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PROGRAM 

 
Mandag 1. juni: 

 

1000-1015 Innledning - Ordfører 

1015-1100 Politiske utfordringer i en kommune med vekst og fornyelse - Ordfører i 

Kongsberg kommune Vidar Lande 

1100-1115 Pause 

1115-1230 KVU – Prosjektleder i Statens vegvesen Rolf David Ramslien 

1230-1330 Lunch 

1330-1500 Kommuneplanens arealdel – GretheTollefsen og Guro Skinnes 

1500-1520 Pause 

1520-1730 Gjennomgang av alle investeringsprosjekter - Jostein Nybråthen og Nina Solli 

  

Tirsdag 2. juni 

0900-1030 Status økonomi – Rådmannen og Kommunalsjef Økonomi  

1030-1045 Pause 

1045-1230 Gjennomgang av tjenestene - Kommunalsjefene 

1230-1315 Lunch 

1315-1500 Oppsummering signaler som innspill til budsjett - Ordfører 

 

 
 

Felles regning dekker 1 enhet drikke til hver lunch og 2 drikkeenheter til middagen.   

Utover dette må hver enkelt bekoste drikkevarer selv. 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1129-11   Arkiv: 033  

 

Strategiseminar 01.06. og 02.06.15.  
 

PROGRAM 

 
Mandag 1. juni: 

 

1000-1015 Innledning - Ordfører 

1015-1100 Politiske utfordringer i en kommune med vekst og fornyelse - Ordfører i 

Kongsberg kommune Vidar Lande 

1100-1115 Pause 

1115-1230 KVU – Prosjektleder i Statens vegvesen Rolf David Ramslien 

1230-1330 Lunch 

1330-1500 Kommuneplanens arealdel – GretheTollefsen og Guro Skinnes 

1500-1520 Pause 

1520-1730 Gjennomgang av alle investeringsprosjekter - Jostein Nybråthen og Nina Solli 

  

Tirsdag 2. juni 

0900-1030 Status økonomi – Rådmannen og Kommunalsjef Økonomi  

1030-1045 Pause 

1045-1230 Gjennomgang av tjenestene - Kommunalsjefene 

1230-1315 Lunch 

1315-1500 Oppsummering signaler som innspill til budsjett - Ordfører 

 

 
 

Felles regning dekker 1 enhet drikke til hver lunch og 2 drikkeenheter til middagen.   

Utover dette må hver enkelt bekoste drikkevarer selv. 

 
 

 
 



Ringerike kommune Strategiseminar 2015  



 

 

 

 

Foiler og stikkordsreferat  

fra strategiseminaret for 

Formannskapet 

1. og 2. juni 2015  

på Tyrifjord hotell 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Mats Øieren 

  



Innledningvedordfører

InnledningsvisgjennomgikkordførerhvordanRingerikeforberederogrigger
segfor vekstogutvikling.

Ringeriksløsningen- riggingfor veksti forhold til nyearbeidsplasserog
befolkning,menogsåi forhold til eksisterendeinnbyggereognæringsliv

Vikanikkebareventepåat noekommer– vi måta grepog leggetil rette, heve
blikketogsiat vekstenvil komme. Denvil uansettkommeuavhengigavde
storeprosjektene.





















VidarLande– Ordfører i Kongsbergkommune

Samfunnsutviklingogveksthandlerom å seinn i fremtiden.

Nedenforfølger foilene ognoenstikkord fra presentasjonen.



























Riggingen av Kongsberg nå og fremover ligger i teknologinæringen. I historisk 

perspektiv fra gruvevirksomhet. Grunnlaget for dagens Kongsberg er 

samfunnets vilje til å satse. 

Kongsberg hadde 49 milliarder kroner i omsetning i industrien i 2014. 

7 500 jobber i industrien og det er 26 700 innbyggere. 

Veksten i sysselsetningen fra 2000-2013 har vært på 3 900 personer. 

Viktig med en næringsstrategi utviklet i samarbeid med næringslivet – i 

Kongsberg revideres denne hvert år. 

Fem satsingsområder i strategien inkludert kommunen som vertskap. 

Kongsbergskolen som begrep innbefatter hele utdanningsmiljøet. 

Markedsfører Teknologibyen Kongsberg også internasjonalt. 

Kommunen er aktiv sammen med næringslivet. 

Kommunens rolle er å levere gode etterspurte tjenester til innbyggerne – gjøre 

samfunnet attraktiv – være operativ på vedtatt politikk. 

Arealplanleggingen er et verktøy for næringsutvikling. 

Kongsberg har sortert ulike næringer til klynger og områder. 

Stamvegen E 134 noe av det viktigste for næringslivet. 

Kompaktbyen er attraktiv. 

Kongsberg har en mangfoldig boligbygging. 

Det er en ledig tomt, enebolig eller leilighet til enhver tid og det er overskudd 

på boliger noe som er helt bevist. 

Noe av det viktigste for næringslivet er gode skoler og gode barnehager. 

Kongsberg ble årets barne- og ungdomskommune i 2013. 

Kommunen og industrien er med på å understøtte kulturarrangementene. 

Kommunen har lagt all detaljhandel til sentrum – dette er en kjempesuksess. 

Det har kommet mange private tilbud om å bidra til bygging utenfor sentrum, 

men kommunen har stått i mot dette. 

KRONA – bidrar til å løfte et område som var i dvale. Næringslivet og 

kommunen ønsket et mere attraktivt sentrum med mere aktivitet. 



Kongsberg ble Norges mest attraktive sted i 2014. 

Kommunen skal som vertskap være aktive og gjøre en forskjell. 

Nedenfor gjengis stikkordsmessig spørsmål, svar og generelle kommentarer i 

tilknytning til Landes foredrag. 

Runar Johansen: Hvordan er kommunen rigget og organisert til å ta i mot 

henvendelser om etablering fra næringslivet. 

Svar: Formannskapet er næringsutvalg og det er en egen næringssjef hos 

rådmannen. Liten organisasjon og korte veier. 

Hans-Petter Aasen: Innpendling etter veksten i arbeidsplasser. Har 

innpendlingen økt?  Er det konkrete virkemidler utover gode tjenester. Er det 

gjennomført store kampanjer osv? 

Svar: Innpendlingen må ha økt. Det er gjennomført enkelte spesielle tiltak for å 

gjøre samfunnet så attraktivt som vi kan. 

Dag Henhaug: Næringsforum med kommunen som viktig aktør. Hvordan er 

dette organisert. Er det flere tilsvarende aktører som jobber med dette. 

Svar: Kongsberg Næringsforum er 20 år og har utviklet seg fra industri til 

handel og turisme i tillegg. Bedriftene selv har etablert Kongsberg innovasjon. 

Det har vist seg riktig å samle alle kreftene i en organisasjon med i dag fem 

ansatte. 

Runar Johansen: Hvordan jobber regionsamarbeidet. 

Svar: Regionen jobber med mange faglige nettverk hvor kommunen også bidrar 

direkte inn i nettverkene sammen med kjøp av tjenester. 

Kjell Hansen: Våre strukturer på næringsutviklingen er blant annet hentet fra 

Kongsberg og Raufoss. 

  



KVUHønefossvedStatensvegvesenRegionSør- Tore
KaurinogRolfDavidRamslien































Tore Kaurin 

26 milliarder kroner i NTP er knyttet til byområdene. Derfor gjennomføres også 

KVU i de mindre byene. Dette er inngangsbilletten til disse midlene. 

Bondevik 2 innførte krav om KVU som viser de store overordnede grepene for å 

komme med i NTP. 

KVU skal kvalitetssikres av eksternt konsulentfirma. 

Høring fristen er 10 september for KVU Hønefoss. 

Regjeringen beslutter JA/NEI til å gå videre etter kvalitetssikringen. 

Ved JA går man videre til planlegging etter PBL, reguleringsplan, byggeplan og 

evt. ny KS før igangsetting av bygging. 

Dette er en lang prosess som tar 4-7 år fra beslutning til gjennomføring. 

KS1 starter 22 juni med oppstartsmøte sammen med ekstern konsulent. 

Retningslinjer for etatenes arbeid med NTP er lagt frem. Der sies det noe om 

byområdene. Der snakkes det bare om de ni store fremtidens byer. Ikke de 

mellomstore. Viktig å henge på her slik at man ikke glemmer de mellomstore 

byene. 

Ramslien: 

Hønefoss i dag er en veldig bilbasert by og region. Størst biltetthet av alle de 

mellomstore byene. 

Etter Sandefjord er Hønefoss det byområde i region sør med flest trafikkdrepte 

og skadde 

Anbefalt konsept for Hønefoss er miljøkonseptet. Dette konseptet består av 

flere ulike tiltak. 

 Løser trafikale utfordringer og er best for miljø, effektivitet og miljø 

 Gir rom for fortetting og sentrumsutvikling 

 Gir rom for tilpassinger ved en kraftig vekst 

 E16 prosjektet bør bygges parallelt med miljøkonseptet 

 Finansiering bør holdes utenfor konseptet 

 Trinnvis utbygging 

 Unngå store irreversible inngrepene samtidig nå fastsatte mål 

 På sikt er det behov for større utbyggingsprosjekt 

 Ringeriksbanen forsterker dette 



Vurderingene er de trafikale virkningene og måloppnåelsen De prissatte og ikke 

prissatte virkningene samt de regionale virkningene og opsjonsverdiene 

(beslutningsfleksibilitet) i tillegg til følsomhetsberegninger. 

Måloppnåelse: nullkonseptet svarer hverken på dagens eller morgendagens 

utfordringer. 

Samfunnsnytten er negativ for alle konseptene.  

Miljøkonseptet og sentrumskonseptet kommer best ut. 

E16 Nymoen-Eggemoen er kombinert med miljøkonseptet og dette konseptet 

blir enda bedre ved denne kombinasjonen. 

Ringeriksbanen med stasjon i sentrum endrer ikke den relative forskjellen 

mellom konseptene. Konseptet forverrer den trafikale situasjonen og gjør 

måloppnåelsen enda vanskeligere. 

Konseptene svarer ikke godt nok på en mulig sterk vekst…….. Opsjonsverdien er 

dermed viktig. 

Sentrumskonseptet KAN aksepteres. 

Det anbefales IKKE å bygge Vesttangenten før Ringeriksbanen er en realitet. 

Det anbefales å legge igjen betydelig handlingsrom for utvikling av sentrum. 

Spørsmål 

Runar Johansen: Alt dette er sentrumsnært. Hva om man ser vekst også 

utenfor dette området. Hva med gode ideer utenfor sentrum. Kan vi regne med 

støtte for analyse av slike? 

Svar SVV: Ja dersom det er av en slik karakter at det må sees på så gjør vi det. 

Bomringen er et eksempel – den er ikke bestemt. Om man struper trafikken i 

sentrum begynner folk å kjøre utenom. Med andre ord økt kjørelengde og 

forurensning. Fylkeskommunen sitter ikke på to milliarder kroner og da er man 

avhengig av alternativ finansiering (les bompenger) for å realisere dette. 

Hans-Petter Aasen: Kort- og langsikt løsninger. Finnes det erfaringstall fra 

Norge som viser reduksjoner i utslipp og økte miljøgevinster ved 

tilretteleggelse med tilsvarende forhold. 

Svar SVV: Det ligger ikke like godt til rette for tilrettelegging i Hønefoss som for 

eksempel Tønsberg. Dette gjør det vanskelig å sammenligne. 



Vi erkjenner at det er vanskelig å motivere folk langt unna til å kutte bilbruken, 

men i sentrum er det et stort potensiale i å kutte bilbruken. 

Noen av tiltakene gjør at veiene blir kortere slik som å bygge broer over elvene. 

Helsegevinsten for anbefalingene er på om lag 6 milliarder kroner. 

Dag Henhaug: Plassering av stasjonen i sentrum byr på store utfordringer. 

Hadde dere sett det som en fordel meden annen plassering. 

I forhold til miljøspørsmålet frem mot 2040. Tar dere med i beregningene at 

fremtidens biler vil forurense langt mindre enn i dag? 

Svar SVV: Det er ikke tatt hensyn til ny teknologi i forhold til miljøaspektet. 

I Hønefoss kan man løse noen av forurensningene med el-bil, men ikke 

trafikken! 

Det som er viktig er å plassere stasjonen på en plass hvor folk i størst mulig 

grad kan komme til stasjonen uten å benytte bil. 

Tore Abelvik: Planlegging 4-7år. Vil etableringen av det nye Vegselskapet 

redusere denne tiden 

Svar SVV: De rammene som selskapet har fått er å ta TEN-veiene. Porteføljen 

dette selskapet har fått inneholder ikke noe E16 eller de nivåene. 

Helge Stiksrud: Kollektivtrafikken med buss i Hønefoss en akilieshel. De stanger 

i samme kø som bilene. Ligger det noe her noe som kan løse dette. Har man 

vurdert dette for eksempel bybane og Park-And-Ride. 

Svar SVV: Pendelbane er ikke vurdert. Erfaringer viser at dette er utfordrende. 

Parkering på begge sider av byen ligger inne som en mulig løsning i neste 

planfase og ligger dermed inne i vurderingene. 

Kollektivfelt for buss ligger inne med kollektivbro og akse med økt frekvens for 

buss. 

Miljøkonseptet frigjør mest plass til buss og gir best fremkommelighet dersom 

det etableres 10-minuttersfrekvens Nord-Sør. 

Runar Johansen: Nasjonale føringer for miljø og utslipp. Er det enklere å få 

statlige midler ved miljøkonsepter. Hvordan tenker andre mellomstore byer? 



Svar SVV: Vi er spente for hvilken omsorg Regjeringen føler for de mellomstore 

byene. Normalt har det vært slik at de som viser at de bidrar til å nå de 

nasjonale løsningene vil bli begunstiget. 

Arnfinn Holten: Vei trafikken skal gå fortere gjennom byen. Hvordan er 

trafikklys i forhold til rundkjøringer til dette. Hva med den ferdige reguleringen 

av Vesttangenten. 

Svar SVV: Rundkjøringer har større kapasitet enn lyskryss ved riktig utforming. 

Men lite gunstige for fotgjengere. 

Vi kjenner ikke hele historien til Vesttangenten. Spørsmålet er om det er riktig å 

iverksette tiltak på så store arealer nå før bane med stasjon er 100% sikkert. 

Erna Skaugerud: Det er vanskelig å være en lovlydig syklist i sentrum i dag. 

Svar SVV: En løsning er en sykkelekspressveg som gjør at man har få 

konfliktpunkter i «egen motorvei» for syklister. Dette er fult mulig i Hønefoss. 

Dette er kostbart, men flere byer velger dette nå. 

1/3 av alle kostnader i konseptet er relatert til gående og syklende. 

  



Kommuneeplanensarealdelved GretheTollefsenog
GuroSkinningsrud

























Nedenforgjengisstikkordsmessigspørsmål,svarogkommentarerknyttet til
gjennomgangenavrevisjonavkommuneplanensarealdel.

I følgeplan- ogbygningslovenskalkommunestyreti løpetavførsteår i
periodenvedtaenplanstrategi. Detteer gjort.

Nylov harmedførtat helekartverketer konvertert i forhold til fargebruk.

Arbeidetmedrevideringenskjerinnimellomalleandreoppgaverogderfor er
det forsinkelse.

Envedtatt fullstendigkommuneplanskalliggeklar sommeren 2016.

Grovsilingenav99 innspillleggesfrem til formannskapet16. juni.

Grovsilingengjøresi forhold til fem kriterier somstøttesavmålenei
kommuneplanenssamfunnsdel

� Lokalisering
o Mål: Ringerikeskalhaen livskraftigvekstogutviklingavby- og

lokalsamfunn

� Infrastruktur
o Mål: Byggeoppundereksisterendeogplanlagt infrastruktur

� Landskap,natur- ogkulturmiljø



o Mål: Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og 

kulturmiljø 

 Aktivitet for alle 

o Mål: Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle 

 Behov 

o Allmennhetens behov vektlegges stort 

Målet om 40 000 innbyggere i 2030 utløser et behov for 2 800 boligenheter. 

Nesten 2 000 av disse bør ligge i Hønefoss i forhold til 70/30 fordelingen. Det 

beregnes 2,6 personer per enhet. Blir dette riktig i Hønefoss sentrum? 

Omtrent 5 500 dekar næringsareal tilgjengelig. 

Det stilles ikke krav om detaljplan for på Eggemoen. Dermed er flere tusen 

dekar dermed så å si byggeklare. 

Resultatet av grovsilingen er at 44 innspill ikke tas med videre, 44 tas med 

videre men må sees nærmere på og 11 tas med videre. 

Spørsmål 

Arnfin Holten: Mange bygger ikke ut etter kommuneplanen og arealene blir 

liggende. Klarer vi å holde regnskapet ajour i forhold til behov for flere arealer. 

Har vi noen overordnede innspill fra kommunens egen side i forhold til hvor 

man bør etablere og legge til rette ulike ting. 

Svar: Femårs-regelen er opphevet. Vi regner også med at denne planen 

inneholder nok innspill for tiltak i hele planperioden. 

Til denne revideringen ble det invitert til innspill ved revidering av planstrategi 

og planprogram. 

Spørsmål: Utbyggerne er viktige. Er det kommet innspill fra noen av disse. 

Svar: Tronrud eiendom er med i flere av innspillene. Noen andre også, men de 

fleste har egne områdeplaner allerede. 

Alf Meier: Har det kommet innspill på massedeponi. 

Svar: Det har ikke kommet innspill til dette i arealdelen, men det kommer i 

massedeponiplanen som kommer senere. 

Runar Johansen: Kollektivaksen Hønefoss-Tyristrand. Hvordan tenker vi på 

dette i forhold til langsiktig ideer for å knytte for eksempel Tyristrand sammen 

mot Hønefoss. 



Svar: Noe av dette (og lignende problemstillinger) må tas med i neste runde. 

Helge Stiksrud: Hvor mye kan politikere og administrasjon legge inn av føringer 

og påvirkninger for å tilpasse standarder på leiligheter. Kan vi legge inn føringer 

for å styre eller stimulere hvor hvilke typer innbyggere skal slå seg ned. 

Har vi en utbyggingsstrategi i forhold til målsettingene innen kollektivtransport 

og energi til bolig- og utbyggingsområdene.  

Svar: Kongsberg har en strategi for utbygging av boliger. Vi har vurdert om vi 

også skal ha dette. 

Reguleringsplannivået kan legge visse føringer.  Vi har ikke noen strategier 

relatert til utbygging utover energi- og klimaplan. 

Dag Henhaug: Er det slik at vi kan gjøre planen til det vi selv vil. Vil vi ta initiativ 

til å legge overordnede føringer på planen? 

Hvordan utvikle Hønefoss til en attraktiv by å flytte til. Hva skal til. Den er ikke 

attraktiv nok i dag. Er Petersøya vurdert. 

Svar: Det er en vurdering av Petersøya i planen i dag. 

Rådmannen kan foreslå, men det er en planprosess som styrer involvering av 

aktører ihht lov. Vi må ha en aksept og kan ikke for eksempel «fargelegge gult 

over alt». 

Vi må ha et godt tilbud til alle for å gjøre det attraktivt å bli boende i og flytte til 

kommunen. 

Rådmannen om attraktivitet: 

Vi trenger en boligstrategi med tilgjengelige tomer på alle områder 

kommunestyret har vedtatt at det skal bygges. Men vi har ingen god og enkel 

oversikt over dette til de som søker etter det. 

Hvorfor velger folk Oslo istedenfor Hønefoss. Sannsynligvis blant annet fordi de 

ikke finner det de ønsker seg i Ringerike. 

Vi må få attraktive arbeidsplasser og vi må ta tak i KVU for å lage et «produkt» 

som kan selges gjennom en bystrategi. 

Vi har nok areal, men ikke nok interessenter som vil komme hit. Vi må selge oss 

enda bedre! 

  



Runar Johansen: I for eksempel Oslo er det bydeler hvor det planlegges både 

med næring, skoler, boliger og infrastruktur. Hvordan skal vi jobbe sammen om 

prosesser for å få til videre utvikling i Ringerike. 

Svar: Mulig ny planstrategi skal konsentrere seg om Hønefoss sentrum da 

mange av de store utfordringene ligger der. Mange temaer må på plass for å få 

til en slik plan. Men det er for eksempel ikke lett å planlegge etter KVU. 

Marit: Vi må kommunisere ut ledige tomter både for eiendom og næring. 

Svar: vi har noe på dette, men må bli mye bedre. Vi er ikke flinke nok på 

salgsarbeidet. 

Mons Ivar Mjelde: Det er ikke lett for folk å finne frem på nettsidene til 

kommunen hverken i forhold til det som er kommentert tidligere, men heller 

ikke i forhold til andre ting. 

Vi har vedtatt vekst og skal legge til rette for å selge dette. Vi må få frem hva 

som gjør oss spesielle. 

Tore Aabelvik: Boligstrategi og byplan. Med den veksten vi ser for oss er dette 

viktig. Det kan virke litt tilfeldig det som skjer i dag i forhold til byens utvikling. 

Ligger innspillene ute digitalt og offentlig? 

Svar: Innspillene blir liggende ute på nett. Videre følger vurderingene i forhold 

til innspillene også i forbindelse med saksfremlegget. 

Ordfører: Hønefoss by. Det er der den første delen av veksten vil komme. Det 

foreligger en fortetningsanalyse fra Rambøl. Både Vik og Nesbakken har startet 

egne prosjekter basert på disse. 

En ny bydel ved Meieriet har 150 boligenheter i planen. Rambøll vurderer dette 

til å kunne romme 450 enheter og vi må sørge for å utnytte strategiske 

områder riktig. 

Hvorfor ikke vekst i Ringerike? 

Rådet for RR har utfordret byen ved gårdeierne til å lage en plan for utvikling. 

Vi som kommune må i hvert fall ikke gå rundt å tro. Vi må vite og vi må påvirke 

og bidra. 

Veksten vi ser i Hole skyldes stort sett at Oslo-regionen er i ferd med å vokse 

seg ut av sitt gode skinn. 

Hva er viktigst for vekst? Hva gir uttelling? Muligens vet vi for lite om dette. 



Vi har mange planer og mange ideer, men hvor er de som skal etablere seg. 

Noen velger oss bort med bakgrunn i vanskelig fremkommelighet. 

Men noen velger oss på bakgrunn av de muligheter for 

kommunikasjonsløsninger vi nå ser – også mot Gardermoen. 

KVU sier litt, men hvordan skal vi planlegge byen ut i fra de løsningene vi 

uansett ser at må på plass. 

Vi har ikke på langt nær den verdiskapningen som Kongsberg og heller da ikke 

det næringslivet der bidrar med inn i samfunnsutviklingen i kommunen. 

Vi utvikler altså planene innimellom alt annet. Det betyr at rådmannen må 

rigge ressursene slik at vi stiller i øverste klasse for planlegging og vekst med en 

planavdeling som matcher dette og det behovet vi har til en hver tid. 

Runar Johansen: Hvorfor kjøper man ikke på Hønefoss til samme prisen som 

for eksempel Oslo. Det er ikke arbeidsplasser og det er heller ikke kjennskap til 

hvilke tilbud og attraktivitet her. Selv ikke Kongsberg er attraktiv nok. Det ser vi 

gjennom innpendlingen. 

Dag Henhaug: Attraktive fremtidsarbeidsplasser er helt nødvendig. Analysen 

fra Rambøll - er altfor enkel. Tar for seg Nord-Syd og ledig arealer og regner 

dette om til tilgjengelighet. 

Rådmannen: Jeg er stolt over det miljø- og areal får til innen rammene. 

Rådmannen har noterte følgende innspill: 

Ressurs i planarbeid er sprengt og vi må se på totaliteten 

Vi trenger en bolig- og bystrategi 

Det handler om å tørre å ta handlingsrommet etter KVU 

  



InvesteringsprosjektenevedJosteinNybråtenogNina
Solli



















































Nedenforgjengisstikkordsmessigspørsmål,svarogkommentarerknyttet til
presentasjonen.

Utbygging(7 personer)i tekniskforvaltninggårigjennomprosjektenemed
rådmannensledergruppefire gangeri året.

Hverenkeltkommunalsjefhar ansvaretfor investeringeneinnensineområder.

ByggogVARharom lag80til 100prosjektergående.

DagHenhaug: Detteer en formidabeljobb påVAR. Ervi påetterskudd

Svar:Vimåbyggedet vi planleggeri forhold til vekst,menogsåi forhold til
manganutfordringene.Vihar hatt høyrisikotidligereogvi byggernåfor vekst.

Øktegebyrer vil starefra 2018nåranleggeneer ferdigstilt.Detteer politisk
behandletallerede.

DagHenhaug: Skjerinvesteringenviakommunalbankenoggårdahele
investeringeninn i beregningavgebyrertil abonnentene.

Svar:det gårinn i beregningeneogdet benyttesfra fond somer byggetopp for
disseområdene.



Runar Johansen: Er summen for prosjektet på Norderhov med eller uten 

tilskudd. 

Hva skjer i Schjongslunden i forhold til skatepark? 

Svar: Bestillingen er å rive og sette i stand tomtene, hva som skjer etterpå 

styres av et annet prosjekt som vi kommer tilbake til. 

I forhold til skateepark var det snakk om å lage dette i de gamle bassengene. 

Det er såpass mange som har interesser i dette området at rådmannen ønsker 

å fremme en sak om vi skal gå inn i en regulering av hele området. 

Mons Ivar Mjelde: Bør ikke gjerdene rives for å gjøre område tilgjengelig. Er 

det noen tanker om dette 

Svar: Planen er å fjerne bassengene og fylle disse igjen. Etter dette blir 

gjerdene fjernet slik at området blir ordentlig. Masser fra garving ved 

hockeyhallen skal benyttes. 

Helge Stiksrud: Skolemuseet – hva skjer? 

Svar: vi er klar over at vi må ivareta og finne alternativer. Hva med da å se på 

mulighetene for å ta den gamle skolestua inn i den utvidede barnehagen 

Ordfører: Er det i rivningsplanene tatt høyde for gamle Ullerål lærerbolig. 

Svar: Den er det tatt høyde for. 

Dag Henhaug: Hvorfor ikke selge unna tomtene etter rivning og planering? 

Svar: Vi vil komme tilbake med oversikt over eiendom som skal selges og hvilke 

som ikke skal selges. Tomter kan også benyttes som makeskifte. 

Ordfører: Dette har vært en lærerik dag med progresjon. 

  



Dag2

Innledningavrådmanneni forhold til økonomiogdengenerelle situasjonen.















Nedenforgjengisstikkordsmessigspørsmål,svarogkommentarerknyttet til
gjennomgangenavøkonomiskstatus.

Ordfører: Dettevarenbra forklaringi forhold til denpolitiske aksjonen. Erdet
enkonflikt eller er det ikke.Hvordanvil partenekommesegut avdette.

Rådmannen: Viønskerikkeå blåsedette opp,menkjørefortrøstningsfullt
videre.Viserat myeavforbedringendreiersegom ledelse.

Ordfører: Påstandener at det er uforsvarligetjenester.

Rådmann:Brevet fra Soknakommer påbakgrunnavat administrasjonen
henvendtesegut i organisasjonenfor å få tilbakemeldinger. Vi fraråderå ta en
økonomiskdebattogputte påmerepengeri forhold til denpågåendepolitiske
aksjonen.

Ordfører: Jegoppfatter at fagpersonellet540somstøtter påstandene.Damå
det jobbesmedå avklarerådmannensforsvarlighetsvurderingeri forhold til
dette.

Rådmannen: Deter viktignåå få ro ogvurderedette. Vvil væretett påog
rapporteretil politikerne.



Dag Henhaug: Dette har blitt en stor sak og resulterte i forslag om ombud. Jeg 

har ikke sett spørsmålene ansatte har skrevet under støtte på, men det virker 

for enkelt i forhold til en generell situasjonsbeskrivelse inen helse og omsorg. 

Det er en politisk oppgave å støtte opp under de politiske vedtakene vi har 

gjort. 

Ordfører: Vi må ikke underkjenne andres oppfatning fra folk som står i 

situasjonen. Vi må ta situasjonen på alvor. 

Rådmannen: Det er ikke en kultur for å stå i så store omstillinger og endringer 

som det dette er. 

Mons Ivar Mjelde: Jeg er enig med rådmannen, men vi må ta på alvor en 

organisasjon som muligens er i utakt i forhold til målene organisasjonen har. 

Det er ikke bra at folk går og føler at man ikke strekker til. Gå i dialog og ikke 

skyv det bort. 

Arne Broberg: Jeg er enig i måten med å få kontroll på dette. Neste år er det 

muligens behov for å ta ned enda mere og det kan da bli enda tøffere. 

Nena Bjerke: Vi er i en snuoperasjon og ikke en situasjon vi skal være i for 

alltid. Vi har ikke noe annet valg enn å gjennomføre dette nå. 

  



Økonomiskgjennomgang

KommunalsjefGyridLøvligikkigjennomøkonomiskestatus.Nedenforfølger
presentasjonenhunbenyttet og til slutt spørsmål,svaroggenerelle
kommenterertil sektoren.



Nedenforgjengisstikkordsmessigspørsmål,svarogkommentarerknyttet til
gjennomgangenavøkonomiskstatus.

RunarJohansen:Detblir en liten økningi overføringenetil kommunene. I
Sverigeharkommunesektorenmåttet reduseremedom lag20%.Foreksempel
Holeer nåpåminus18millionerogdemåkutte medom lag20%for å kommei
balanse.

Ordfører: Målet måikkesnevresinn til kunå gjeldeROBEK,mendet måvære
et målom stabildrift ogøkonomifremover.

Hvilkenvirkninghar rammenepådriften.

GyridLøvli:Vi haren langsiktigstrategipådette utovermåletom å kommeut
avROBEK.

DagHenhaug:Regnskapet for 2014inneholderet premieavvikpå45millioner
kroner.Anbefalingener et resultatpå3%menvi er nede på1,75%i budsjettet.
Vimåopprettholdemåletom minimum3%for å kunneta nedpremieavviket.

Rådmannen: Vimåkunneta unnapremieavviketsamtidigsomvi ogsåhar
opparbeidetossreserver.



Arnfinn Holten: Investeringsbudsjettet bør ha en overordnet betraktning på 

kostnadsbelastningen. Renter og avdrag skal også gå over de samme rammene. 

Savner en økonomisk analyse av den belastningen investeringene vil ha. Vi skal 

jo investere enda mere enn dette. 

Rådmannen: Svaret på dette står på side 6 handlingsprogrammet. 

Alf Meier: Om vi ikke har noe egenkapital til investeringene, hvordan skal vi ha 

råd til å låne dette (ikke rentable). Det eneste vi har å gå på er 

eiendomsskatten. 

Helge Stiksrud: En betraktning; Vi er inne i et valgår. Jeg er redd for at ikke hele 

det politiske miljøet er omforent med realitetene. En fare for at man da 

begynner å kutte flatt i tjenester som ikke er innen kjernevirksomheten. 

Hvordan få denne realitetsorienteringen inn i hele det politiske miljøet. 

Rådmannen: Vi kan tenke oss å sette av en dag sammen med det eksisterende 

og det nye kommunestyre for en felle gjennomgang. 

Dag Henhaug: Eiendomsskatt…. Rådmannen nevnte at vår kommune har et 

stort potensial i å sette flere tjenester ut. Vi ønsker en sak om dette. 

Ordfører: Fylkesmannen har pekt gjennom ti år på at dette (eiendomsskatt) er 

det eneste som monner. 

Hva med en analyse av driften i forhold til betydningen av investeringene. En 

stabilitet i økonomien vil også være at man ser betydningen av dette for 

driften. 

Arnfinn Holten: Det må deles opp i investeringene hvor mye som går over 

driften. 

Mons-Ivar Mjelde: Noe av kostnadene til investeringene tas jo også ved å 

bedre effekten på driften. Det blir en tøff tid frem til veksten og inntekten 

kommer. Det er to løsninger – enten ta ned utgiftene mere eller øke 

inntektene. 

Ordfører: Det mest fornuftige er å få en optimal drift innen de rammene vi har. 

Ligger det inne en prognose på 6 eller 12% fravær. 

Dag Henhaug: Minner om budsjettet for 2014 som ble lagt frem i 2013 skulle gi 

et nullresultat. Ringerike 2020 skulle berge dette. Driftsnivået må vurderes 

løpende og jeg regner også med at det gjøres. 



Ordfører: Hvilke typer tjenester tenkte rådmannen på i forhold til å sette ut 

tjenester. 

Rådmannen: Jeg tenkte på tjenester innen teknisk drift. 

  



Samfunn-Tekniske tjenester 

Kommunalsjef Asle Aker gikk igjennom sektoren som omhandler samfunn og 

tekniske tjenester. Nedenfor følger presentasjonen han benyttet og til slutt 

spørsmål, svar og generelle kommenterer til sektoren.  

 

Nedenfor gjengis stikkordsmessig spørsmål, svar og kommentarer knyttet til 

gjennomgangen av sektoren for samfunn og tekniske tjenester. 

 

Ordfører: Jeg hører at det varsles en utsetting av tjenester. Hvilken omsetning 

er det innen det området og antall ansatte 

Asle Aker: Det er omtrent 160 ansatte der i dag. Dette er redusert over tid. 

Rådmannen: Det er ikke tatt stilling til dette, men det kan vurderes og det er 

en mulighet. 

Runar Johansen: Er det gjort noe vurdering i forhold til lokaler osv og andre 

endringer i strukturen. 

Asle Aker: Det bygningsmessige har jeg ikke tenkt så mye på akkurat nå. 

Kommunereformen vil også gi endringer i omfanget og vi legger ikke for mye 

krefter i dette foreløpig. 

Arnfinn Holten: Økonomiske betraktninger på sektoren. Husleien til 

boligstiftelsen er overført til helse og sosial. Hva med de nye reglene i forhold 

til at kommunen må bygge boliger selv. 

Vi sendte eiendom for om lag 100 millioner over til stiftelsen. Kan det 

reverseres. 

Rådmannen: Det er styret i stiftelsen som må gjøre noe med dette og kun de. 

 

  



Barnogunge

KommunalsjefMarianneMortensengikkigjennomsektorensomomhandler
barnogunge.Nedenforfølgerpresentasjonenhunbenyttet og til slutt
spørsmål,svaroggenerellekommenterertil sektoren.













Nedenfor gjengis stikkordsmessig spørsmål, svar og kommentarer knyttet til 

gjennomgangen av sektoren for barn og unge. 

Barnevernet hadde en stor økning i antallet saker 2014. Økningen har nå 

stoppet opp, men det er en ny utfordring knyttet til Hvalsmoen. 

Tore Aabelvik: Er det bra med mange barn per årsverk? 

Marianne Mortensen: vi jobber ut ifra de midlene vi har til rådighet. De små 

enhetene er sårbare i forhold til store. 

Vi leter kontinuerlig etter tomt til ny barnehage i sentrum. 

Barnehagen er ikke kun opphold, det er opplæring 

Nena Bjerke: Hva slags krav stilles det til en fosterfamilie. 

Marianne Mortensen: Vi følger de vanlige nasjonale retningslinjene og alle 

familier må godkjennes gjennom kurs og få anbefaling fra andre. 

 

  



Skoleogkultur

KommunalsjefMagnarÅgotnesgikkigjennomsektorensomomhandlerskole
ogkultur. Nedenforfølgerpresentasjonenhanbenyttet og til slutt spørsmål,
svaroggenerellekommenterertil sektoren.





















Nedenfor gjengis stikkordsmessig spørsmål, svar og kommentarer knyttet til 

gjennomgangen av sektoren for skole og kultur. 

Økning av minoritetsspråklige elever – innføringsgrupper 2-7 klasse elever 

Forlengelse av SFO-året – høstferien, vinterferie og fire uker om sommeren 

Tilbud til elever med sammensatte behov – forsterkede enheter og alternativ 

opplæring – i dag har vi tilbud på de eldre trinnene og mindre i de lavere. 

Endring av dette. Fra høsten er det kun drift en dag i uken på Honerud. 

Etterspørselen etter dette tilbudet er for lav. 

Handlingsplan for Ringeriksskolen 

Oppstart nå med fokus på grunnleggende ferdigheter 

I en 10 års fase nå skifte ut 1/3 av lærerne pga alder 

Dag Henhaug: Hvordan er kjønnsfordelingen blant ansatte i skolen. 

Magnar Ågotnes: Fordelingen er omlag 70/30 som i kommunen generelt, den 

er muligens noe høyere innen skolen og dette er et problem. 

Vi ønsker at skolen som system skal få en bedre kvalitet og det arbeides aktivt 

og kontinuerlig mot mobbing. 

Det er fremdeles sterkt fokus på mobbing og jeg er ikke fornøyd med 

overskriften i avisen nå nylig om dette. Så lenge det er noen som mobbes er vi 

ikke gode nok. Da er det liten trøst for den enkelte eleven at mobbingen har 

gått ned fra 8 til 4 %. 

Svømmekravet i lærerplanen et eksempel på tiltak som plutselig kommer inn 

som krav og har konsekvenser for innhold og bruk av ressurser. 

Tore Aabelvik: Tettheten på elever og lærere. Hvordan er utviklingen i 

Ringerike og ha denne betydning for læringsprosessen. 

Magnar Ågotnes: Det er langt flere faktorer som virker inn på 

læringsresultatene enn lærertettheten alene. Det er oftere høyere kvalitet på 

læringsresultatet ved for eksempel en byskole med større klasser enn skoler 

med små klasser. 

  



Helse og omsorg 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen gikk igjennom sektoren som omhandler 

helse og omsorg. Nedenfor følger presentasjonen hun benyttet og til slutt 

spørsmål, svar og generelle kommenterer til sektoren.  

 

Nedenfor gjengis stikkordsmessig spørsmål, svar og kommentarer knyttet til 

gjennomgangen av sektoren for helse og omsorg. 

Kun to av sakene som er sendt til Fylkesmannen har gitt medhold til klager. 

Begge disse gjelder omsorgslønn. 

På alle vedtak sender vi nå med kontaktinformasjon til bruker- og 

pasientombudet. Dette er det veldig få andre kommuner som gjør, men vi har 

valgt det. Dermed kan det ha gitt som resultat at flere klager dit. 

Pasientombudet kommer med en gang det er behov og det er ingen grunn til å 

engste seg for at de ikke tar tak i saker av betydning. 

Tore Aabelvik: Finnes det en analyse i forhold til behovet for plasser i 

institusjoner. 

Christine Myhre Bråthen: Det vil være en nedgang i antall eldre før det øker 

igjen fra 2024. Vi forholder oss til nøkkeltall i forhold til kommunene for 

behovet for dekning. Vi ligger lavt på antall institusjonsplasser noe som er et 

politisk valg. 

Dag Henhaug: Ved Hønefoss sykehjem er det en innsparing på tre millioner 

som de ikke klarer å ta inn. Allikevel har de en faktor på 0,76. Er ikke dette lavt? 

Christine Myhre Bråthen: Dette er ikke lavt i forhold til for eksempel Hole og 

heller ikke i forhold til andre institusjoner andre steder i kommunen. Det er 

mye bedre lederstyrke der nå etter avdelingsledelsen er på plass. Det er 

bygningsmessige utfordringer og det har vært alt for lite ledelse i forhold til 

ansatte og utfordringer. 

Det er etablert en pårørendegruppe som har «tatt over styringen» av hjemmet. 

Vi har takket dem for engasjementet og gitt beskjed om at vi skal drive 

sykehjemmet videre og at de skal få lov til å gå tilbake i rollen som pårørende. 

Dag Henhaug: Samhandlingsreformen. Hvordan ligger dette an nå. 



Christine Myhre Bråthen: Vi har hatt tre senger sentralt kjøpt av sykehuset. 

Disse kuttes nå ut på grunn av lavt belegg. To av sengene er flyttet til 

legevakten og en er flyttet ut lokalt til oss. 

I Trondheim har de bygd et stort helsehus i kommunal regi hvo det er opprettet 

KØH senger. Det de har gjort er å opprette spleisesenger for enkelte tjenester. 

Rådmannen: Vi er i dialog med sykehuset som ber om lov til å inngå en 50 

årskontrakt for eiendommen ved sykehuset for ny legevakt. Vi må også bygge 

ny ambulanselokaler og røntgen som vi da leier tilbake til sykehuset. Det er 

kamp om investeringsmidlene i Vestre Viken.  

Arbeidsgruppen for dette er ikke satt sammen enda, men den fremmes i 

september. Vi venter til sykehuset har tatt sine valg. 

Trygghetsalarmer muligens legges dette til legevakten. 

Christine Myhre Bråthen: Det fokuseres på trygghetsskapende tiltak i 

hjemmene. Demonstrasjonsrom blir etablert på Austjord slik at 

korttidsbesøkende kan se hva som finnes av hjelpemidler. Vi er ikke i den 

situasjonen at vi kan gå foran i dette arbeidet, men er avhengig av at andre 

utvikler og forsker frem gode løsninger som ikke pt er hyllevare. 

  



Oppsummering ved ordfører 

Vi har fått et godt og grundig innblikk og vi gir noen signaler til rådmann og 

administrasjon. Vi er fornøyd med gjennomgangen av tjenestene og 

utfordringene. 

Tore Aabelvik: Vi ønsker en konkret plan for reduksjon av sykefraværet, en 

risikoanalyse knyttet til investeringer og en vurdering av innsparing ved leide 

lokaler. 

Mons-Ivar Mjelde: Hva med kompetanseheving og lærlingeplasser. Hva er 

status og ligger vi der vi bør være. 

Christine Myhre Bråthen: Det er vedtak om 30 lærlinger innen helse og 

sosialsektoren, men vi er ikke der nå. Det jobbes strategisk med faglighet for å 

oppnå økt sykepleierkompetanse. 

Arnfin Holten: Det benyttes om lag 200 årsverk til ekstrahjelp. Kan det tenkes 

at man får til en strategi sammen med organisasjonene for å endre på dette. 

Kan det etableres et prøveprosjekt for dette? 

Christine Myhre Bråthen: Vi har protokoller etter forhandlinger om frie timer. 

Der er det mulighet til å legge inn frie timer for å være vikar på egen enhet. 

Marianne Mortensen: Vi bruker NAV som foretrukket vikar for sammen å se på 

mulighetene. 

Marit Hollerud: Sykeoppfølging har vi jobbet mye med gjennom AMU. Dette er 

en tung materie. Byråkratiet kan virke unødig stort. Hva kan kuttes ut. Det går 

mye tid til å dokumentere ting som fungerer. 

Christine Myhre Bråthen: Vi er ikke gode nok til å dokumentere. Så dersom det 

brukes mye tid på dette er det noe som er feil. 

Marit Hollerud: Dokumenter avvikene i stedet for å dokumentere alt man gjør 

riktig hele tiden. 

Runar Johansen: Dette har vært veldig bra. Hva med en «ministatus» fra 

kommunalsjefene til det nye kommunestyret. Deretter en gjennomgang av 

status på hva har skjedd siden sist. Da får man ikke bare saker, men også status 

underveis. 

Ordfører: Bruk AMU for det AMU skal brukes til.  
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