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Endring av vedtekter for kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Endring av vedtektene til de kommunale barnehagene tas til orientering.  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I følge barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha en 

ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling. Ingen 

husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi 

fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger 

med lav inntekt. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. 

 

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under 

opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Det innebærer også at 

fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Barn som får 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 01.08.16 får ikke fritak for timene. Foreldre som har 

fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge 

vedtaket gjelder.  

 

Med nye betalingsordninger og endring av lovverk må vedtektene for de kommunale 

barnehagene endres.  

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Kapitel 5 §5-1 i vedtektene for de kommunale barnehagene legges det til muligheten for å søke 

på to nye betalingsordninger – gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer og muligheten til å 

søke redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  28/16 

 Side 3 av 10   

 

 

Kapitel 5, § 5-3 i vedtektene for de kommunale barnehagene fjernes, da retten til 

spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring er flyttet fra opplæringsloven til 

barnehageloven. Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med 

spesialpedagogisk hjelp faller bort.   

 

Behov for informasjon og høringer 

De kommunale og private barnehagene er informert om de lovpålagte endringene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

 

Vedlegg 

«Vedtekter kommunale barnehager i Ringerike kommune»  

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 16/5187-1   Arkiv: 223 &11  

 

Tilskuddsordninger Kultur  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

202/16 Formannskapet 18.10.2016 

29/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar informasjon om tilskuddsordningene til kulturformål til orientering. 

 

 

 

Innledning: 

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 har oversikt over ulike tilskudd i kapittel 

4.1. 

Oppvekst og kultur forvalter to hovedtyper tilskudd: Søkbare tilskudd og tilskudd der det 

foreligger fast avtale eller politisk vedtak.   

 

Det blir og fordelt mer «allmenne» tilskudd etter søknad over budsjettet, håndtert i den 

sektoren der søknadene er mottatt.  Det foreslås nå å samle disse under budsjettposten 

«Tilskudd, andre formål», samle forvaltningen av søkbare tilskudd i kulturområdet og lage 

rutiner for saksgang og behandling også for disse tilskuddene 

 

Nedenfor gis en oversikt over de ulike tilskuddsordningene:  

 

A: Søkbare tilskudd: 

 

Kulturmidler – HOK  

Kulturmidlene har årlig søknadsfrist 31.desember. Alle lag og organisasjoner innen både idrett 

og kultur kan søke.  Fra denne potten søkes det gjerne til generell drift. Søknadene går til 

politisk behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur i januar/februar hvert år.  Det er 

240 000 kroner til fordeling og utbetales relativt små summer til søkerne.  

 

I 2016 ble det gjennomsnittlig søkt om kr 28 000 per lag/organisasjon. Høyeste søknadssum 

var 125 000 kroner og laveste 2000 kroner.  Det ble i utbetalt fra 2 000 – 20 000 kroner per 

organisasjon. 

 

Retningslinjer (HOK 35/14):  
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1. Kultur- og idrettslag  som er registrert i Ringerike  kommunes foreningsoversikt kan 

søke kulturmidler. 

2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av 

foreningens aktiviteter, samt inneholde en oppsummering av fjorårets aktivitet. 

3. Barn og unge prioriteres. 

4. Det gis ikke underskuddsgaranti. 

5. Søknadsfrist 31. desember hvert år. 

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar hvert 

år. 

7. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 

 

  

Tilskudd til kulturaktiviteter 

Dette tilskuddet gis til enten åpne kulturarrangementer, som bygdedager, events, foredrag, 

konserter og lignende; eller til kunstneriske produksjoner som tilfører kommunen bredde, 

mangfold og profesjonalitet i kulturtilbudet. Eksempler er kunstutstillinger, operaproduksjoner, 

konserter. Tilskuddet har ingen søknadsfrist, men søknader blir behandlet fortløpende igjennom 

året.  

Tilskuddet fordeles etter administrativ behandling. Det er 150 000 kr til fordeling igjennom 

året. Det gis ikke tilskudd til generell drift fra denne potten.  Det er elektronisk søknad, og 

krav om rapport og regnskap.  

 

Vilkår og retningslinjer for dette tilskuddsordningen ble vedtatt i Hovedkomiteen for oppvekst 

og kultur 10. juni 2015 (HOK 18/15. 

 

 

Søkbare tilskudd, andre formål 

I Handlingsprogram for 2017-2020 er det foreslått en samlet post på kr 1 517 000 kroner til 

søkbare tilskudd «Andre formål» og med en saksbehandling i kulturadministrasjonen. 

 

Dette er tilskudd der det i dag ikke foreligger vedtatte gyldige samarbeidsavtaler og 

tilskuddene må søkes årlig. De største mottakerne har de siste årene vært: Positiv oppvekst, 

Røde Kors og sykkelrittet Tour of Norway. Bevilgningene har til dels ligget under helse og 

omsorg, og dels under oppvekst og kultur. 

 

Rådmannen foreslår å behandle de søkbare tilskuddsmidlene på lik linje med kulturmidlene. Det 

innebærer en årlig søknadsfrist, administrativ behandling og politisk avgjørelse.  

 

Rammen for tilskuddsmidler kan bli justert viss noen av søkerne inngår faste avtaler med 

kommunen. 

 

Rådmannen legger opp til at disse midlene til får samme søknadsfrist som Kulturmidler HOK, 

31.12.2016, administrativ behandling i januar og politisk behandling i januar/februar.   

- Formannskapet behandler søknadene i kategorien «Tilskudd, andre formål».  

- Hovedutvalget for oppvekst og kultur kan fortsatt være delegert forvaltning av 

«Kulturmidlene».  

 

Ved evt udisponerte midler ved første utdeling, blir det ny utlysing i august. 
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Rådmannen ønsker at disse tilskuddene administreres av kultur, som da vil ha helhetlig oversikt 

over og ansvar for, kommunens tilskuddsforvaltning.  

 

Rådmannen vil vurdere om forskjellen de ulike tilskuddsordningene er tydelig nok, og om 

søknadsfristen er den beste.  

 

B: Andre faste tilskudd på kulturbudsjettet 
 

Ut over de søkbare midlene er det noen faste tilskudd på kulturbudsjettet basert på inngåtte 

avtaler og/eller vedtak.  

 

Idrettstilskudd:  

Skiforeningen mottar et årlig tilskudd på 350 000 kroner for å holde løyper, merking og hytter 

åpne.  

Den Norske Turistforening mottar 10 000 kroner for samme formål. 

Lokale skiklubber mottar løypetilskudd fordelt etter kilometer kjørte løyper og antall 

løypemaskiner, 100 000 kroner fordeles. 

 

Tros- og livssynstilskudd: 

Fordeles til registrerte tros -og livssynssamfunn årlig etter medlemstall. Tilskuddet beregnes ut 

fra kommunens tilskudd, driftskostnader og investeringer i Den Norske Kirke (DNK).  Det 

fordeles ut fra medlemstall og ligger til vanlig på omkring 2 000 000 kromer. Tallene er i 

endring, medlemstallet i DNK er synkende og medlemstall i andre trossamfunn er økende. Det 

innebærer økte kommunale tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

 

Andre tilskudd:  

I tillegg til dette mottar disse årlige driftstilskudd over kulturbudsjettet: 

- Ringerike kultursenter:   971 000 kr  

- Ringerike museum/Veien kulturminnepark: 500 000 kr  

- Den kulturelle skolesekken:   129 600 kr 

 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen ønsker en enhetlig og åpen behandling av både tilskuddsordninger og 

søknadsprosesser, og håper å oppnå dette ved å samle flere av tilskuddene under 

kulturområdet og lage rutiner for kunngjøring, søknader og vedtak for alle midler som ikke 

bevilges på bakgrunn av faste vedtatte avtaler. 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 16/5235-2   Arkiv: 033 C10  

 

Ungdomsplan - justering / oppdatering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 

 

Saksutredning 

Planen er en rullering av eksisterende ungdomsplan og gjelder for neste 4-årsperiode.  

Ungdomsrådet ønsker å utvide rådet med en representant, fra fem representanter til seks 

representanter. Rådets begrunnelse er at de ønsker flere og bredere utvalg av medlemmer til å 

drøfte sakene med og få innspill fra.. Den nye representanten skal velges fra ungdomsskolene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Konsekvensen er noe økt møtegodtgjørelse. 

Ungdomsrådet ber også om økt årlig bevilgning på 10 000 kroner, slik at de totalt disponeres 

40 000 kroner årlig.  

Det har ikke vært økte bevilgninger til ungdomsrådet siden oppstart i 2004. Ungdomsrådet har 

de siste årene brukt midlene på å arrangere ungdomshøringen og en større Ungdomskonferanse 

i året.  

En økning på kr 10 000,- vil gi rom for å fortsette å arrangere konferanser for ungdom med 

gode foredragsholdere. 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak 30/16 

 

 Side 8 av 10   

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på ungdomsrådet som et viktig organ for å drøfte aktuelle saker som angår 

ungdom og et kontaktforum med ungdomsmiljøene i Ringerike. Rådmannen støtter derfor 

utvidelsen av rådet, og den økonomiske rammen som rådet foreslår. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 16/5499-1   Arkiv: F35  

 

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/16 Inkluderings- og integreringsråd 31.10.2016 

31/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

Beskrivelse av saken 

IMDI har i samråd med KS utarbeidet behovsanalyser om bosetting av flyktninger 

(voksne/familier og enslige mindreårige) i 2017.  

I 2017 vil det anslagsvis være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, 

hvorav 1 100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er 

under 15 år. 

Det anslåtte bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDI. Færre asylsøkere til 

Norge og færre som innvilges opphold, er hovedårsakene til at behovet har gått ned. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i tidligere vedtak akseptert en bosetting i 2017 på 130 flyktninger, 

herav 30 mindreårige. Dette i tråd med de anbefalinger og de anslag som da ble gjort fra 

IMDI`s side i samråd med KS for samme periode. 

Da vi ser tydelige endringer både i flyktningestrømmen og i hvor mange som får innvilget 

bosetting, er det naturlig at anslaget blir nedjustert, og at de kommuner som har fattet vedtak 

som ligger høyere enn beregnet behov får mulighet til å nedjustere sine vedtak. 

Dette er også viktig da kommunen dimensjonere ressurser til bosettingsarbeidet budsjettmessig 

relatert til forventede tilskudd fra staten, som er basert på et visst volum. Likeens bindes 

boligmasse opp i forventet bosetting. 
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Dagens situasjon er svært uavklart. Rådmannen ser at de nye politiske utfordringer spesielt i 

Syria og ved avviklingen av europeiske flyktningeleirer som «Jungelen», raskt kan 

framprovosere endringer både i volum og flyktningeruter. Dette kan igjen medføre at 

kommunen vil måtte vurdere å realisere opprinnelige vedtak om bosetting. Dersom slik 

anmodning vil komme fra IMDI, vil rådmannen komme tilbake med ny sak. 

 

Vedlegg 

 Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting i kommunen 

for 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4650-1   Arkiv: A10 &00  

 

Endring av vedtekter for kommunale barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

 

Endring av vedtektene til de kommunale barnehagene tas til orientering.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I følge barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha 

en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling. Ingen 

husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi 

fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger 

med lav inntekt. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. 

 

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under 

opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Det innebærer også 

at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Barn som får 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 01.08.16 får ikke fritak for timene. Foreldre som har 

fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge 

vedtaket gjelder.  

 

Med nye betalingsordninger og endring av lovverk må vedtektene for de kommunale 

barnehagene endres.  

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



Kapitel 5 §5-1 i vedtektene for de kommunale barnehagene legges det til muligheten for å 

søke på to nye betalingsordninger – gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer og 

muligheten til å søke redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier.  

 

Kapitel 5, § 5-3 i vedtektene for de kommunale barnehagene fjernes, da retten til 

spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring er flyttet fra opplæringsloven til 

barnehageloven. Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med 

spesialpedagogisk hjelp faller bort.   

 

Behov for informasjon og høringer 

De kommunale og private barnehagene er informert om de lovpålagte endringene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

 

Vedlegg 

«Vedtekter kommunale barnehager i Ringerike kommune»  

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur oktober 2016. 

 

KAPITTEL 1. INNLEDNING  

Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha 

vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha 

opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen.  

 

§ 1-1 Formål  

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i samsvar 

med formålsbestemmelsen § 1, og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter 

og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager.”  

 

§ 1-2 Eierforhold og virkeområde  

Ringerike kommune står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.  

 

§ 1-3 Taushetsplikt  

Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov 

om barnehager § 20. ¨ 

 

KAPITTEL 2. STYRENDE OG RÅDGIVENDE ORGANER  

§ 2-1 Kommunal forvaltning  

I henhold til vedtak i kommunestyret av 28. 08. 2003 har Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn og drift av 

barnehagene.  

Opptak av barn er delegert til Rådmannen og foretas av Barnehagemyndigheten. 2  
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§ 2-2 Samarbeidsutvalg  

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 5 medlemmer:  

2 representanter valgt av foreldrerådet  

2 representanter valgt av de ansatte  

1 representant valgt av kommunen  

Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.  

 

KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.  

§ 3-1 Opptak  

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av 

august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 

barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."  

Hovedopptaket foregår frem til 01.mai.  

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager foretas av 

barnehageadministrasjonen Oppvekst, i samarbeid med barnehageledere/styrere i 

private og kommunale barnehager.  

Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato er satt til senest 31.12. 

Det betales fra tildelt plassdato. Supplerende opptak skjer gjennom hele året.  

For at et barn fra en annen kommune enn Ringerike skal bli tildelt barnehageplass, 

forutsettes det at det er inngått skriftlig avtale med den aktuelle kommunen om en 

refusjonsordning for kostnader.  

 

§ 3-2 Søknad  

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema innen 1.mars. Barnehagens opptakskrets er 

Ringerike kommune. Barnehageåret er fra 15. august til /skolestart følgende år.  

Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser. 3  
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Dersom det skal søkes om plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må det 

benyttes søknadsskjema fra den kommunen det skal søkes plass i. For å sikre rett til 

barnehageplass, må det også søkes om plass i bostedskommunen.  

 

§ 3-3 Kriterier for opptak  

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

1.  

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon 

fra PPT og/eller sykehus (med redegjørelse av barnets funksjonsnivå, 

dokumentasjon ikke eldre enn 3 måneder)  

b) Vedtak fra Barnevernet, etter Lov om barneverntjenester § 4-4 annet og fjerde 

ledd og § 4-12  

c) Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans jfr. 

Opplæringsloven  

2.  

a) Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker, som  

kan ha utbytte av en barnehageplass  

b) Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming  

 

Dokumentasjon:  

For punkt 2. a og b: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans, ikke eldre enn 3 måneder.  

2. Barn som fyller 5 år i inntaksåret  

3. Søsken i samme barnehage. Det tilstrebes at søsken får plass i samme 

barnehage  

 

§ 3-4 Opptaksperiode  

Nytt barnehageår regnes fra 15.august. Barnet beholder plassen fram til 15.august, eller 

til plassen sies opp. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen 

ikke er misligholdt. Tildelingsmyndigheten kan bestemme at barnet kan flyttes til annen 

barnehage. 4  
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§ 3-5 Tildeling av plass  

Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de prioriterte i søknaden.  

Ved opptak av barn må det tas hensyn til barnehagens ledige plasser over og under tre 

år, og barnegruppens sammensetning.  

Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre.  

Innenfor alle prioriteringskriteriene vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det rangeres 

etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.  

 

§ 3-6 Oppsigelse  

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden 

blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. februar. Plassen må sies 

opp før 1. mars, og barnet må slutte innen 1. juni for at man kan skal oppnå betalingsfri 

periode fra 1. juni til 14. august. Derimot er juli en betalingsfri måned. Dersom nytt barn 

tar over plassen i oppsigelsestiden, betales det frem til nytt barn begynner.  

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om de av økonomiske 

grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager.  

 

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON, FLYTTING  

§ 4-1 Redusert plass  

Barnehagene tilbyr 100 % eller 50 % plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før 

foresatte kan søke om endring av plass-størrelsen. Søknaden sendes barnehagen, 

søknadsfrist 01. mars. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen. Det 

er den enkelte barnehage som innvilger eller ikke innvilger og administrerer fordelingen 

av dager til barna ut i fra foreldrenes behov og ut fra et maks. antall barn pr. dag i 

barnehagen.  

§ 4-2 Permisjon fra barnehageplassen  

Det er anledning til å søke om permisjon fra hele eller deler av plassen i en tidsbegrenset 

periode. En forutsetning for å innvilge barnet permisjon er at plassen kan fylles opp av 

andre søkere. 5  
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§ 4-3 Bytte av barnehage  

Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Foresatte må da sende inn ny søknad 

om plass innen 01. mars.  

 

§ 4-4 Flytting  

Dersom barnet og dets foresatte flytter til annen kommune, opphører retten til 

barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter straks å melde fra til barnehagen om 

flytting, og senest 2 måneder før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige 

tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.  

 

KAPITTEL 5. BETALING M.M.  

§ 5-1 Betaling for oppholdet  

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostprisen beregnes på grunnlag 

av de faktiske kostnader.  

For 50 % plass påplusses 10 % administrasjonsgebyr.  

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (3, 4, og 5 åringer) for 

lavinntektsfamilier.  

 

§ 5-2 Betaling  

Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli.  

Betalingsfrist er den 20. i hver måned.  

Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Betaling for kost kommer i tillegg.  

Betalingen gjøres ved tilsendt giro. Andre betalingsmåter kan benyttes etter avtale med 

avgiftskontoret.  
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§ 5-3 Søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 

eller flere. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste 

plassen. Søskenmoderasjon skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige 

barnehager med ulike eiere.  

 

§5-6 Forfall og manglende betaling  

Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter 

i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.  

 

§ 5-7 Mislighold  

Ved vesentlig misligholdelse av betaling, kan Barnehagemyndigheten vedta at 

barnehageplassen blir inndratt. Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til 

rest med 2 måneder eller mer.  

Mottatt plass inndras hvis gammel restgjeld står ubetalt, eller når nytt barnehageår starter 

15. august.  

 

KAPITTEL 6. ANDRE BESTEMMELSER  

§ 6-1 Åpningstid  

Barnehagene har noe forskjellig åpningstid etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer 

pr. dag.  

 

§ 6-2 Ferie  

Barnehagene holder stengt de tre siste hele ukene i juli, 3 dager mellom palmesøndag 

og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder barnehagene stengt 5 

planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  

 

§ 6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden  

Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter 

barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang pr. familie for å dekke 

lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste regning. 7  
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§ 6-4 Leke - og oppholdsareal  

For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm. pr. barn over 3 år 

og 5,4 kvm. pr. barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og 

oppholdsareal. Barns garderobe, vask/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) 

regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jf. Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v.  

Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.  

§ 6-5 Internkontroll  

Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer, 

og utover dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- 

og kvalitetssikringsutvalg. Styrer skal kunne skriftlig dokumentere sitt 

internkontrollsystem. 
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Tilskuddsordninger til kulturformål 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar informasjon om tilskuddsordningene til kulturformål til orientering. 

 

 

 

 

Innledning: 

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 har oversikt over ulike tilskudd i 

kapittel 4.1. 

Oppvekst og kultur forvalter to hovedtyper tilskudd: Søkbare tilskudd og tilskudd der det 

foreligger fast avtale eller politisk vedtak.   

 

Det blir og fordelt mer «allmenne» tilskudd etter søknad over budsjettet, håndtert i den 

sektoren der søknadene er mottatt.  Det foreslås nå å samle disse under budsjettposten 

«Tilskudd, andre formål», samle forvaltningen av søkbare tilskudd i kulturområdet og lage 

rutiner for saksgang og behandling også for disse tilskuddene 

 

Nedenfor gis en oversikt over de ulike tilskuddsordningene:  

 

A: Søkbare tilskudd: 

 

Kulturmidler – HOK  

Kulturmidlene har årlig søknadsfrist 31.desember. Alle lag og organisasjoner innen både idrett 

og kultur kan søke.  Fra denne potten søkes det gjerne til generell drift. Søknadene går til 

politisk behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur i januar/februar hvert år.  Det er 

240 000 kroner til fordeling og utbetales relativt små summer til søkerne.  

 



I 2016 ble det gjennomsnittlig søkt om kr 28 000 per lag/organisasjon. Høyeste søknadssum 

var 125 000 kroner og laveste 2000 kroner.  Det ble i utbetalt fra 2 000 – 20 000 kroner per 

organisasjon. 

 

Retningslinjer (HOK 35/14):  

1. Kultur- og idrettslag  som er registrert i Ringerike  kommunes foreningsoversikt kan 

søke kulturmidler. 

2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av 

foreningens aktiviteter, samt inneholde en oppsummering av fjorårets aktivitet. 

3. Barn og unge prioriteres. 

4. Det gis ikke underskuddsgaranti. 

5. Søknadsfrist 31. desember hvert år. 

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar hvert 

år. 

7. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 

 

  

Tilskudd til kulturaktiviteter 

Dette tilskuddet gis til enten åpne kulturarrangementer, som bygdedager, events, foredrag, 

konserter og lignende; eller til kunstneriske produksjoner som tilfører kommunen bredde, 

mangfold og profesjonalitet i kulturtilbudet. Eksempler er kunstutstillinger, 

operaproduksjoner, konserter. Tilskuddet har ingen søknadsfrist, men søknader blir behandlet 

fortløpende igjennom året.  

Tilskuddet fordeles etter administrativ behandling. Det er 150 000 kr til fordeling igjennom 

året. Det gis ikke tilskudd til generell drift fra denne potten.  Det er elektronisk søknad, og 

krav om rapport og regnskap.  

 

Vilkår og retningslinjer for dette tilskuddsordningen ble vedtatt i Hovedkomiteen for 

oppvekst og kultur 10. juni 2015 (HOK 18/15. 

 

 

Søkbare tilskudd, andre formål 

I Handlingsprogram for 2017-2020 er det foreslått en samlet post på kr 1 517 000 kroner til 

søkbare tilskudd «Andre formål» og med en saksbehandling i kulturadministrasjonen. 

 

Dette er tilskudd der det i dag ikke foreligger vedtatte gyldige samarbeidsavtaler og 

tilskuddene må søkes årlig. De største mottakerne har de siste årene vært: Positiv oppvekst, 

Røde Kors og sykkelrittet Tour of Norway. Bevilgningene har til dels ligget under helse og 

omsorg, og dels under oppvekst og kultur. 

 

Rådmannen foreslår å behandle de søkbare tilskuddsmidlene på lik linje med kulturmidlene. 

Det innebærer en årlig søknadsfrist, administrativ behandling og politisk avgjørelse.  

 

Rammen for tilskuddsmidler kan bli justert viss noen av søkerne inngår faste avtaler med 

kommunen. 

 



Rådmannen legger opp til at disse midlene til får samme søknadsfrist som Kulturmidler HOK, 

31.12.2016, administrativ behandling i januar og politisk behandling i januar/februar.   

- Formannskapet behandler søknadene i kategorien «Tilskudd, andre formål».  

- Hovedutvalget for oppvekst og kultur kan fortsatt være delegert forvaltning av 

«Kulturmidlene».  

 

Ved evt udisponerte midler ved første utdeling, blir det ny utlysing i august. 

 

Rådmannen ønsker at disse tilskuddene administreres av kultur, som da vil ha helhetlig 

oversikt over og ansvar for, kommunens tilskuddsforvaltning.  

 

Rådmannen vil vurdere om forskjellen de ulike tilskuddsordningene er tydelig nok, og om 

søknadsfristen er den beste.  

 

B: Andre faste tilskudd på kulturbudsjettet 

 

Ut over de søkbare midlene er det noen faste tilskudd på kulturbudsjettet basert på inngåtte 

avtaler og/eller vedtak.  

 

Idrettstilskudd:  

Skiforeningen mottar et årlig tilskudd på 350 000 kroner for å holde løyper, merking og 

hytter åpne.  

Den Norske Turistforening mottar 10 000 kroner for samme formål. 

Lokale skiklubber mottar løypetilskudd fordelt etter kilometer kjørte løyper og antall 

løypemaskiner, 100 000 kroner fordeles. 

 

Tros- og livssynstilskudd: 

Fordeles til registrerte tros -og livssynssamfunn årlig etter medlemstall. Tilskuddet beregnes 

ut fra kommunens tilskudd, driftskostnader og investeringer i Den Norske Kirke (DNK).  Det 

fordeles ut fra medlemstall og ligger til vanlig på omkring 2 000 000 kromer. Tallene er i 

endring, medlemstallet i DNK er synkende og medlemstall i andre trossamfunn er økende. 

Det innebærer økte kommunale tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

 

Andre tilskudd:  

I tillegg til dette mottar disse årlige driftstilskudd over kulturbudsjettet: 

- Ringerike kultursenter:   971 000 kr  

- Ringerike museum/Veien kulturminnepark: 500 000 kr  

- Den kulturelle skolesekken:   129 600 kr 

 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen ønsker en enhetlig og åpen behandling av både tilskuddsordninger og 

søknadsprosesser, og håper å oppnå dette ved å samle flere av tilskuddene under 

kulturområdet og lage rutiner for kunngjøring, søknader og vedtak for alle midler som ikke 

bevilges på bakgrunn av faste vedtatte avtaler. 

 



 Ringerike kommune, 28.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Ungdomsplan for perioden 2017 – 2021 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 

 

 

Saksutredning 

Planen er en rullering av eksisterende ungdomsplan og gjelder for neste 4-årsperiode.  

Ungdomsrådet ønsker å utvide rådet med en representant, fra fem representanter til seks 

representanter. Rådets begrunnelse er at de ønsker flere og bredere utvalg av medlemmer til å 

drøfte sakene med og få innspill fra.. Den nye representanten skal velges fra ungdomsskolene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Konsekvensen er noe økt møtegodtgjørelse. 

Ungdomsrådet ber også om økt årlig bevilgning på 10 000 kroner, slik at de totalt disponeres 

40 000 kroner årlig.  

Det har ikke vært økte bevilgninger til ungdomsrådet siden oppstart i 2004. Ungdomsrådet 

har de siste årene brukt midlene på å arrangere ungdomshøringen og en større 

Ungdomskonferanse i året.  

En økning på kr 10 000,- vil gi rom for å fortsette å arrangere konferanser for ungdom med 

gode foredragsholdere. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på ungdomsrådet som et viktig organ for å drøfte aktuelle saker som angår 

ungdom og et kontaktforum med ungdomsmiljøene i Ringerike. Rådmannen støtter derfor 

utvidelsen av rådet, og den økonomiske rammen som rådet foreslår. 



 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



Ringerike kommune 

UNGDOMSPLAN RINGERIKE KOMMUNE 2017-2021 
 

MANDAT 

Ungdomsplanen skal klargjøre og definere ungdomsrådets funksjon og rolle slik at ungdom blir hørt 

og kan påvirke politiske beslutninger i saker som angå ungdom. 

Ungdomsrådets sammensetning må sikre at ulke ungdomsmiljøer blir representert. 

 

UNGDOMSHØRINGEN ROLLE 
Ungdomsrådet arrangerer ungdomshøringen i februar måned hvert år, der ungdom fra fritidsklubber, 

ungdomsskoler og videregående skoler er representert. 

Målet med ungdomshøringen er at ungdom får ta opp saker som de er opptatt av, og som de mener 

er en kommunal oppgave. 

 

Fritidsklubber og skoler er representert på følgende måte: 

 Kommunale fritidsklubber: En (1)representant 

 Private fritidsklubber: En (1) representant 

 Ungdomsskoler: To (2) representanter fra hver skole, til sammen 12 representanter. 

 Videregåendeskoler: Tre (3)representanter fa skole, til sammen seks (6) representanter 

I alt møter 20 representanter. 

Ungdomsrådet sine representanter møter på ungdomshøringen. 

Fra Ringerike kommunes administrasjon møter i tillegg til nødvendig sekretariat, rådmann og/eller 

den/de han bestemmer. 

Fra politisk hold møter inntil tre (3) medlemmer av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, utnevnt av 

sammen utvalg. 

 

Ungdomshøringen disponerer i samarbeid med ungdomsrådet 40 000 kroner årlig. 

Ungdomshøringen skal også velge et ungdomsråd. Begge kjønn skal være representert. 

 

 

 



Ringerike kommune 

 

UNGDOMSRÅDETS ROLLE 
Ungdomsrådet skal bestå av: 

 Fritidsklubber: en (1) representanter 

 Ungdomsskoler: tre (3) representanter 

 Videregåendeskole: to (2) representanter 

Til sammen seks representanter som velges for to (2) å r.  

Det skal også velges tre vararepresentanter. De velges for ett (1) år. 

OVERORDNET MÅL 

Ungdomsrådet skal være pådriver for at Ringerike kommune hele tiden skal ha gode tilbud til barn og 

unge. 

UNGDOMSRÅDETS ARBEIDSOPPGAVER/FUNKSJON 

Ungdomsrådet velger en leder og nestleder.  

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for administrasjon og politikere i saker som berører 

ungdom. 

Ungdomsrådets leder har ansvar for nettsiden og for å besvare rådets e-post. 

Ungdomsrådet skal følge opp vedtak som gjøres på ungdomshøringen og følge opp at midler blir 

brukt som vedtatt. 

Ungdomsrådet skal utnevne en ungdomsrepresentant til Ringerike idrettsråd. 

FOLKEVALGTE 

Hovedkomiteens representanter i ungdomsrådet og på ungdomshøringen har ikke stemmerett, men 

uttalerett. 

Ungdomsrådets innstillinger bør følge sakene hele veien frem til kommunestyret, slik at alle kan lese 

dem i forhold til sakene. 

SEKRETERIAT 

Politisk sekretariat er sekretariat for ungdomsrådet. 

KONTAKTPERSON 

Rådmannen utnevner en kommunalt ansatt kontaktperson for ungdomsrådet. 

Vedkommende skal ha følgende oppgaver: 

 Være bindeleddet mellom administrasjon og ungdommen. 

 Hjelpe med oppstart og gjennomføringen av møter og lignende 

 Sørge for kontinuitet i ungdomsrådets arbeid. 
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Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

BUF-etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 

år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

Beskrivelse av saken 

IMDI har i samråd med KS utarbeidet behovsanalyser om bosetting av flyktninger 

(voksne/familier og enslige mindreårige) i 2017.  

I 2017 vil det anslagsvis være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, 

hvorav 1 100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er 

under 15 år. 

Det anslåtte bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDI. Færre asylsøkere til 

Norge og færre som innvilges opphold, er hovedårsakene til at behovet har gått ned. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i tidligere vedtak akseptert en bosetting i 2017 på 130 flyktninger, 

herav 30 mindreårige. Dette i tråd med de anbefalinger og de anslag som da ble gjort fra 

IMDI`s side i samråd med KS for samme periode. 

Da vi ser tydelige endringer både i flyktningestrømmen og i hvor mange som får innvilget 

bosetting, er det naturlig at anslaget blir nedjustert, og at de kommuner som har fattet vedtak 

som ligger høyere enn beregnet behov får mulighet til å nedjustere sine vedtak. 



Dette er også viktig da kommunen dimensjonere ressurser til bosettingsarbeidet 

budsjettmessig relatert til forventede tilskudd fra staten, som er basert på et visst volum. 

Likeens bindes boligmasse opp i forventet bosetting. 

Dagens situasjon er svært uavklart. Rådmannen ser at de nye politiske utfordringer spesielt i 

Syria og ved avviklingen av europeiske flyktningeleirer som «Jungelen», raskt kan 

framprovosere endringer både i volum og flyktningeruter. Dette kan igjen medføre at 

kommunen vil måtte vurdere å realisere opprinnelige vedtak om bosetting. Dersom slik 

anmodning vil komme fra IMDI, vil rådmannen komme tilbake med ny sak. 

 

Vedlegg 

 Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting i kommunen 

for 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og
kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017.

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1 100
er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de e nslige mindreårige er under 15 år.
Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre
som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år.

Ringerike kommune har tidligere vedtatt å bosette 130 flyktninger i 2017, inkludert
30 enslige mindreårige. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen
redusere sitt vedtak til å bosette 90 flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 15
plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige og at Bufetat kan disponere 5
plasser til enslige mindreårige under 15 år. Vi ber om fleksibilitet i fordelingen av
plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i
denne gruppen endrer seg.

Anmodningstallene til den enkelte kommune er utarbeidet i samråd med KS.

Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal
bosette, og at vedtaket ikke inkludere r familiegjenforente, eller har andre forbehold. Dette er
nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene.

IMDi understreker at bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen, og at et
godt kvalifiseringsarbeid styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbei d og
utdanning.

For mer informasjon om planlegging og bosetting, se http: //www.imdi.no/planlegging - og -
bosetting/ Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger, samt
statistikk over bosetting.

Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av
flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige
aktører på feltet.

Vi ber om at tilbakemelding på brevet sendes til post@imdi.no , med kopi til nina.gran@ks.no
og ebt@imdi.no innen 10.12.2016 .

Med hilsen
for lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet

Eva Khan
r egiondirektør

Dette brevet er godkjent elektroni sk og har derfor ingen signatur.
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