17.00 til 01.00 



 Det er beregnet bakvakt fram til arbeidsdagens begynnelse eller fram til neste 

aktive vakt. 

 

Med de åpningstider som skisseres, vil barnevernsvakten ha et tentativt budsjett med 

samlet nettoutgift på kr. 3 395 300,-, med halvårseffekt for 2016 (se vedlagte 

detaljbudsjett).  Fordeles kostnadene i forhold til innbyggertall (pr. 1.1.2015), vil dette 

gi en kostnad for deltakerkommunene slik: 

Deltagerkommune: Antall innbyggere Kostnadsfordeling 

Ringerike 29 712 1 614 600 

Hole  6 698 364 000 

Jevnaker 6 599 358 600 

Modum  13 685 743 600 

Sigdal 3 520 191 300 

Krødsherad 2 268 123 200 

SUM 62 482 3 395 000 

*Korrigeres for endring i antall innbyggere fra 1.1.2015  

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernsvakten etableres i tråd med 

saksframstillingen. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernsvakt organisert etter 

kommunelovens § 28 (Vertskommune). 

 Forslag til tentativt budsjett 2016  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Marianne Mortensen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Avtale om vertskommunesamarbeid 

Barnevernsvakt 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør «deltakerkommunene» og er to selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale barnevernsvakten skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene har etter: 

 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) m/tilhørende forskrifter. 

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevernsvakt er inngått med hjemmel i 

kommuneloven § 28-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 

§ 28-1 b. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.7.2016. 

Barnevernsvakten skal være operativ fra 1.9.2016. 

Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til 31.12.18, og et eventuelt justert driftskonsept 

implementeres fra 1.1.2019. Fra denne dato gjelder denne driftsavtalen for fem (5) år med automatisk 

forlengelse for fem (5) år av gangen med mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med 

ett (1) års varsel før utløpet av 5-årsperioden. 

For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.  



 

 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for barnevernet. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

b) Regnskap,  

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.  

 

Ut over dette melder deltagerkommunene inn saker ved behov. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for barnevernsvakta, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle 

ansatte i barnevernsvakta. Barnevernsvakta inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser i barnevernsvakta skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder for 

vertskommunen. 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven       

§ 28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver innen barnevernsvakt på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i 

vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og 

reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt 

til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for barnevernsvakta, jfr. kommuneloven § 28-1 j. 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.  



 

 

 

4. Behandling av klager fra innbyggere 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom barnevernsvakta eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

§ 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som er klageinstans, 

jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens 

bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet.  

Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i 

forbindelse med barnevernsvaktas tjenesteutøvelse for deltakerkommunen. 

 
4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunene ansvaret for å gjøre 

barnevernsvaktas tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunene og andre relevante 

instanser. Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for barnevernsvakta og oversender 

budsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. 

Deltagerkommunenes andel av husleiekostnader og administrative overheadkostnader (overordnet 

ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall 

innbyggere i den enkelte deltagerkommune og samlet innbyggertall i de seks kommunene Ringerike, 

Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal, basert på innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende 

driftsår.  

Ringerike kommunestyre har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av 

samarbeidstiltakets lønnsutgifter, j.fr. sak 6/13 den 31.1.2013. 

Det er deltakerkommunene som vedtar barnevernvaktas sitt budsjett. Budsjettet er gyldig når alle 

kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Samarbeidskommunene mottar månedlige 

økonomirapporter samt tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser, jfr. punkt 5.3.1. Ved et evt. underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i 

henhold til kostnadsfordelingsnøkkel som framkommer i forhold til innbyggertall. 

Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles 

forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 



 

 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for barnevernvaktas drift. Regnskapet følger bestemmelsene som 

gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap.  

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

 

5.3 Økonomirapportering 

 
5.3.1 Tertialrapport 

 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunene er 15. mai og 15. 

september. 

 Rapporten skal gi samarbeidskommunene korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 

 

5.3.2 Årsrapport 

 Vertskommunen utarbeider årsrapport med relevant statistikk for tjenesten. 

 Årsrapport økonomi pr. 31. desember (3. tertial) settes opp med hovedtall, regnskap mot 

budsjett og fordeling på kommunene.  

 Årsrapport sendes samarbeidskommunene. Frist 5. februar. 

 

5.3.3. Årsmelding 

Beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye 

utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). 

Årsmeldingen sendes samarbeidskommunene så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

samarbeidskommunene kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

 

6.1 Uttreden av samarbeidet  

Samarbeidskommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i barnevernsvakta og 

kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste avtaleår jfr. 

kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  



 

 

6.2 Endring av avtalen 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6 

(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres 

reforhandlinger dersom flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.  

6.3 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2016. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

 

 

 

Hole kommune    .  .2016                                                                     Ringerike kommune    .   .2016 

     

 

         Ordfører                                                            Ordfører 

 

 

Jevnaker kommune   .  .2016                                                                  Modum kommune   .   .2016 

 

 

         Ordfører                                                                                                        Ordfører 

 

 

Sigdal kommune     .    .2016                                                                 Krødsherad kommune     .   .2016 

 

   

         Ordfører                                                                                                       Ordfører                                        



 

 

 

        

 

        

 

 



Tentativt budsjett for barnevernsvakt 
Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

 
Lønn: 
Ordinær lønn 
Faste tillegg (helg, kveld, helligdag) 
Honorar bakvakt 
Vikarutgifter (sykdom og ferie) 
Feriepenger 
 
SUM pensjonsgivende lønn 

 
 

1 321 000 
258 300 
260 000 
180 000 
242 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 261 300 

Pensjonsutgifter 
Overtid inkl. feriepenger 
Arbeidsgiveravgift 
 
SUM lønnskostnader 

 
452 000 
85 000   

395 000 
   

 
 
 
 

3 193 000 

 
Drift og leasing av bil 
Husleie 
Telefonutgifter 
Kompetansetiltak 
Kjøregodtgjøring 
Diverse annet innkjøp 
 
SUM innkjøp 

 
70 000 
40 000 
15 000 
15 000 
20 000 
20 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

180 000 

Adm. «overheadkostnader» 0,7%  22 000 

SUM TOTALBUDSJETT                                                                                                           3 395 300 

 


	Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016
	Tillegg sakspapirer - Møte i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur den 06.04.2016.
	Sakspapirer - Møte i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur den 06.04.2016.
	PS 10/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening
	Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening
	Prosjekt - Haugsbygd Arena
	Invitasjon til samarbeid


	PS 11/16 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016
	Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016

	PS 12/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike
	Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike
	Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike
	Tentativt budsjett for barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike




