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Strategi for universell utforming i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/647   Arkiv: J07  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Råd for funksjonshemmede 05.04.2016 

42/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

14/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 03.05.2016 

13/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 04.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 
Kommunen mottok i 2014 og 2015 økonomisk støtte fra Kommunal og moderniserings-

departementet (KMD)og Statens kartverk for å utvikle en strategi for universell utforming 

(UU-Strategi) i Ringerike kommune og for å kartlegge tilgjengeligheten til turområder i 

Hønefoss. Kommunens rådgivingsgruppe for UU sto for utvikling av strategien og for 

gjennomføring av kartleggingen. Kommunens UU-Strategi ble presentert på den nasjonale 

UU-konferansen i desember 2015 og omtalt i fagtidsskrift, mens resultatene fra kartleggingen 

ble presentert i lokalavisen og på nasjonale nettsider for UU. Delprosjektet «brukerstyrt UU» 

er videreført til 2016. Kommunens prosjekt «UU-Strategi» framlegges for politiske råd og 

utvalg til orientering.   

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune deltok i 2014 -2015 i KMD’s prosjekt og nettverk «Fylkes- og 

kommunerettet arbeid med UU», omdøpt av nettverksgruppen til: «K2 – Universell utforming 

mot nye høyder». Nettverket omfattet økonomisk støtte til strategisk UU-arbeid og 

kompetansehevende kurs i prosjektledelse og publisering. Statens kartverk ga støtte til 

kartlegging av tilgjengeligheten til og i sentrumsnære turområder. 

 

Kommunens rådgivingsgruppe for UU ble i forbindelse med prosjektet revitalisert og består 

av representanter fra Råd for funksjonshemmede, planavdelingen, ergoterapitjenesten, 

miljørettet helsevern (leder) og kommuneoverlegen. Kommunalsjef for helse og omsorg og 

kommuneoverlegen er ansvarlig for rådgivingsgruppa og eier av prosjektet.   

 

Beskrivelse av saken 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har hatt hovedansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet «UU-Strategi». Kommunens rådgivingsgruppe for UU har 

bistått i utviklingen av prosjektresultatene.  Kommunens prosjekt omfatter: 

1. strategisk UU-arbeid  

2. brukerstyrt UU   

3. kartlegging av tilgjengeligheten til og i turområder i Hønefoss 

4. publisering av dokumenter   
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Resultat: 

1. Rådgivingsgruppe har utviklet UU-Strategien basert på krav i Plan- og bygningsloven, 

Folkehelseloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kommunens dokument 

«Råd og tips til UU, 2012» ble revidert og er en del av strategien i tillegg til å være et 

selvstendig dokument.    

2. Representantene for brukergruppene foreslo at de «brukerstyrte UU-midlene» skal gå til 

tilrettelegging av turstier i Schjongslunden slik at funksjonshemmede m/ledsagere kan 

benytte disse på like vilkår som funksjonsfriske brukere. Forslaget er under planlegging 

med gjennomføring våren 2016. 

3. Turstien «Elvelangs» med noen avstikkere, ble kartlagt i forhold til grad av 

tilgjengelighet for rullestolbrukere og synshemmede. Medvirkende i kartleggingen var 

frivillige organisasjoner (Petersøyas Venner og DNT Ringerike) og brukergrupper (Råd 

for funksjonshemmede og Blindeforbundets lokallag).  

4. Prosjektgruppen utviklet i samråd med kommunens informasjonsrådgivere et UU-kort 

med informasjon til kommunens UU-nettside.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2015-2013. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 

 

Juridiske forhold  
Folkehelseloven 

Plan- og bygningsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre Sak 15/12, 26.1.2012, Kommunens 1. dokument: «Råd og tips til 

UU i Ringerike kommune». 

 

Økonomiske forhold 

300 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvorav 75 000,- er 

brukerstyrte UU-midler. 

80 000,- fra Statens kartverk.  

Egne lønnsmidler. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Ikke behov for høring. 

Informasjon er under planlegging. 

 

Alternative løsninger 
Ingen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen. 
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Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune har fram mot 2025 flere mål for byutvikling som følge av planlagt 

realisering av nasjonale samferdselsplaner (E16 og IC-bane) og ny skolestruktur i Hønefoss 

m.m.. Folkehelsemålet «aktivitet for alle» er et sentralt mål i byutviklingssammenheng.  

Tidsperiodene for realisering av kommunens egne mål for byutvikling sammenfaller med det 

nasjonale målet: «Norge universelt utformet i 2025». Valgte mål i kommunens strategi ble 

følgelig: «Ringerike universelt utformet i 2025». 

 

Hovedfokuset i prosjektet var å utvikle en UU-strategi for å sikre integrering av prinsippene 

om UU i løsningene framfor at tilgjengeligheten for funksjonshemmede framstår som 

særskilte løsninger som etableres ved behov.  

Kommunens UU-Strategi har fokus på: «UU av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes 

av flest mulige på en likeverdig måte». I dag må mange funksjonshemmede ha med ledsager 

for å kunne bruke omgivelsene og prinsippet om likeverdighet blir ikke oppfylt.   

Rådmannen har i strategien fokusert på at alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede 

(syns-, hørsels-, orienterings-, bevegelses- og miljøhemmede) skal få oppfylt alle de syv 

internasjonale prinsippene om UU. Det er utviklet hjelpeskjemaer i planleggingen av tiltak 

med dette som formål.  

Strategien omfatter mål, innsatsområder, aktuell planleggingsverktøy, risiko- og 

sårbarhetsanalyser, kompetansebehov, brukermedvirkning i planlegging, utførelse, drift, 

vedlikehold, kontroll med tiltak m.m..   

UU-Strategien skal revideres hvert 4. år, mens dokumentet «Råd og tips til UU» og 

kommunen UU-nettside revideres regelmessig og ved behov. Rådgivingsgruppen står for 

revisjonene.  

 

En del av kommunens prosjekt omfattet kartlegging av tilgjengelige turområder og turstier i 

Hønefoss. Kartleggingen viser i hovedsak at mange grupper av funksjonshemmede 

utestenges fra friluftsområdene og mye brukte turområdene i byen. Medvirkende 

brukerrepresentanter i prosjektet ønsker at de «brukerstyrte midlene» skal gå til utbedringer 

av tilgjengeligheten til turstiene i Schjongslunden slik at stiene kan brukes av funksjons-

hemmede m/ledsagere på lik linje med funksjonsfriske brukere. Rådmannen imøtekommer 

brukergruppenes forslag og anmoder om at aktuelle tiltak utføres i samråd med 

rådgivingsgruppen for UU, brukergruppene og frivillige organisasjoner. 

 

UU-Strategien ble presentert på stand og med innlegg på nasjonal UU-konferanse 1. og 2. 

desember 2015. Kartleggingen fikk presseomtale og omtale på statlige UU-nettsider og i 

fagtidsskrifter i november 2015.  

Rapportene og tilgjengelighetskartene er publisert på kommunens UU-internettside. 

 

Kommunens strategi for UU i Ringerike kommune legges fram som orientering sak for 

politiske råd og utvalg.  

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

Lenker 
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www.ringerike.kommune.no/UU 

 

KMD’s nettside: Nasjonal UU-konferanse 2015 

 

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, 20.01.2016 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen 

Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Styrking av opplæringen på de laveste trinnene  

 

Arkivsaksnr.: 16/2235   Arkiv: A20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 04.05.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene tas til orientering. 

 

 

 

Bakgrunn 

 

Under behandlingen handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor 

man ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen på de laveste 

trinnene. 

 

Saksutredning 

 

Kommunene i Norge fikk i vinter informasjon fra kunnskapsdepartementet om at alle 

kommuner vil motta tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Tilsammen er det 

bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene. 

Ringerike kommune vil motta ved 3,6 millioner øremerkede kroner til styrking for skoleåret 

2016/2017.  

Administrasjonen har fordelt denne summen til skolene med barnetrinn på bakgrunn av antall 

elever på 1.-4. trinn høsten 2016. Dette betyr omtrent 1 lærerstilling ved de største skolene, 

og mindre til skolene med færre elever. 

 Stillingene skal gå til konkrete styrkingstiltak på 1.-4. årstrinn. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer at denne tilleggsbevilgningen, som er en direkte styrking av 

opplæringen på de laveste trinnene, svarer ut vedtatt verbalforslag nummer 2 i 

handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016. 

Rådmannen mener også det er fint at det er knyttet forskning til dette tiltaket, så det kan bli 

mulig å se hvilken effekt økt lærertetthet har for elevene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Daglig fysisk aktivitet i grunnskolen  

 

Arkivsaksnr.: 16/2611   Arkiv: A14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 04.05.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 

 

 

Sammendrag 

Under behandlingen av handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet hver 

dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen er et viktig folkehelsetiltak. Forskning viser også at en 

fysisk aktiv livsstil har positiv virkning på elevens læringsevne og utbytte av opplæringen.  

Oppdraget til rådmannen utrykker et omfang på 1 time fysisk aktivitet daglig. Det sies ikke 

noe om aktiviteten skal forutsette bekledning for fysisk aktivitet og dusjing, eller om 

aktiviteten skal foregå innenfor dagens start- og sluttidspunkter for skoledagen. 

Rådmannen skisserer to overordnede modeller for å innføre daglig fysisk aktivitet for elever 

på alle trinn. 

 

Økt daglig fysisk aktivitet er ikke forankret og drøftet med skolene eller organisasjonene.  

 

Grunnskoleopplæringen opererer med et minste årstimetall innenfor barnetrinnet og 

ungdomstrinnet fordelt på fag. Ringerike kommune tilbyr elevene dette minstetimetallet. 

Skoledagens inndeling varierer noe fra skole til skole. Cirka 1/3 av elevene (1000 elever) i 

kommunen har skoleskyss. 

Kroppsøvingsfaget er fordelt med 2 t/u på alle trinn. I tillegg har mange av elevene på 

ungdomstrinnet valgfag som gir fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at 1 time daglig fysisk aktivitet skal ses sammen med 

den allerede timeplanlagte fysiske aktiviteten. – kroppsøvingstimene. 

 

Alternativ A daglig 1 time (60 minutter) fysisk aktivitet – utvidelse av skoledagen 
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Det er ikke mulig å «presse» inn 1time mer for elevene innenfor dagens start- og 

sluttidspunkter ved skolene.  

Det betyr at skoledagen må utvides og skoletransporten endres.  En slik organisering av 

tiltaket er krevende, særlig fordi mye av skoletransporten foregår med ruter der allmennheten 

og skolebarna befordres sammen. 

 En slik organisering vil medføre ventetider før og eller etter undervisning for de dagene det 

ikke er lagt inn ekstra time til fysisk aktivitet. Slike ventetider for elevene krever tilsyn.  

 

Alternativ B  daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter. 

Organisering av daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter vil bety at 

pausetiden (friminuttene) mellom læringsøktene i fag reduseres.  

Det kan være teknisk mulig å «frigjøre» inntil 30 minutter til daglig fysisk aktivitet på denne 

måten under forutsetning av at aktiviteten ikke krever skifting og dusjing. Økt fysisk aktivitet 

kan og bør i stor grad foregå utendørs. 

 

Uansett valg av modell, må den fysiske aktiviteten planlegges, koordineres og organiseres av 

en eller flere kompetente personer. 

 

Ungdomstrinnet 8. – 10.trinn – reduksjon av pausetid (friminutt) 

På ungdomstrinnet kan det frigjøres tid ved å kutte i friminutt/pausetid, og på den måten 

oppnå ca. 30 minutter til fysisk aktivitet de dagene elevene ikke har kroppsøving på 

timeplanen. 

 

Barnetrinnet 1. – 7 trinn -  uten å redusere pausetid (friminutt) 

På barnetrinnet er det mulig å tilnærme seg læringsmål gjennom en kombinasjon av fag og 

fysisk aktivitet i opplæringsøktene. Mange faglig spørsmål kan eksemplifiseres og forklares 

gjennom arbeidsformer som gir fysisk aktivitet.  

3 økter fysisk aktivitet kan ukentlig legges inn i andre fag. Sammen med 2 kroppsøvingstimer 

vil dette gi elevene 5 økter fysisk aktivitet ukentlig. 

 

Kompetanse 

For å lykkes med å innføre daglig fysisk aktivitet for elevene, må skolene ha kompetente og 

motiverte medarbeidere. Aktivitetene bør legges inn i skolenes årsplaner, planlegges godt og 

være forutsigbare. 

Ved innføring av nye tiltak, bør alle berørte, ansatte, elever og foreldre få uttrykke 

synspunkter på, og delta i planlegging og utarbeidelse av opplegg.  

Skal innføring av daglig fysisk aktivitet for alle elevene bli og oppleves som et positivt tiltak, 

må det ikke oppleves som «noe som er tredd ned over hodet» på skolene, elevene og 

foreldrene.   

 

Økonomiske forhold 

Rammen til grunnskolene i Ringerike må økes hvis daglig fysisk aktivitet for elevene skal 

innføres.  

 

Modell A – utvidelse av skoledagen forutsetter flere lærer til å planlegge, organisere og lede 

aktiviteten.  
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Med vel 3000 elever i Ringeriksskolen betyr at minst 100 elevgrupper skal ha fysisk aktivitet 

3 ganger i uka i tillegg til timeplanlagt kroppsøving, noe som betyr 300 lærertimer/uke, eller 

ca. 15 lærerstillinger. Dette gir en årlig kostnad på vel 10 millioner kroner. 

 

Modell B – daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter 

En slik organisering kan gjennomføres uten økt bruk av lærertimer på barnetrinnet.  

På ungdomstrinnet med nesten 1000 elever fordelt på 7 skoler må den fysiske aktiviteten 

organiseres i minst 25 elevgrupper de 3 dagene elevene ikke har kroppsøving på timeplanen. 

Rådmannen forutsetter at aktiviteten organiseres, planlegges og ledes av lærere. Dette utgjør 

ca. 37 lærertimer/uke, eller 1,5 lærerstilling. Kostnaden ved denne modellen er vel 1 million 

kroner.  

 

Kompetanseheving og utstyr. 

Om Ringerike kommune skal starte med daglig fysisk aktivitet for alle elevene, er det viktig 

at personalet har tilstrekkelig med kompetanse innenfor det aktuelle området.  

Kompetanseheving rettet mot daglig fysisk aktivitet bør prioriteres.  

Skolene kan trenge en del utstyr, noe som også har en kostnad, estimert til kr 500 000,-.  

 

Rådmannens vurdering 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt kjent. Tiltak som daglig fysisk 

aktivitet er innført noen steder de siste årene, blant annet ved Sylling barne- og 

ungdomsskole og i Drammen kommune. Ulike modeller benyttes. For å lykkes med et slikt 

tiltak er det vesentlig at medarbeiderne ved skolene er positive og at elevene får oppleve ekte 

bevegelsesglede. Dette forutsetter gode planer og at aktivitetene ledes av medarbeidere med 

god kompetanse på området. 

Rådmannen anbefaler at det arbeides videre for å få enkeltskoler til å prøve ut ordninger 

skoleåret 2016/2017 som gir en økt med fysisk aktivitet hver dag.  Det er et mål at en slik 

ordning gjennomføres på alle skoler i løpet av tre år. Rådmannen vil i 1. tertial foreslå å 

avsette midler til et slikt forsøk for høsten 2016.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 14/647-49   Arkiv: J07  

 

Strategi for universell utforming (UU) i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Kommunen mottok i 2014 og 2015 økonomisk støtte fra Kommunal og moderniserings-

departementet (KMD)og Statens kartverk for å utvikle en strategi for universell utforming 

(UU-Strategi) i Ringerike kommune og for å kartlegge tilgjengeligheten til turområder i 

Hønefoss. Kommunens rådgivingsgruppe for UU sto for utvikling av strategien og for 

gjennomføring av kartleggingen. Kommunens UU-Strategi ble presentert på den nasjonale 

UU-konferansen i desember 2015 og omtalt i fagtidsskrift, mens resultatene fra 

kartleggingen ble presentert i lokalavisen og på nasjonale nettsider for UU. Delprosjektet 

«brukerstyrt UU» er videreført til 2016. Kommunens prosjekt «UU-Strategi» framlegges for 

politiske råd og utvalg til orientering.   

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune deltok i 2014 -2015 i KMD’s prosjekt og nettverk «Fylkes- og 

kommunerettet arbeid med UU», omdøpt av nettverksgruppen til: «K2 – Universell 

utforming mot nye høyder». Nettverket omfattet økonomisk støtte til strategisk UU-arbeid 

og kompetansehevende kurs i prosjektledelse og publisering. Statens kartverk ga støtte til 

kartlegging av tilgjengeligheten til og i sentrumsnære turområder. 

 

Kommunens rådgivingsgruppe for UU ble i forbindelse med prosjektet revitalisert og består 

av representanter fra Råd for funksjonshemmede, planavdelingen, ergoterapitjenesten, 

miljørettet helsevern (leder) og kommuneoverlegen. Kommunalsjef for helse og omsorg og 

kommuneoverlegen er ansvarlig for rådgivingsgruppa og eier av prosjektet.   



 

Beskrivelse av saken 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har hatt hovedansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet «UU-Strategi». Kommunens rådgivingsgruppe for UU har 

bistått i utviklingen av prosjektresultatene.  Kommunens prosjekt omfatter: 

1. strategisk UU-arbeid  

2. brukerstyrt UU   

3. kartlegging av tilgjengeligheten til og i turområder i Hønefoss 

4. publisering av dokumenter   

 

Resultat: 

1. Rådgivingsgruppe har utviklet UU-Strategien basert på krav i Plan- og bygningsloven, 

Folkehelseloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kommunens dokument 

«Råd og tips til UU, 2012» ble revidert og er en del av strategien i tillegg til å være et 

selvstendig dokument.    

2. Representantene for brukergruppene foreslo at de «brukerstyrte UU-midlene» skal gå til 

tilrettelegging av turstier i Schjongslunden slik at funksjonshemmede m/ledsagere kan 

benytte disse på like vilkår som funksjonsfriske brukere. Forslaget er under planlegging 

med gjennomføring våren 2016. 

3. Turstien «Elvelangs» med noen avstikkere, ble kartlagt i forhold til grad av 

tilgjengelighet for rullestolbrukere og synshemmede. Medvirkende i kartleggingen var 

frivillige organisasjoner (Petersøyas Venner og DNT Ringerike) og brukergrupper (Råd 

for funksjonshemmede og Blindeforbundets lokallag).  

4. Prosjektgruppen utviklet i samråd med kommunens informasjonsrådgivere et UU-kort 

med informasjon til kommunens UU-nettside.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2015-2013. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 

 

Juridiske forhold  
Folkehelseloven 

Plan- og bygningsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre Sak 15/12, 26.1.2012, Kommunens 1. dokument: «Råd og tips til 

UU i Ringerike kommune». 

 

Økonomiske forhold 

300 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvorav 75 000,- er 

brukerstyrte UU-midler. 

80 000,- fra Statens kartverk.  

Egne lønnsmidler. 

 

Behov for informasjon og høringer 



Ikke behov for høring. 

Informasjon er under planlegging. 

 

Alternative løsninger 
Ingen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune har fram mot 2025 flere mål for byutvikling som følge av planlagt 

realisering av nasjonale samferdselsplaner (E16 og IC-bane) og ny skolestruktur i Hønefoss 

m.m.. Folkehelsemålet «aktivitet for alle» er et sentralt mål i byutviklingssammenheng.  

Tidsperiodene for realisering av kommunens egne mål for byutvikling sammenfaller med 

det nasjonale målet: «Norge universelt utformet i 2025». Valgte mål i kommunens strategi 

ble følgelig: «Ringerike universelt utformet i 2025». 

 

Hovedfokuset i prosjektet var å utvikle en UU-strategi for å sikre integrering av prinsippene 

om UU i løsningene framfor at tilgjengeligheten for funksjonshemmede framstår som 

særskilte løsninger som etableres ved behov.  

Kommunens UU-Strategi har fokus på: «UU av omgivelsene på en slik måte at de kan 

brukes av flest mulige på en likeverdig måte». I dag må mange funksjonshemmede ha med 

ledsager for å kunne bruke omgivelsene og prinsippet om likeverdighet blir ikke oppfylt.   

Rådmannen har i strategien fokusert på at alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede 

(syns-, hørsels-, orienterings-, bevegelses- og miljøhemmede) skal få oppfylt alle de syv 

internasjonale prinsippene om UU. Det er utviklet hjelpeskjemaer i planleggingen av tiltak 

med dette som formål.  

Strategien omfatter mål, innsatsområder, aktuell planleggingsverktøy, risiko- og 

sårbarhetsanalyser, kompetansebehov, brukermedvirkning i planlegging, utførelse, drift, 

vedlikehold, kontroll med tiltak m.m..   

UU-Strategien skal revideres hvert 4. år, mens dokumentet «Råd og tips til UU» og 

kommunen UU-nettside revideres regelmessig og ved behov. Rådgivingsgruppen står for 

revisjonene.  

 

En del av kommunens prosjekt omfattet kartlegging av tilgjengelige turområder og turstier i 

Hønefoss. Kartleggingen viser i hovedsak at mange grupper av funksjonshemmede 

utestenges fra friluftsområdene og mye brukte turområdene i byen. Medvirkende 

brukerrepresentanter i prosjektet ønsker at de «brukerstyrte midlene» skal gå til utbedringer 

av tilgjengeligheten til turstiene i Schjongslunden slik at stiene kan brukes av funksjons-

hemmede m/ledsagere på lik linje med funksjonsfriske brukere. Rådmannen imøtekommer 

brukergruppenes forslag og anmoder om at aktuelle tiltak utføres i samråd med 

rådgivingsgruppen for UU, brukergruppene og frivillige organisasjoner. 

 

UU-Strategien ble presentert på stand og med innlegg på nasjonal UU-konferanse 1. og 2. 

desember 2015. Kartleggingen fikk presseomtale og omtale på statlige UU-nettsider og i 

fagtidsskrifter i november 2015.  

Rapportene og tilgjengelighetskartene er publisert på kommunens UU-internettside. 

 



Kommunens strategi for UU i Ringerike kommune legges fram som orientering sak for 

politiske råd og utvalg.  

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

Lenker 
 

www.ringerike.kommune.no/UU 

 

KMD’s nettside: Nasjonal UU-konferanse 2015 

 

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, 20.01.2016 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen 

Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2235-1   Arkiv:   

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene tas til orientering. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Bakgrunn 

 

Under behandlingen handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 

hvor man ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen på de 

laveste trinnene. 

 

Saksutredning 

 

Kommunene i Norge fikk i vinter informasjon fra kunnskapsdepartementet om at alle 

kommuner vil motta tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Tilsammen er det 

bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene. 

Ringerike kommune vil motta ved 3,6 millioner øremerkede kroner til styrking for skoleåret 

2016/2017.  

Administrasjonen har fordelt denne summen til skolene med barnetrinn på bakgrunn av 

antall elever på 1.-4. trinn høsten 2016. Dette betyr omtrent 1 lærerstilling ved de største 

skolene, og mindre til skolene med færre elever. 

 Stillingene skal gå til konkrete styrkingstiltak på 1.-4. årstrinn. 



 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer at denne tilleggsbevilgningen, som er en direkte styrking av 

opplæringen på de laveste trinnene, svarer ut vedtatt verbalforslag nummer 2 i 

handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016. 

Rådmannen mener også det er fint at det er knyttet forskning til dette tiltaket, så det kan bli 

mulig å se hvilken effekt økt lærertetthet har for elevene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/2611-1   Arkiv:   

Daglig fysisk aktivitet i grunnskolen  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Under behandlingen av handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok 

kommunestyret følgende verbalforslag: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet 

hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen er et viktig folkehelsetiltak. Forskning viser også at en 

fysisk aktiv livsstil har positiv virkning på elevens læringsevne og utbytte av opplæringen.  

Oppdraget til rådmannen utrykker et omfang på 1 time fysisk aktivitet daglig. Det sies ikke 

noe om aktiviteten skal forutsette bekledning for fysisk aktivitet og dusjing, eller om 

aktiviteten skal foregå innenfor dagens start- og sluttidspunkter for skoledagen. 

Rådmannen skisserer to overordnede modeller for å innføre daglig fysisk aktivitet for elever 

på alle trinn. 

 

Økt daglig fysisk aktivitet er ikke forankret og drøftet med skolene eller organisasjonene.  

 

Grunnskoleopplæringen opererer med et minste årstimetall innenfor barnetrinnet og 

ungdomstrinnet fordelt på fag. Ringerike kommune tilbyr elevene dette minstetimetallet. 

Skoledagens inndeling varierer noe fra skole til skole. Cirka 1/3 av elevene (1000 elever) i 

kommunen har skoleskyss. 

Kroppsøvingsfaget er fordelt med 2 t/u på alle trinn. I tillegg har mange av elevene på 

ungdomstrinnet valgfag som gir fysisk aktivitet. 

 



Rådmannen forstår verbalforslaget slik at 1 time daglig fysisk aktivitet skal ses sammen med 

den allerede timeplanlagte fysiske aktiviteten. – kroppsøvingstimene. 

 

Alternativ A daglig 1 time (60 minutter) fysisk aktivitet – utvidelse av skoledagen 

Det er ikke mulig å «presse» inn 1time mer for elevene innenfor dagens start- og 

sluttidspunkter ved skolene.  

Det betyr at skoledagen må utvides og skoletransporten endres.  En slik organisering av 

tiltaket er krevende, særlig fordi mye av skoletransporten foregår med ruter der 

allmennheten og skolebarna befordres sammen. 

 En slik organisering vil medføre ventetider før og eller etter undervisning for de dagene det 

ikke er lagt inn ekstra time til fysisk aktivitet. Slike ventetider for elevene krever tilsyn.  

 

Alternativ B  daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter. 

Organisering av daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter vil bety at 

pausetiden (friminuttene) mellom læringsøktene i fag reduseres.  

Det kan være teknisk mulig å «frigjøre» inntil 30 minutter til daglig fysisk aktivitet på denne 

måten under forutsetning av at aktiviteten ikke krever skifting og dusjing. Økt fysisk 

aktivitet kan og bør i stor grad foregå utendørs. 

 

Uansett valg av modell, må den fysiske aktiviteten planlegges, koordineres og organiseres 

av en eller flere kompetente personer. 

 

Ungdomstrinnet 8. – 10.trinn – reduksjon av pausetid (friminutt) 

På ungdomstrinnet kan det frigjøres tid ved å kutte i friminutt/pausetid, og på den måten 

oppnå ca. 30 minutter til fysisk aktivitet de dagene elevene ikke har kroppsøving på 

timeplanen. 

 

Barnetrinnet 1. – 7 trinn -  uten å redusere pausetid (friminutt) 

På barnetrinnet er det mulig å tilnærme seg læringsmål gjennom en kombinasjon av fag og 

fysisk aktivitet i opplæringsøktene. Mange faglig spørsmål kan eksemplifiseres og forklares 

gjennom arbeidsformer som gir fysisk aktivitet.  

3 økter fysisk aktivitet kan ukentlig legges inn i andre fag. Sammen med 2 

kroppsøvingstimer vil dette gi elevene 5 økter fysisk aktivitet ukentlig. 

 

Kompetanse 

For å lykkes med å innføre daglig fysisk aktivitet for elevene, må skolene ha kompetente og 

motiverte medarbeidere. Aktivitetene bør legges inn i skolenes årsplaner, planlegges godt og 

være forutsigbare. 

Ved innføring av nye tiltak, bør alle berørte, ansatte, elever og foreldre få uttrykke 

synspunkter på, og delta i planlegging og utarbeidelse av opplegg.  

Skal innføring av daglig fysisk aktivitet for alle elevene bli og oppleves som et positivt 

tiltak, må det ikke oppleves som «noe som er tredd ned over hodet» på skolene, elevene og 

foreldrene.   

 

Økonomiske forhold 

Rammen til grunnskolene i Ringerike må økes hvis daglig fysisk aktivitet for elevene skal 

innføres.  

 



Modell A – utvidelse av skoledagen forutsetter flere lærer til å planlegge, organisere og lede 

aktiviteten.  

 

Med vel 3000 elever i Ringeriksskolen betyr at minst 100 elevgrupper skal ha fysisk 

aktivitet 3 ganger i uka i tillegg til timeplanlagt kroppsøving, noe som betyr 300 

lærertimer/uke, eller ca. 15 lærerstillinger. Dette gir en årlig kostnad på vel 10 millioner 

kroner. 

 

Modell B – daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter 

En slik organisering kan gjennomføres uten økt bruk av lærertimer på barnetrinnet.  

På ungdomstrinnet med nesten 1000 elever fordelt på 7 skoler må den fysiske aktiviteten 

organiseres i minst 25 elevgrupper de 3 dagene elevene ikke har kroppsøving på timeplanen. 

Rådmannen forutsetter at aktiviteten organiseres, planlegges og ledes av lærere. Dette utgjør 

ca. 37 lærertimer/uke, eller 1,5 lærerstilling. Kostnaden ved denne modellen er vel 1 million 

kroner.  

 

Kompetanseheving og utstyr. 

Om Ringerike kommune skal starte med daglig fysisk aktivitet for alle elevene, er det viktig 

at personalet har tilstrekkelig med kompetanse innenfor det aktuelle området.  

Kompetanseheving rettet mot daglig fysisk aktivitet bør prioriteres.  

Skolene kan trenge en del utstyr, noe som også har en kostnad, estimert til kr 500 000,-.  

 

Rådmannens vurdering 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt kjent. Tiltak som daglig fysisk 

aktivitet er innført noen steder de siste årene, blant annet ved Sylling barne- og 

ungdomsskole og i Drammen kommune. Ulike modeller benyttes. For å lykkes med et slikt 

tiltak er det vesentlig at medarbeiderne ved skolene er positive og at elevene får oppleve 

ekte bevegelsesglede. Dette forutsetter gode planer og at aktivitetene ledes av medarbeidere 

med god kompetanse på området. 

Rådmannen anbefaler at det arbeides videre for å få enkeltskoler til å prøve ut ordninger 

skoleåret 2016/2017 som gir en økt med fysisk aktivitet hver dag.  Det er et mål at en slik 

ordning gjennomføres på alle skoler i løpet av tre år. Rådmannen vil i 1. tertial foreslå å 

avsette midler til et slikt forsøk for høsten 2016.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

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