
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  29.01.2015  

Tid:   16:00  

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE:    

Frivillighet v/Ringerike frivilligsentral (15 min) og Frivillighet Norge (30min). 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32117415, Kari, eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  1 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/693    

 Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike 

kommune  

 

 

2/15 15/327    

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 7/14   

 

3/15 15/73    

 Månedsrapport november 2014   

 

4/15 14/2421    

 Renovasjonsgebyr for 2015   

 

5/15 14/1174    

 Endring årsbudsjett 2015 skatt på formue og inntekt  

 

 

 



 

6/15 14/3835    

 Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke   

 

7/15 14/1110    

 Lovverk - strukturutvalget   

 

8/15 14/1003    

 Kommunereformen - Program for utredning i Hole, Jevnaker og 

Ringerike  

 

 

9/15 14/1790    

 Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg   

 

10/15 15/591    

 Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond   

 

11/15 15/687    

 Valg av 17 maikomite for 2015   

 

12/15 15/705    

 Fritak fra politiske verv   

 

13/15 14/3445    

 Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune   

 

14/15 14/2167    

 Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og 

varamedlemmer for ny periode 

 

 

15/15 14/3573    

 MØTEPLAN FOR 2015   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 15/693   Arkiv: 046  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen, dat. 20.01.15. 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 7/14  

 

Arkivsaksnr.: 15/327   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.12.14. 
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Månedsrapport november 2014  

 

Arkivsaksnr.: 15/73   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Formannskapet 13.01.2015 

3/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.11.2014. Helårs 

prognose for regnskapsåret 2014 viser er mindreforbruk på 8,7 mill. kroner. Det er 

økonomiske driftsutfordringer og merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og 

kultur og helse og omsorg. I tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 

mill. kroner lavere enn budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir noe bedre enn budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og 

omsorg. 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200  
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Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

20 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 

legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen 

nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og 

Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig 

avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 
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 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Vi går mot slutten av 2014 og det er gledelig å registrere at årets økonomiske resultat ser ut 

til å komme i havn omtrent som planlagt. Det har vært et utfordrende driftsår hvor inntektene 

og driftsutgiftene har måttet justeres underveis i året. Dette er krevende for hele 

organisasjonen, men nødvendige politiske beslutninger har blitt gjort og alle ansatte har 

tilpasset arbeidshverdagen for å kunne gi et best mulig tilbud til befolkningen. Også i 2014 

har det vært nødvendig med omstruktureringer for å tilpasse driften til de økonomiske 

rammene kommunen har til rådighet. Årsprognosen i årets siste månedsrapport viser at vi har 

driftsutfordringer også fremover, i og med at de to største driftsområdene varsler merforbruk 

i forhold til budsjett. Kommunen har fått ekstraordinære inntekter som vil dekke opp for dette 

i år, men vi kan ikke regne med slike inntekter i 2015. Rådmannen vil sammen med sine 

ledere i hele organisasjonen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt med å tilpasse driften 

ytterligere slik at Ringerike kommune innfrir sine budsjettmål i 2015, og på den måten sikrer 

kommunens innbyggere et godt og forutsigbart tjenestetilbud i årene fremover. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport november 

 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Renovasjonsgebyr for 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/2421   Arkiv: 231 M6  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HRA styrets forslag til renovasjonsgebyrer for 2015 vedtas: 

a. Renovasjon for husholdninger  kr. 2 330.- pr år eks mva. 

b. Renovasjon hytter    kr.    910.- pr år eks mva. 

 

2. Deler av renovasjonsgebyret til HRA AS for 2015 vedtas overført til «Stiftelsen 

etterbruksfond for Trollmyra deponi»: 

a. Fra husholdningsgebyret   kr. 30.- pr abonnent. 

b. Fra hyttegebyret    kr. 10.- pr abonnent. 

c. Fra næringsavfall    kr. 40.- pr tonn.  

 

Sammendrag 
Styret i HRA AS har godkjent budsjett for 2015. Renovasjonsgebyrene beholdes uendret fra 

2014 til 2015.01.19 

 

Renovasjonsgebyrene må vedtas i de respektive deltakerkommunene. 

 

I følge Forurensningslovens § 20 skal anlegg som legges ned sikres slik at de ikke skaper 

forurensning i ettertid. For å sikre midler som kun kan brukes til etterdrift av deponiet, ble det 

i 2008 etablert en stiftelsae «Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi». For å skaffe 

midler til fondet blir deler av renovasjonsgebyret og inntektene fra næringsavfallet øremerket 

overføring til stiftelsen. 

 

 

Vedlegg 

 
Brev fra HRA AS til eierkommunene datert 30.10.14 «Renovasjonsgebyr for  2015» 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

saksbehandler: Asle Aker 
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Endring årsbudsjett 2015 skatt på formue og inntekt  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Punkt 8 i kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2015 (sak 138/14) endres til; «skatt på 

formue og inntekt utskrives med 11,35 %»  

 

Sammendrag 
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjett for 2015 maksimalskatteører for personlige 

skatteytere i 2015. Denne ble for kommuner satt til 11,35 % som er en nedgang på 0,05 % fra 

2014.  

I forslag til statsbudsjett var denne satt til 11,25 %, og denne satsen ble brukt i Ringerike 

kommune i forbindelse med vedtak av kommunens årsbudsjett. Denne må nå endres i tråd 

med Stortingets føringer. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyrets sak 138/14 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Arkivsaksnr.: 14/3835   Arkiv: 202 D13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Formannskapet 13.01.2015 

6/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

Innledning 
 

Bakgrunnen for finansieringsavtalen er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 2010. 

Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med forslaget 

«Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

 

Formålet med denne finansieringsavtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom Ringerike 

kirkelige fellesråd (RKF) som byggherre og RK som har et finansieringsansvar iht. 

kirkeloven § 15.  

 

Finansieringsavtalen bygger på politiske vedtak og det er derfor i utgangspunktet ikke 

nødvendig med en politisk behandling av avtalen. Imidlertid er det uenighet med RKF på 

enkelte punkter og det er behov for politisk avklaring før finansieringsavtalen sluttføres og 

signeres. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Rådmannen har i 2014 utarbeid forslag til finansieringsavtale mellom Ringerike kommune og 

RKF. RKF behandlet forslaget i sitt møte i november 2014 og gjorde følgende vedtak: 

 

Rkif  96/2014            HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med kommunen 

  

Vedtak: 

Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3: 
Husleiesummen på kroner 476.000,-  indeks justeres tilsvarende 
husleieindeksen i SSB. 
Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016. 
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Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif. 
 

RKF ønsker at det blir en egen husleiesum som er synlig for alle parter og at denne summen 

indeksjusteres slik husleien ellers ville ha gjort i arealene kommunen i dag leier i Storgata. 

RKF ønsker videre at husleiesummen utbetales fra 01.01.2016. Byggestart er planlagt i mars 

2015, og med ferdigstillelse i juni 2016. RKF opplever at de tar et større økonomiske grep for 

å få kontor på plass i kirken enn kommunen.  

 

Juridiske forhold  
 

Hele kirkeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31  
  

Kirkeloven §15 

 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til 

daglig leder av kirkelig fellesråd,  

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 

hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og 

b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Gjenoppbygging av Hønefoss kirke har vært gjenstand for mange politiske saker og vedtak. 

Finansieringsavtalen bygger på følgende vedtak; 

 

Kommunestyrevedtak 

 

SAK 86/14, KOMMUNESTYRET 26.06.2014, FINANSIERING GJENOPPBYGGING 

HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 

3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill. 

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 

Formannskapsvedtak 

 

Sak: 182/12 KONTORLOKALER I KIRKEGATA 10 FOR HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av 

kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å 

legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. 

  

Sak: 151/13 HØNEFOSS KIRKE – KONTORLOKALER 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke 

under forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens 

kostnader for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen opplever at tidspunkt for overføring av husleiesum er i strid med tidligere 

politiske vedtak. Husleieavtalen i Storgata går ut 31.12.2017. Rådmannen opplever signalene 

fra den politiske behandlingen av kontorer i kirken at det kan aksepteres at RKF kompenseres 

med husleiekostnadene fra det tidspunkt kontorene i kirken står klare til bruk og at 

rådmannen gjennom senere forslag til budsjett må finne forslag til dekning.  
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At RKF skal kompenseres tilsvarende kommunens leiekostnader før kontorene i kirken tas i 

bruk er imidlertid ikke i tråd med de politiske signalene.  

 

Rådmannen vurderer også at det ikke er riktig å imøtekomme de øvrige merknadene RKF 

vedtok. Finansieringsavtalen legger opp til at det er kommunens husleiekostnad ved 

overføringstidspunktet som gjelder, dvs det innrømmes indeksregulering frem til beløpet 

overføres første gang. Deretter mener rådmannen at det blir feil å lage en binding med 

indeksregulering i årene fremover. Det riktige vil være at kostnaden inngår i den årlige 

overføringen til RKF og at beløpets størrelse er avhengig av årlige forhandlinger og 

bevilgninger. Kommunestyret var i sak 84/14 tydelig på at RKF selv må risiko for renter og 

avdrag som følge av kapitalisering av reduserte kostnader. 

 

 

Vedlegg 
 Utkast til finansieringsavtale, datert 13.november 2014. 

 Epost fra kirkevergen med Ringerike kirkelige fellesråds vedtak 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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Lovverk - strukturutvalget  

 

Arkivsaksnr.: 14/1110   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til strukturutvalgets forslag og anbefalinger. Forslagene og 

anbefalingene bes fulgt opp og fremlagt for det nye kommunestyret som tiltrer fra 

høsten 2015.  

2. Kommunestyret  nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt 

godgjørelsesreglement. Utvalget gis samme sammensetning som strukturutvalget. 

Frist for å utarbeide forslag til godtgjørelsesreglement settes til 15. mai 2015.   

 

Beskrivelse av saken 
Kommunestyret har ønsket en gjennomgang av dagens politiske utvalgsstruktur, gjeldende 

delegering og de arbeidsformer man benytter i dag og en evaluering av om det er behov for å 

foreslå endringer.  

 

Kommunestyret vedtok derfor i sitt møte i august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg for 

dette formålet. Det ble vedtatt at utvalget skulle bestå av gruppelederne for de enkelte partier 

i kommunestyret og med ordfører som utvalgsleder. Kommunestyret vedtok samtidig et 

mandat for utvalget og frist for arbeidet ble satt til15. januar 2015.  

 

Utvalget har valgt å benytte den forkortede utvalgstittelen «Strukturutvalget». 

Kommuneadvokaten har vært utvalgssekretær. Utvalgets rapport forelå den 13. januar og 

fremlegges hermed for kommunestyret.    

 

Rapporten fra utvalget  inneholder 7 temakapitler og ett kapittel 8 som inneholder en 

oppsummering av hovedfunn og forslag til vedtak. De 7 temakapitlene beskriver og drøfter 

de ulike emner som kommunestyret ba om i mandatet. I kapittel 8 fremgår hovedfunn samt 

Strukturutvalgets anbefalinger og forslag. 

 

Rapporten er vedlagt. Den utgjør utvalgets saksfremlegg, så det er ikke grunn til ytterligere 

omtale her.    

 

Ordfører vil etter behandlingen i kommunestyret sørge for at rapporten og dens innhold vil 

bli gjort nærmere kjent for de respektive komiteer, råd og utvalg. Dette i form av en inntil 30 

minutters presentasjon. 

 

I samforståelse med rådmannen fremlegges saken av ordfører som utvalgets leder. Da 

saksfremlegget er strukturutvalgets rapport foreligger ingen egen vurdering fra rådmannen.   
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Vedlegg 
Rapport fra «Strukturutvalget» 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

saksbehandler: Dag Erlend Reite 
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Kommunereformen - Program for utredning i Hole, Jevnaker og Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 14/1003   Arkiv: 026 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre slutter seg til framlagte forslag til program for 

utredningsarbeidet. 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner det foreslåtte felles verdigrunnlaget for 

prosessen. 

3. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til styringsstruktur og framdriftsplan. 

4. Ringerike kommunestyre oppnevner ordføreren og partienes gruppeledere i 

kommunestyret som medlemmer til styringsgruppa: 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

5. Ringerike kommunestyre oppnevner følgende to representanter til Arbeidsgruppe 

Demokrati: 

 ……………..… 

 …………..…… 

6. Rådmannen oppnevner administrativ representasjon til gruppene og inviterer 

tillitsvalgte. 

7. Rådmannen får fullmakt til å innhente ekstern bistand til arbeidet. 

8. Ringerike kommunestyre godkjenner mandatene for gruppene. 

 

Sammendrag 
 

Som oppfølging av tidligere politiske vedtak har rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike 

utarbeidet forslag til program for utredning av kommunereformen i våre tre kommuner. 

Programmet legges med dette fram til godkjenning. Samtidig må det oppnevnes politiske 

representanter til arbeidet. 
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Innledning / bakgrunn 
 

Rådmannen viser til tidligere behandlinger av saken i Ringerike kommune. Følgende vedtak 

er førende for det videre arbeidet: 

 

Ringerike kommunestyre fattet 25. september 2014 følgende vedtak: 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som 

ønsker det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle 

kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 

fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er 

omfattet av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg 

når dette blir aktuelt. 

 

Ringerikstinget 26. november 2014 fattet følgende vedtak: 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for 

eventuelt å skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den 

videre prosessen. 

3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 

behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene 

har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 

informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

 
Beskrivelse av saken 
 

Rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike har utarbeidet et felles saksdokument til 

kommunestyrene som svar på oppdraget fra Ringerikstinget. Saksdokumentet følger vedlagt. 

 

Dette notatet beskriver program for felles utredningsarbeid videre fram mot endelige vedtak 

våren 2016. Her beskrives forslag til felles verdigrunnlag, utredningstemaer, framdriftsplan, 

styrings- og arbeidsstruktur og forslag til mandat for ulike arbeidsgrupper. Rådmannen viser 

for øvrig til det vedlagte saksdokumentet. 

 

Rådmannens vurdering 
 

De tre rådmennene har i fellesskap utarbeidet det vedlagte saksdokumentet. Det foreligger 

full enighet om det foreslåtte programmet.  

Rådmennene vil sette av nødvendige ressurser og gi arbeidet høy prioritet. 
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Vedlegg 
 

Trykt vedlegg: Program for utredning av kommunereformen i kommunene Hole, Jevnaker og 

Ringerike, datert 15. januar 2015. 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Lars Olsen 
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Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Arkivsaksnr.: 14/1790   Arkiv: 143 D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.12.2014 

9/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den foreliggende kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg vedtas. 

 

Sammendrag 
Hovedrullering av kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg fremlegges for 

planmyndigheten i Ringerike kommune for endelig behandling. Det ble gitt anledning til 

innspill i forbindelse med høringen av førsteutkastet. Innkomne kommentarer fra relevante 

parter er vurdert og innarbeidet/tilpasset førsteutkastet som ble behandlet av Formannskapet i 

sak 96/14. 

 

Innledning / bakgrunn 
For å være berettiget til å søke om tildeling av spillemidler til idretts- og friluftsanlegg stilles 

det krav fra Kulturdepartementet om at kommunene skal ha utarbeidet og vedtatt en 

kommunedelplan. Planen skal hovedrulleres hvert fjerde år.  

 

Oppstart av ny hovedrullering ble iverksatt i 2014 og kunngjort i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Det ble innhentet informasjon fra Ringerike idrettsråd, 

Ringerike Turistforening og andre. Den foreløpige planen ble sendt til høring i samsvar med 

plan- og bygningsloven. 

 

Vi har mottatt svar fra Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike O-lag, Fossekallen IL, Ringerike 

idrettsråd, Ringerike Venstre og Petersøyas Venner. Videre har det kommet svar fra Norges 

Miljøvernforbund, Miljøvernforbundet Hønefoss, Vegård Vel og beboere på Hensmoen 

vedrørende utvidelse og etablering av grusuttak på Hensmoen. 

 

Innspill er lagt inn uten at de forplikter i videre planlegging eller budsjettprioritering. 

Komplett sett av originalsvarene vedlegges saken. 

 

Beskrivelse av saken 
Det vises til Kommunal planstrategi, vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 75/13. 

Planstrategien angir kommunens planbehov i perioden 2013-2015. Rullering av 

kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i tabellen over planbehov. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Denne planen er en del av overordnet kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  



  Sak 9/15 

 

 Side 21   

 

Godkjennelse av planen er en forutsetning for behandling av spillemiddelsøknader. Den 

binder ikke kommunen i fremtidige disponeringer. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Høringsutkastet ble vedtatt i formannskapet 13.05.2014, sak 96/14. 

 

Økonomiske forhold 
Vedtak/godkjennelse av kommunedelplanen medfører ingen økonomiske konsekvenser. Alle 

tiltak som kommer med referanse til denne planen, vil bli presentert som egne saker og 

forslag til vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 
Det følger ingen økonomiske eller juridiske forpliktelser knyttet til vedtak i planen i seg selv, 

rådmannen anbefaler derfor at planen godkjennes.  

 

Vedlegg 
1. Fylkesmannen i Buskerud, datert 02.07.14. 

2. Fossekallen IL, datert 26.07.14. 

3. Ringerike O-lag, datert 25.07.14. 

4. Petersøyas venner, datert 09.07.14. 

5. Ringerike idrettsråd, datert 25.06.14. 

6. Miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune, datert 14.07.14. 

7. Ringerike Venstre, datert 18.08.14. 

8. Råd for funksjonshemmede, datert 12.06.14. 

9. Trafikkrådet, datert 17.06.14. 

10. Ungdomsrådet, datert 03.06.14. 

11. Harry Dahl, mottatt 17.07.14. 

12. Martin Alsmark, datert 26.06.14. 

13. Catrine T. Dahlen, datert 01.07.14. 

14. Sølvi Fuglesang, datert 14.07.14. 

15. Sverre Hatlestad, datert 11.07.14. 

16. Hanne-Beate Høiby, datert 11.07.14. 

17. Laila Høiensahl, datert 07.07.14. 

18. Ann Kristin Kleven Haraldsen, mottatt 08.07.14. 

19. Marte Pedersen, datert 26.06.14. 

20. Wenche og Tore Qvan, datert 22.07.14. 

21. Solveig Rustad, datert 01.07.14. 

22. Ida Helene Åslund Schjørlien, datert 21.07.14. 

23. Frank Ahlquist, datert 30.06.14. 

24. Bente Bondehagen Bråten, datert 07.07.14. 

25. Synnøve Bondehagen, datert 18.07.14. 

26. Tine Brenden, mottatt 17.07.14. 

27. Anne-Marie Dahlgård, datert 23.07.14. 

28. Hilde Roa Hatlestad, datert 25.06.14. 

29. Eva Hagen, datert 18.07.14. 

30. Øyvind Roa Hatlestad, datert 22.07.14. 

31. Line B. Lafton, datert 27.06.14. 

32. Morten Roa Hatlestad, datert 05.07.14. 
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33. Lise Palmberg, datert 20.07.14. 

34. Einar Rokseth, datert 16.07.14. 

35. Tor Sotlien, datert 20.07.14. 

36. Vågård Vel, datert 22.07.14. 

37. Linda Marie Åslund Schjørlien, dater 06.07.14. 

38. Miljøvernforbundet Hønefoss, datert 09.07.14. 

39. Norges Miljøvernforbund, mottatt 14.07.14. 

40. Tove Myrvold, datert 20.07.14. 

41.   
 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond  

 

Arkivsaksnr.: 15/591   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  1/15 Valgnemnda  

10/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dag Stenersen gis fritak fra sitt verv i Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Dag Stenersen søker i sitt brev datert 16.07.14 om fritak fra sitt verv som leder i Lunder 

Gamlehjems fond for resten av valgperioden grunnet helsemessige årsaker. 

 

 Vurdering 

 
Ut i fra den innkomne søknad forslår leder av valgnemnda at representanten  Dag Stenersen 

fritas fra sitt verv som leder av Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder av Valgnemda 

 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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Valg av 17 maikomite for 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/687   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  2/15 Valgnemnda  

11/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

17.maikomiteen for 2015: 

 

1. Eli Johanne Ruud  1 år 

2. Eldbjørg Ramsrud  1 år 

3. ………………….  1 år 

4. ………………….  2 år 

5. ………………….  2 år 

6. ………………….  2 år 

7. ………………….  2 år 

 

 
Beskrivelse av saken 

 
 17. maikomiteen for 2014 besto av følgende medlemmer: 

 

1. Dag C Weberg  1 år 

2. Roar Olsen   1 år 

3. Eli Johanne Ruud  2 år 

4. Eldbjørg Ramsrud  2 år 

5. Ole Gunnar Øhren  1 år 

6. Morten L Kværnstrøm 2 år* 

7. Karoline Kverndalen  1 år 

8. Parvis Salimi 

 

 Representant Kvernstrøm fikk fritak for alle sine politiske verv grunnet helsemessige 

årsaker  april 2014 og ble ikke erstattet. 

 

Vurdering 
Det må velges 5 nye medlemmer til 17. maikomiteen 2015, et nytt medlem for 1 år og 4 nye 

medlemmer for 2 år. 
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 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda  

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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Fritak fra politiske verv  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  3/15 Valgnemnda  

12/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal velges…………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ringerike kommune 

for resten av valgperioden, grunnet flytting til en annen kommune. Det er lite trolig at hun vil 

flytte tilbake til Ringerike før valgperioden er over.  

 

Vedkommende sitter som fast medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal og vara til 

formannskapet. 

 
Beskrivelse av saken 
Ved flytting til en annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 

folkevalgte organer i Ringerike kommune for den perioden vedkommende bor i en annen 

kommune og innenfor valgperioden. I henhold til kommunelovens § 15 skal vedkommende 

da tre endelig ut av de organer vedkommende er valgt inn i. 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges et 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppa 

som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den skal rykke inn på den 

ledige plassen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  4/15 Valgnemnda  

13/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken  legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen har i brev datert 21.11.2014 søkt om fritak fra sine folkevalgte verv. 

Søknaden om fritak gjelder for resten av valgperioden.  

 

Representant Gravermoen innehar følgende politiske verv: 

Medlem kommunestyret 

Medlem hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Medlem valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser  

Varamedlem formannskapet 

Varamedlem valgnemnda 

Varamedlem HRA (personlig vara medlem for styrerep.) 

Varamedlem kommunens representant for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark og 

Ringerike Museum 

Varamedlem KS BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold)  

 

Gravermoen begrunner sin søknad med at hun i høst startet i ny jobb som landbrukssjef i Nes 

kommune i Akershus. Dette har medført at hun har blitt ukependler på grunn av lang 

arbeidsvei. Den lange reiseveien til kommunale møter medfører en stor belastning. 

Gravermoen viser også i sin søknad til kommuneloven § 15 annet ledd, at dette er 

uforholdsmessige vanskelig og medfører stor belastning å skjøtte sine plikter i vervet som 

folkevalgt.  

 

Vurdering 
Administrasjonen legger fram saken uten forslag til vedtak fordi det vanskelig å vurdere om 

dette er en grunn god nok for å få fritak.  Dersom kommunestyret fatter vedtak om at 

Gravermoen får innvilget fritak, så gjelder kommunelovens § 16.nr 6 vedrørende valg av ny 

representant. Senterpartiet vil komme med navn på kandidater som skal velges ved 

behandling i kommunestyret. 
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 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for 

ny periode 

 

Arkivsaksnr.: 14/2167   Arkiv: 033 X34  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  5/15 Valgnemnda  

14/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved 

kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.15 – 31.12.16: 

 

1. Erik Fred Mathiessen 

2. Tove Raastad Breien 

 

Innledning / bakgrunn 
Fylkesmannen har gjort henvendelser til Ringerike kommune om forslag på medlem og 

varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen til tilsynsråd for; Ringerike, 

Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsboliger samt kriminalomsorgen Buskerud 

friomsorgskontor 

 

Det er sjekket ut med fylkesmannen at det fortsatt er greit med gjenvalg. 

 

Vurdering 
 Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonen i 

foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til 

medlem/varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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Møteplan for 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/3573   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2015 godkjennes. 

 

Sammendrag 
 

Med henvisning til kommunestyreprotokoll i sak 164/13 pekes det på at økning av antall 

møter ut over vedtatt budsjett 2015 ikke er innarbeidet i opprinnelig møteplan. 

 

Ordfører ble i formannskapsmøtet 13.01.15 gitt i oppgave å fremlegge endelig forslag til 

møteplan i kommunestyret 29.01.15. 

Foreliggende forslag er fremsatt etter samordning med rådmannens kalender. 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan 2015. 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 15.01.2015 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

 

saksbehandler: Kari Skålien 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/693-2   Arkiv: 046  

 

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i 
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Ringerike kommune
v/ordfører

20.01.15

Interpellasjon om konsulentbruk i Ringerike kommune

Innen offentlig sektor har det de siste årene vaert en kraftig økning i kjøp av
konsulenttjenester. Offentlige etater søker råd, og konsulenter bistår med utredninger og
analyser.

På noen områder kan kjøp av slike tjenester være nødvendig for å supplere kommunens
kunnskap. Men samtidig er det viktig at slike tjenester ikke undergraver kompetansen i egen
organisasjon.

For Ringerike kommunes del har vi de siste årene hatt utstrakt bruk av konsulenter. Innen
helse~ og omsorgsektoren har det vært gjennomført utallige utredninger og evalueringer.
Innen miljø- og areal har også eksterne gjennomfør flere analyser og utredninger.

Et relevant spørsmål i så henseende er om disse utredningene/evalueringene har vært
nødvendige for å forme fremtidig utforming av tjenestene? Eller om kompetansen i egen
organisasjon ville kommet med tilsvarende løsninger?

I denne sammenheng er også det økonomiske perspektivet viktig. Er det alltid fornuftig bruk
av offentlige midler, og setter det i enkelte tilfeller egen fagkompetanse til side?

Undertegnede frykter at vi på sikt kan svekke kompetansen og evnen til kreative ideer i egen
organisasjon dersom temaet ikke debatteres. Det er uheldig om det utvikler seg en kultur hvor
en skaffer seg en ekstern utredning som "sikkerhetsventil" før politisk behandling, når en selv
kunne foreslått det samme.

1) Kan ordfører gi en oversikt over hvordan konsulentbruken i Ringerike kommune har
utviklet seg de siste 8 årene?

2) Kan ordfører angi for hvor mye Ringerike kommune kjøper eksterne
rådgivningstjenester/utredninger i året?

3) Br ordfører enig i at det bør skapes en kultur i kommunen hvor det nødvendigvis ikke
er innleide konsulter som har løsningene på hvordan kommunen skal utvikle seg på
sikt?

4) Vil ordfører ta initiativ til å fremme en politisk sak som belyser temaet?

Hans-Petter Aasen

Senterpartiet
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 KONTROLLUTVALGET
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PROTOKOLL 07/14 5%

fia møte i kontrollutvalget 18. desember 2014

Tilstede Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Kjersti Nyhus, Karsten Lien og
Iren Parthaugen.

Forfall

Sekretær Audun Helleland, kontrollutvalgssekretariatet i
Buskerud og omegn IS

Revisjonen Revisjonssjef Pål Ringnes,
Buskerud Kornmunerevisjon IKS

Administrasjonen Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, deltok under behandling av
sak 47/ 14 og besvarte spørsmål knyttet til sak 52/14.

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Leder opplyste innledningsvis at revisjonssjef Pål Ringnes er ansatt som daglig leder i sekretariatet
etter nåværende leder som går av med pensjon sommeren 2015.

Sak 46/14 Protokoll fra møte nr. 06/ 14 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Det fremkom ingen kornmetrtarer til protokollen.

Vedtak i kognllutvalget:

Protokoll fra møte nr. 06/14 godkjennes.

Sak 47/14 Status for den økonomiske situasjonen pr. 30.11.14
Redegjørelse v/kommunalsjefen for økonomi

Behandling:

Kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, opplyste at det økonomiske resultatet for
2014 synes å bli bedre enn tidligere prognoser. Virksomhetene har stabilisert seg, men
det er usikkerhet rundt skatteutjevningen som kan rnedføre redusert skatteinngang.

Det er et strarnt budsjett for 2015 og det må arbeides hardt for å opprettholde den gode
trenden. På spørsmål om det konkrete resultatet for 2014, kunne ikke kornmunalsjefen
antyde dette ennå.



 

Sak 48/14

Sak 49/14

Sak 50/14

KONTROLLUTVALGET

Vedtak í kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar koinmunalsjefens redegjørelse om den økonomiske situasjonen til
orientering.

Sekretæren informerer

Behandling:

Sekretæreii opplyste kort at det i en kommune foregikk forvaltningsrevisjon knyttet til
samhandlingsrefonnen. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og resultatet kjennes ikke.
I en annen konnnune er det mye «støy» rundt barnevernet, og det aktuelle
kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til oiientering.

Revisor informerer

Behandling:

Revisjonssjefen konstaterte at regnskapsrevisjonen er i lute. Forøvrig opplyste han at:
0 Revisjonen hadde kontrollert nytt finansregleinent opp mot lovmessig krav og

funnet det i orden.
ø Revisjonen arbeider med:

o Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser
o Forvaltningsrevisjon knyttet til rusomsorg/psykisk helse

Rapportene ville trolig bli klar til behandling i neste møte i kontrollutvalget.

l tilknytning til revisors orientering benierket medlem Hjerpseth at
fonfaltningsrevisjonsrapporten om arkivorclningen var behandlet i koinmunestyret som
vedtok at rådmannen rapporterer direkte tilbake til koinmunestyret om iverksatte tiltak.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Fylkesmannen i Buskerud - gjennomførte tilsyn i Ringerike kommune

Behandling:

Sekretæren gikk kort gjennom de avvikene fylkesmannen hadde avdekket ved de 3
tilsynene i Ringerike kommune innen følgende områder:
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Sak 51/14

Sak 52/ 14

KONTROLLUTVALGET

0 Tilsyn med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven - praktisk bistand og
Omsorgslønn Ringerike konnnune 2014.

0 Tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettígheter kapittel
4A, Ringerike kommune, Nes omsorgssenter 2014.

o Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen. (Ringerike
kornmune ~Veie1nnarka ungdomsskole).

Sekretæren ble pålagt å innhente informasjon om koinmunens lukking av konstaterte
avvik.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om fylkesmannens tilsyn til orientering.
Sekretaaren innhenter dokumentasjon på lukking av konstaterte avvik.

Vurdering av prosjektfundersøkelsei' i 2015

Behandling:

Revisjonssjef Ringnes gjennomgikk kort forslagene til prosjekt/Llndersøkelser.
Kontrollutvalget uttrykte en rekke synspunkt på revisjonens forslag og fant at det ville
prioritere prosjektet IKT-sikkerhet og personvern.
Uavhengig av revisjonens forslag fant kontrollutvalget at det ønsket et prosjekt med å
avklare hva som har skjedd med gjennomførte foivaltningsrevisjoner de siste 5 årene.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ber Buskerud Kominunerevisjon IKS gjennomføre følgende
fowaltningsrevisjonsprosjekt:
1. IKT-sikkerhet og personvern
2. Avklare hva som har skjedd med gjennomførte prosjekt de siste 5 årene

Finalisreglement for Ringerike kommune - attestasjonsrapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS

Bellandlingt

På kontrollutvalgets spørsmål om finansreglenientet og formannskapets behandling av
dette, opplyste kornmunalsjefeii at behandlingen ble utsatt fordi politikerne ønsket et
tydeligere regleinent. l januar 2015 vil det bli avholdt et temainøte om
finansforvaltning, hvor det deltar fagkoinpetanse, og som tar sikte på å belyse deler av
dette fagområdet.
Det forutsettes at det justerte reglementet behandles av formannskapet i februar 2015.

Kontrollutvalget viste til at det behandlet og ga innspill til gjeldende reglement, og
uttrykte ønske om å få anledning til det sarnrne når det gjelder det nye.
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Sak 53/14

Sak 53/14

KONTROLLUTVALGET

Kommunalsjefen fastslo at det er viktig med innspill for å lage et forståelig reglement,
og lovet å forelegge reglementet for kontrollutvalget før behandling i formannskapet.

Vedtak i kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget utsetter realitetsbehandling av finansreglementet.
2. Kontrollutvalget vil være representert i fonnarnrskapets ternarriøte den 13.januar'

2015.

Møteplan for 2015

Behandling:

Vedtak i kontrollutvalget:

Følgende møteplan fastsettes for 2015:

6. februar
12. mars

16. april
7. mai
11. juni
23. september kl. 15.00
12. november'
17. desernber

Alle møter, unntatt 23. september begynner kl. 08.30.

Buskerud Kommunerevisjon IKS- brev nr. 14 til kontrollutvalget
(Unntatt offentlighet, jfr. oflll. § 13)

Behandling:

Revisjonssjef Ringnes viste kort til revisjonens brev og opplyste at konnnunens arbeid
med oppfølging av etablerte rutiner ville bli fulgt opp. I forlengelse av dette arbeidet
ville revisjonen gi en ny tilbakemelding til kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar brev nr. 14 til orientering og avventer ny rapport fra revisjonen
med resultatet fra kommunens oppfølging av etablerte rutiner.
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 KONTROLLUTVALGET

Eventuelt

Under eventuelt ble det reist spørsmål om hvorvidt det forelå politisk behandling av inngått
leiekontrakt for Samfunnshuset, og om dette er en sak for kontrollutvalget.
Etter meningsutveksling fant kontrollutvalget ikke grunnlag for å behandle problemstillingen, men
viste til muligheten for å stille spørsmål i kornmunestyret.

Det ble også vist til medieomtale (artikkel) om temaet «når jobben gjør deg syk», og reist spørsmål
om dette er en aktuell problemstilling i Ringerike konnnune. Under kontrollutvalgets
rneningsutveksling ble det fremhevet at Ringerike kommune gjør en rosverdi g innsats og tar dette
problemet på alvor.

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 18. desember' 2014

Jan L. Stub
Leder

Trond Hjerpseth Iren Partlrarrgen

Kjersti Nyhus Karsten Lien

Kopi : Ordfører' og rådmann
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/73-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 1/15 

 

Månedsrapport november 2014  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport november 2014 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.01.2015: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Månedsrapport november 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.11.2014. Helårs 

prognose for regnskapsåret 2014 viser er mindreforbruk på 8,7 mill. kroner. Det er 

økonomiske driftsutfordringer og merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og 

kultur og helse og omsorg. I tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 

mill. kroner lavere enn budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir noe bedre enn budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 
Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og 

omsorg. 



Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

20 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd 

enn budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 

2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 

prognosen nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 

Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som 

skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer 

og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 



budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS 

og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for 

øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Vi går mot slutten av 2014 og det er gledelig å registrere at årets økonomiske resultat ser ut 

til å komme i havn omtrent som planlagt. Det har vært et utfordrende driftsår hvor 

inntektene og driftsutgiftene har måttet justeres underveis i året. Dette er krevende for hele 

organisasjonen, men nødvendige politiske beslutninger har blitt gjort og alle ansatte har 

tilpasset arbeidshverdagen for å kunne gi et best mulig tilbud til befolkningen. Også i 2014 

har det vært nødvendig med omstruktureringer for å tilpasse driften til de økonomiske 

rammene kommunen har til rådighet. Årsprognosen i årets siste månedsrapport viser at vi 

har driftsutfordringer også fremover, i og med at de to største driftsområdene varsler 

merforbruk i forhold til budsjett. Kommunen har fått ekstraordinære inntekter som vil dekke 

opp for dette i år, men vi kan ikke regne med slike inntekter i 2015. Rådmannen vil sammen 

med sine ledere i hele organisasjonen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt med å 

tilpasse driften ytterligere slik at Ringerike kommune innfrir sine budsjettmål i 2015, og på 

den måten sikrer kommunens innbyggere et godt og forutsigbart tjenestetilbud i årene 

fremover. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport november 

 

 

Lenker 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i 

driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå 

uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil 

utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.11.2014. 

Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og 

økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften 

fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent 

av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 8,7 mill. kroner. Det er en endring på 6,3 mill. kroner i forhold 

til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen helse og omsorg. 

 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann 

og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og 

administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 20 mill. kroner 

samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter 

forbedrer den totale prognosen. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -77 819 107 311 -8 659 0 8 659 2 348

0 Folkevalgte og revisjon 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

1 Rådmann og strategiske tiltak 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

2 Adm støtteenheter og fellesutg 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

3 Oppvekst og kultur 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

4 Helse og omsorg 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

5 Tekniske områder 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

7 Avsetninger og overføringer -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 -8 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike 

betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette 

oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert. 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil 

inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av 

eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer 

på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn 

antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må 

gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike 

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 

1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut 
av ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske 
vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt 
for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk 
handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler 
akkumulert underskudd i 2015 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og 
næringsliv  

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende helse i kommuneplanarbeidet 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til 
2012 

 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen 

 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i 
organisasjonen 

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga 
med merking og skilt 

4. Ringerike kommune skal 
være en anerkjent i Norge 
for sitt arbeid på omdømme, 
service og kommunikasjon 

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å 
bedre service og omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen 

 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer 
om det positive som skjer i Ringerike kommune 

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker 
hverandre både i arbeidssammenheng og privat 
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4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet 

for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.   
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

 

Folkevalgte og revisjon (område 0) 
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,6 

mill. kroner. 

 

 

Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,7 mill. kroner. 

 

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye 

kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill. 

kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten 

regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 5 857 4 490 6 047 6 657 610 9 % 169

Driftsresultat 5 906 5 129 6 002 6 612 610 9 % 169

Driftsutgifter 6 024 5 357 6 143 6 865 722 11 % 224

Driftsinntekter -118 -228 -141 -253 -112 44 % -55

Finansresultat -49 -639 45 45 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % 0

Finansinntekter -49 -639 -10 -10 0 0 % 0

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 15 979 21 084 23 234 21 597 -1 637 -8 % -1 266

Driftsresultat 16 395 21 644 23 334 21 697 -1 637 -8 % -1 266

Driftsutgifter 18 075 23 355 25 637 22 828 -2 808 -12 % -1 713

Driftsinntekter -1 680 -1 711 -2 303 -1 132 1 171 -103 % 447

Finansresultat -415 -559 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 1 0 0 0 0

Finansinntekter -415 -560 -100 -100 0 0 % 0
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,7 

mill. kroner. 

 

Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på rundt 2 

mill. kroner. Lønnskostnadene blir lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid, 

og også innkjøp er noe lavere enn budsjettert. IT- avdelingen har foreløpig ikke bemannet opp i det 

tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for Lønns-, Personal- og 

Økonomisystemene for 5 kommuner.   

Manglende gebyrinntekter (ca 0,5 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt økonomisystem 

1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet. 

 

Oppvekst og kultur (område 3) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske 

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 8,1 mill. kroner.  

 

Prognosen er endret med 1,4 mill. kroner siden forrige rapportering. Dette skyldes små endringer 

innenfor flere av enhetene. Blant annet noe mindre inntekter enn først antatt knyttet til 

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 68 031 65 584 68 488 70 170 1 683 2 % 1 108

Driftsresultat 68 327 65 744 68 771 70 764 1 994 3 % 1 510

Driftsutgifter 72 649 69 026 73 199 75 354 2 156 3 % 2 215

Driftsinntekter -4 321 -3 282 -4 428 -4 590 -162 4 % -705

Finansresultat -296 -160 -283 -594 -311 52 % -402

Finansutgifter 5 13 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -302 -173 -291 -600 -309 52 % -400

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 416 119 508 842 554 384 546 266 -8 118 -1 % -6 767

Driftsresultat 416 896 509 710 554 648 546 445 -8 203 -2 % -6 911

Driftsutgifter 496 961 591 669 659 507 651 022 -8 484 -1 % -10 462

Driftsinntekter -80 065 -81 958 -104 859 -104 578 281 0 % 3 551

Finansresultat -777 -868 -264 -179 85 -48 % 144

Finansutgifter 38 8 12 10 -2 -17 % 0

Finansinntekter -815 -876 -276 -189 87 -46 % 144
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Ringerikshallen, noe høyere forbruk i barnehagene enn tidligere rapportert og ytterligere økning i 

merforbruk knyttet til avlastningstjenester for barn og unge. 

Merforbruket på 8,1 mill. kroner kan knyttes til merutgifter på kommunalt tilskudd til private 

barnehager, opprettelse av flere private og kommunale barnehageplasser enn budsjettert, økte tiltak 

barn og unge, fortsatt ekstraordinært mange og dyre tiltak i barnevernet samt en økning i 

kostnadskrevende avlastningstiltak/barneboliger for barn og unge. Det er også et avvik på kultur-

området som skyldes ekstraordinære utbetalinger av tilskudd samt bortfall av inntekter. 

 

Helse og omsorg (område 4) 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 13,5 mill. kroner. En forbedring på 4,2 mill. kroner fra forrige 

månedsrapport. 

 

Det er hovedsakelig tre faktorer som bedrer prognosen; en mer nøyaktig beregning av refusjon for 

ressurskrevende brukere viser noe høyere inntekter enn først antatt. I tillegg ser regnskapet for årets 

medfinansiering av sykehusinnleggelser ut til å komme bedre ut enn tidligere beregnet. Det er også 

flere av enhetene i driften som melder om noe forbedringer i prognosen. 

Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen: 

- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en 

økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten. 

- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til 

budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.  

- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 648 626 607 736 627 054 613 550 -13 503 -2 % -17 756

Driftsresultat 651 934 614 291 630 374 613 748 -16 625 -3 % -20 878

Driftsutgifter 796 895 765 995 824 406 781 329 -43 077 -6 % -36 160

Driftsinntekter -144 961 -151 704 -194 032 -167 581 26 452 -16 % 15 282

Finansresultat -3 307 -6 555 -3 320 -198 3 122 -1578 % 3 122

Finansutgifter 1 006 867 1 006 450 -556 -124 % -556

Finansinntekter -4 313 -7 422 -4 326 -648 3 678 -568 % 3 678
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I tillegg har kommunen har fått refusjonskrav fra andre kommuner i forhold til oppholdsutgifter for 

beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet).  Det er endringer i regelverket som 

gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 2,7 mill. kroner. Saken vil fra kommunens side 

bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt inn i prognosen. 

 

Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,7 

mill. kroner. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av lønns-

budsjettet på teknisk. Ved miljø- og arealforvaltningen er det negativt avvik på lønn samt at 

gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Dette sammen med sommerens ekstrautfordringer med 

mange uttrykninger i forbindelse med brann og kjelleroversvømmelser dekkes fortsatt innenfor 

tildelte rammer for området som helhet.  

 Fra 1.januar 2015 organiseres eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, 

park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell. Arbeidet med ansettelse av nye enhetsledere er i 

gang. 

  

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 135 072 140 599 175 031 178 706 3 675 2 % 1 900

Driftsresultat 135 380 140 961 173 916 177 534 3 618 2 % 2 260

Driftsutgifter 270 751 290 600 329 613 339 874 10 261 3 % 3 530

Driftsinntekter -135 371 -149 639 -155 697 -162 340 -6 643 4 % -1 270

Finansresultat -308 -361 1 115 1 172 57 5 % -360

Finansutgifter 12 18 1 208 1 172 -36 -3 % -360

Finansinntekter -321 -379 -93 0 93 0
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Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2,6 mill. kroner. 

 

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i januar 2015 og 

regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Foreløpige 

beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen anslått til 

ca 2,6 mill. kroner.  

 

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser et negativt 

avvik på 5,2 mill. kroner.  

 

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og 

skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 

anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet, 

og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen. 

Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er 

budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.  

 

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 488 -11 767 -31 132 -33 742 -2 610 8 % -2 000

Driftsresultat 2 562 -3 855 -31 132 -32 409 -1 277 4 % -2 000

Driftsutgifter 6 319 1 045 -31 079 -32 355 -1 277 4 % -2 000

Driftsinntekter -3 757 -4 900 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 050 -7 912 0 -1 333 -1 333 0

Finansutgifter 51 378 53 836 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -55 428 -61 748 -50 000 -51 333 -1 333 3 % 0

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsresultat -1 403 992 -1 240 608 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 404 009 -1 240 625 -1 473 936 -1 479 176 -5 240 0 % -5 240

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0
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Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 33,8 mill. kroner 

lavere driftsregnskap enn budsjettert. 

 

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert, 

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

Kommunens minimumsavdrag for året blir 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Resten av 

endringen fra forrige måneds rapport gjelder startlån. Som følge av lavere tap på lån enn budsjettert 

er renteinntektene på startlån økt med 0,7 millioner kroner. 

6. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i november.  

Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av 

salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP 

(10 mill. kroner).  Årets låneopptak gjennomføres i desember. Dette for å unngå unødige 

renteutgifter.  

  

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr nov) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 37 976 11 350 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200

Driftsresultat 60 352 0 0 0 0

Driftsutgifter 52 334 0 0 0 0

Driftsinntekter 8 18 0 0 0 0

Finansresultat 37 916 10 999 41 966 75 766 33 800 45 % 32 200

Finansutgifter 99 076 53 201 87 083 92 983 5 900 6 % 5 000

Finansinntekter -61 160 -42 202 -45 117 -17 217 27 900 -162 % 27 200
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7. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved 

inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 

2526 til 2254.  

Status i 2014 ser slik ut: 

 
 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i desember. Samtidig er antall 

ansatte økt med 8, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av året.  

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte. 

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.12.2014

Antall årsverk 1854 1809 1771

Antall ansatte 2254 2317 2262



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2421-2   Arkiv: 231 M6  

 

Renovasjonsgebyr for 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. HRA styrets forslag til renovasjonsgebyrer for 2015 vedtas: 

a. Renovasjon for husholdninger  kr. 2 330.- pr år eks mva. 

b. Renovasjon hytter    kr.    910.- pr år eks mva. 

 

2. Deler av renovasjonsgebyret til HRA AS for 2015 vedtas overført til «Stiftelsen 

etterbruksfond for Trollmyra deponi»: 

a. Fra husholdningsgebyret   kr. 30.- pr abonnent. 

b. Fra hyttegebyret    kr. 10.- pr abonnent. 

c. Fra næringsavfall    kr. 40.- pr tonn.  

 

Sammendrag 
Styret i HRA AS har godkjent budsjett for 2015. Renovasjonsgebyrene beholdes uendret fra 

2014 til 2015.01.19 

 

Renovasjonsgebyrene må vedtas i de respektive deltakerkommunene. 

 

I følge Forurensningslovens § 20 skal anlegg som legges ned sikres slik at de ikke skaper 

forurensning i ettertid. For å sikre midler som kun kan brukes til etterdrift av deponiet, ble 

det i 2008 etablert en stiftelsae «Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi». For å 

skaffe midler til fondet blir deler av renovasjonsgebyret og inntektene fra næringsavfallet 

øremerket overføring til stiftelsen. 

 

 

 
  



 
 

 

Vedlegg 

 

Brev fra HRA AS til eierkommunene datert 30.10.14 «Renovasjonsgebyr for  

2015» 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

J.nr. 5262014 Ref. KOK

Jevnaker, 30. oktober 2014
HRAs eierkornmuner

BDO Tordenskjoldsgate 13-15
2821 Gjøvik

Att: Rådmannen

REN OVASJ ONSGEBYR FOR 2015

Styret i HRA har godkjent budsjett for 2015 og LTB for 2016-2018.
Dette ble presentert for HRAS eiere på høstmøtet den 20. oktober.
HRA forslag til renovasjonsgebyr' må vedtas i hver eierkonnnune.

Gebyrer 2015
Forslag til renovasjonsgebyrer for 2015 eks. lnva.:

Husholdningsavfall (standard 140 l dunker)
Kostnader til ’t1'ansp0rt/bel1a11dlingav husholdningsavfall kr. 2.300,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 30.-
Renovasionsgebvr husholdning eks. mva. kr. 2.330,-

For abonnenter som onsker storre dunker til restavfall, gjelder følgende ornregning:
Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6, dvs. kr. 3.728,-.
Ved bruk av 360 l. dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3, dvs. kr. 6.990,-.

For de som har sine dunker utover 10m. grense frakjorbarveg, gjelder følgende gangtillegg pr
år.

10 - 30 m. kr. 270,- eks. mva.
30 -50 m kr. 520,- -”-
50 - 100 m kr. 770,- -”-

Fradrag for hjemrnekoinpostering av matavfall kr. 200,-

Hytteavfall
Kostnader til transportfbehandling av hytteavfall kr. 900,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 10,-
Renovasionsgebvr hvttcr eks. mva. kr. 910,-.

Vi klarer' dermed åbeholde alle renovasjonsgebyrene på sannne nivå som i 2014.

l
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AVFALLSSELSKAP

Etterdriftsfond for deponiet på Trollmyra
I følge Forurensningslovens § 20, skal arrlegg som legges ned, sikres slik at de ikke skaper
tbrunrerrsnirrg i ettertid. Dette gjelder' også for' deponiet på Trollmyra, fr'a det tidspunkt
deponiet blir' avsluttet som mottaker av avfall.
For å sikre midler som kun kan brukes til etter'dr'ift av deporriet, ble det den 10. april 2008
etablert en egen stiftelse: ”Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi”.

For åskaffe rnidler' til fondet, vil en del av renovasjonsgebyret og en del av inntektene fra
næringsavfallet bli øremerket overføring til stiftelsen.

I 2015 vil følgende midler bli overført stiftelsen:
- Fra husholdningsgebyret kr. 30,- pr. abonnement
- Fra hyttegebyret kr. 10,- pr. abonnement
- Fra næringsavfall kr. 40,- pr. tonn

Selvkost for renovasjonsgebyret for l1usl1oldni11gsavfall
Forurensningslovens § 34 gir bestemmelser om hva renovasjonsgebyret skal dekke, samt at
renovasjonstjenesten skal utføres til selvkost.
Det har vært diskutert mye i avfallsbrarrsjerr om kryssubsidiering mellom monopoldel og
konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder' ofte der hvor kornmunale selskaper' utfører
renovasjonstjenester' på næringsavfall. HRA utfører' ikke transport eller' corrtairrerrrtleie
vedrørende næringsavfall.
Vi tar' imidlertid imot diverse avfall fra næringslivet, og både ansatte, maskiner' og anlegg er'
involvert både i rnonopoldel og næringsdel.
For' â regne ut selvkost for' monopoldelen, har vi valgt å splitte budsjett og regnskap i to deler.
På denne rnåterr kan vi dokumentere at uønsket subsidiering ikke finner' sted.
Årsoppgjør' blir' satt opp med selvkostberegrrirrger.

Vennlig hilsen
I-Iade/larrddogRingerike Avfallsselskap AS

» , / ',/r .f vi//*(,(
Kjell Olav Kolrud
Daglig leder'

l irrdcl-.rrrriog Ringerike ;\\'f;1Il_<\:cl.x'l<;1p.\'I11.v.:11_v1'\'cg_;c11H), 5520 _]c\'Iml<cr 2
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Arkivsaksnr.: 14/1174-52   Arkiv: 145  

 

Endring årsbudsjett 2015 skatt på formue og inntekt  

 

Forslag til vedtak: 
 

Punkt 8 i kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2015 (sak 138/14) endres til; «skatt på 

formue og inntekt utskrives med 11,35 %»  

 

Sammendrag 
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjett for 2015 maksimalskatteører for personlige 

skatteytere i 2015. Denne ble for kommuner satt til 11,35 % som er en nedgang på 0,05 % 

fra 2014.  

I forslag til statsbudsjett var denne satt til 11,25 %, og denne satsen ble brukt i Ringerike 

kommune i forbindelse med vedtak av kommunens årsbudsjett. Denne må nå endres i tråd 

med Stortingets føringer. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyrets sak 138/14 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3835-5  Arkiv: 202 D13  

 

Sak: 2/15 

 

Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.01.2015: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk.  

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene, hvor bl.a. kompensasjon 

for lønns- og prisstigning avklares. 

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Holtens forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Holten (Krf), Stiksrud 

og Lillestø (V), Aasen (Sp) og Kristoffersen (Sol). 

2. Holtens forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Holten (Krf), Stiksrud 

og Lillestø (V), Aasen (Sp) og Kristoffersen (Sol). 

3. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

4. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 14/3835-2   Arkiv:   

 

Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 

finansieres i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

 

Innledning 
 

Bakgrunnen for finansieringsavtalen er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 

2010. Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med forslaget 

«Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

 

Formålet med denne finansieringsavtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom Ringerike 

kirkelige fellesråd (RKF) som byggherre og RK som har et finansieringsansvar iht. 

kirkeloven § 15.  

 

Finansieringsavtalen bygger på politiske vedtak og det er derfor i utgangspunktet ikke 

nødvendig med en politisk behandling av avtalen. Imidlertid er det uenighet med RKF på 

enkelte punkter og det er behov for politisk avklaring før finansieringsavtalen sluttføres og 

signeres. 

 

Beskrivelse av saken 
 



Rådmannen har i 2014 utarbeid forslag til finansieringsavtale mellom Ringerike kommune 

og RKF. RKF behandlet forslaget i sitt møte i november 2014 og gjorde følgende vedtak: 

 

Rkif  96/2014            HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med kommunen 

  

Vedtak: 

Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3: 

Husleiesummen på kroner 476.000,-  indeks justeres tilsvarende husleieindeksen i 

SSB. 

Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016. 

Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif. 

 

RKF ønsker at det blir en egen husleiesum som er synlig for alle parter og at denne summen 

indeksjusteres slik husleien ellers ville ha gjort i arealene kommunen i dag leier i Storgata. 

RKF ønsker videre at husleiesummen utbetales fra 01.01.2016. Byggestart er planlagt i mars 

2015, og med ferdigstillelse i juni 2016. RKF opplever at de tar et større økonomiske grep 

for å få kontor på plass i kirken enn kommunen.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Hele kirkeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31  
  

Kirkeloven §15 

 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til 

daglig leder av kirkelig fellesråd,  

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 

hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 



Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) 

og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Gjenoppbygging av Hønefoss kirke har vært gjenstand for mange politiske saker og vedtak. 

Finansieringsavtalen bygger på følgende vedtak; 

 

Kommunestyrevedtak 

 

SAK 86/14, KOMMUNESTYRET 26.06.2014, FINANSIERING GJENOPPBYGGING 

HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 

3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp 

lån 

på kr. 2,9 mill. 

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 

Formannskapsvedtak 

 

Sak: 182/12 KONTORLOKALER I KIRKEGATA 10 FOR HØNEFOSS KIRKE 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Under forutsetning av at Ringerike kommunes kostnader ikke øker ved etablering av 

kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab har Ringerike kommune som intensjon å 

legge til rette for kontorlokaler i nærheten av kirketomten. 

  

Sak: 151/13 HØNEFOSS KIRKE – KONTORLOKALER 

 

Vedtak i Formannskapet: 

Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke 

under forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens 

kostnader for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 

 

Rådmannens vurdering 



 

Rådmannen opplever at tidspunkt for overføring av husleiesum er i strid med tidligere 

politiske vedtak. Husleieavtalen i Storgata går ut 31.12.2017. Rådmannen opplever 

signalene fra den politiske behandlingen av kontorer i kirken at det kan aksepteres at RKF 

kompenseres med husleiekostnadene fra det tidspunkt kontorene i kirken står klare til bruk 

og at rådmannen gjennom senere forslag til budsjett må finne forslag til dekning.  

   

At RKF skal kompenseres tilsvarende kommunens leiekostnader før kontorene i kirken tas i 

bruk er imidlertid ikke i tråd med de politiske signalene.  

 

Rådmannen vurderer også at det ikke er riktig å imøtekomme de øvrige merknadene RKF 

vedtok. Finansieringsavtalen legger opp til at det er kommunens husleiekostnad ved 

overføringstidspunktet som gjelder, dvs det innrømmes indeksregulering frem til beløpet 

overføres første gang. Deretter mener rådmannen at det blir feil å lage en binding med 

indeksregulering i årene fremover. Det riktige vil være at kostnaden inngår i den årlige 

overføringen til RKF og at beløpets størrelse er avhengig av årlige forhandlinger og 

bevilgninger. Kommunestyret var i sak 84/14 tydelig på at RKF selv må risiko for renter og 

avdrag som følge av kapitalisering av reduserte kostnader. 

 

 

Vedlegg 
 Utkast til finansieringsavtale, datert 13.november 2014. 

 Epost fra kirkevergen med Ringerike kirkelige fellesråds vedtak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 

 

 



Utkast, 13.november 2014 
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AVTALE OM  

BYGGING OG FINANSIERING  

AV HØNEFOSS KIRKE  

 

1.  Parter, bakgrunn og formål med avtalen 

1.1 Avtaleparter er Ringerike kirkelige fellesråd (heretter kalt RKF) og Ringerike 

kommune (heretter kalt RK).  

1.2 Bakgrunnen for denne avtale er at tidligere Hønefoss kirke brant ned 26. januar 2010. 

Det er vedtatt at ny kirke skal oppføres på samme tomt, som eies av soknet. 

Arkitektkonkurranse er avholdt og LINK arkitektur AS vant konkurransen med 

forslaget «Himmeltrærne». Det er inngått kontrakt mellom RKF og arkitektfirmaet.  

1.3 Formålet med denne avtalen er å fastsette ansvarsdeling mellom RKF som byggherre 

og RK som har et finansieringsansvar iht. kirkeloven § 15.  

 

2.  Ansvar for byggeprosjektet - Byggherreansvar 

2.1 RKF er byggherre og ansvarlig for at ny Hønefoss kirke, inkludert utomhusområdene, 

planlegges og bygges i henhold til denne avtale.  

2.2 RKF engasjerer prosjektledelse og byggeledelse samt entreprenør og har det helhetlige 

ansvaret for å planlegge, utføre og følge opp prosjektet innenfor de fastsatte 

økonomiske rammer.  

For å ivareta sitt ansvar nedsetter RKF en byggekomite. Kommunen deltar med 2 

representanter i komiteen, hvorav en har stemmerett og den andre er kommunens 

prosjektansvarlige.  

Kirkevergen koordinerer den løpende kontakten mellom RKF og RK. 

2.3 RKF skal sikre at kirkebygget utformes slik at det fyller de kravene departementet 

stiller for godkjenning som soknekirke (antall plasser mv.). RKF skal innenfor den 

økonomiske rammen som er til rådighet tilstrebe tekniske løsninger som gir lavest 

mulige driftskostnader når kirken er ferdigstilt.  

2.4 RKF skal sørge for at bygget har nødvendig fullverdiforsikring i hele perioden.  
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3.  Fastsatt kostnadsramme og finansieringsansvar  

3.1  Total kostnadsramme for prosjektet bygging av ny kirke inkludert kontordel er 76,2 

millioner kroner eksl. merverdiavgift.  

Dette beløpet skal også dekke alle kostnader påløpt før inngåelse av denne avtale, 

herunder kostnader til avholdelse av arkitektkonkurranse, forprosjektering mv.  

3.2 Total kostnadsramme skal inkludere kostnader til: 

a) Nytt kirkebygg, inkludert nye kontorlokaler, og nødvendige byggtekniske 

installasjoner 

b) Ferdigstillelse av utomhusområdene. 

c) Altertavle  

d) Benker til kirkerommet. 

Alt øvrig utstyr og inventar, både til kirkerom og kontorer finansieres og anskaffes av 

RKF eller givere og omfattes ikke av kostnadsrammen. Det samme gjelder orgel. 

3.3 Den totale kostnadsrammen på 76,2 millioner, jfr. punkt 3.1, dekkes på følgende måte:  

a) RK yter tilskudd med totalt 26,3 millioner iht. kommunestyrets budsjettvedtak. 

RK gir ikke kompensasjon for merverdiavgift i tillegg til det fastsatte 

tilskuddet.  

b) RKF dekker 42,9 millioner hvorav 36 millioner er anslått forsikringsutbetaling 

for tidligere Hønefoss kirke med inventar, 2,9 millioner er lån med garanti fra 

kommunen og 4 millioner er egenandel/innsamlede midler.  

c) RKF vil inkludere nye kontorlokaler i kirkebygget, og finansierer selv 

merkostnaden anslått til 7 millioner ved lån. Iht. kommunestyrets vedtak i sak 

86/14 samtykker kommunen til årlig å overføre RKF det beløp kommunen 

dermed sparer i leie og fellesutgifter for RKFs nåværende lokaler ved tidspunkt 

RKF fraflytter Storgaten, dvs. 476.000 NOK pr 2014. RKF kan benytte beløpet 

til å dekke lånekostnader forbundet med nye kontorlokaler.  Beløpet inngår i 

overføringen til RKF fra det tidspunkt RKF har fraflyttet Storgaten.  

 Ved overskridelse av kostnadsrammen angitt i punkt 3.1 må RKF selv skaffe ekstern 

finansiering. Likeledes må RKF selv finne alternativ finansiering dersom den del av 

som RKF baserer på forsikringssum, innsamlede midler og egenkapital svikter. 

Kommunen gir ikke tilskudd utover det som fremgår av punkt a) og c).   

Momskompensasjon som RKF mottar ifm. utgifter til prosjektet kan benyttes i 

byggeprosjektet. 

Eventuelle økninger i RKFs driftsbudsjett som skyldes merarbeid ifm. gjennomføring 

av byggeprosjektet dekkes ikke av kommunen.  
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4.  Ansvar for økonomistyring og regnskap 

4.1 Lån som RK skal garantere for må på forhånd være godkjent av RK. 

4.2 RKF er ansvarlig for å føre regnskap for prosjektet i hele avtaleperioden.  

4.3 Kommunens andel av total kostnadsramme utbetales til RKF etter en utbetalingsplan 

som RKF foreslår og drøfter med RK når kontrakten med entreprenør foreligger.  

I prosjekt/byggeperioden foretar prosjektleder/byggekomiteen økonomirapportering til 

RKF i henhold til rutiner de fastsetter seg i mellom. RKF skal en gang hvert kvartal 

rapportere til RK ved rådmannen om prosjektets fremdrift og økonomi, og forøvrig 

dersom særskilte avvik fra fremdrift eller økonomisk ramme oppstår.  

Dersom prosjektet forsinkes medfører det ingen økning i kommunens andel. 

Kommunens utbetalinger forskyves tilsvarende forsinkelsen.  

5.  Avsluttende bestemmelser 

5.1 Denne avtalen gjelder fra undertegning og frem til kirkebygget er ferdigstilt og 

overtatt av RKF samt sluttoppgjør er foretatt. Forpliktelsen avtalt i punkt 3.3 c) gjelder 

likevel helt frem til lånet er nedbetalt.  

5.2 Avtalen er ikke gyldig før den er godkjent av RKF og kommunestyret i Ringerike 

kommune. 

 

Hønefoss__/__2014      Hønefoss__/__2014 

 

 

____________________     _____________________ 

Rådmann      Ringerike kirkelige fellesråd 

Ringerike kommune 



Fra: Kjetil Gjærde [mailto:kirkeverge@ringerike.kirken.no]
Sendt: 21. november 2014 15:45
Til: Knut Edvard Helland
Emne: Hønefosskirke. Finansieringsavtale.

HeiigjenKnutE.

Protokollenfra onsdagensmøteer ikkeendeliggodkjent,men jegoversenderlikeveldet somgjelder
saken«vår».

Rkif 96/2014 HØNEFOSS KIRKE. Finansieringsavtale med
kommunen

VEDTAK
Rkif har følgende kommentarer til punkt 3.3:
Husleiesummen på kroner 476.000,- indeks justeres tilsvarende
husleieindeksen i SSB.
Husleiesummen overføres fra og med 01.01.2016.
Husleiesummen overføres som en egen separat overføring til Rkif.

Somdet fremgåravreferatet,såer Rkifopptatt avat det blir enegenhusleiesumsomer synligfor
alleparter ogat dennesummenindeksjusteresslikhusleienellersville hagjort i Storgata.
Sidenkommunener økonomiskansvarligfor bådekontorholdogbyggingavkirke,såmå
husleiesummenutbetalesfra 01.01.2016.
Byggestarter planlagti mars2015,ogmedferdigstillelsei juni 2016.Mao såtar Rkifet større
økonomiskegrepfor å få kontor påplassi kirkenennkommunen.

Jegserfrem til enny revidertavtaleunderpkt 3.3

Haen fortsatt fin dag– og snarthelg.

Vennlighilsen
Ringerikekirkeligefellesråd
----------------
KjetilGjærde
Kirkeverge
Telefon+4741649292
Besøkosspå:www.ringerike.kirken.no
---------
Dennee-posten er kun beregnet for den personenden er rettet til og kan inneholde fortrolig og
taushetsbelagtinformasjon. Vennligstslett denne e-posten og eventuellevedleggsnarestdersomdu
har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsenderom feilen. Bruk og videreformidlingav
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.
---------
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Arkivsaksnr.: 14/1110-10   Arkiv: 033  

 

Rapport fra tverrpolitisk utvalg, «Strukturutvalget», nedsatt i 

august 2014 for å vurdere politisk utvalgsstruktur, delegering og 

arbeidsformer  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til strukturutvalgets forslag og anbefalinger. Forslagene 

og anbefalingene bes fulgt opp og fremlagt for det nye kommunestyret som tiltrer fra 

høsten 2015.  

2. Kommunestyret  nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt 

godgjørelsesreglement. Utvalget gis samme sammensetning som strukturutvalget. 

Frist for å utarbeide forslag til godtgjørelsesreglement settes til 15. mai 2015.   

 

Beskrivelse av saken 
Kommunestyret har ønsket en gjennomgang av dagens politiske utvalgsstruktur, gjeldende 

delegering og de arbeidsformer man benytter i dag og en evaluering av om det er behov for å 

foreslå endringer.  

 

Kommunestyret vedtok derfor i sitt møte i august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg for 

dette formålet. Det ble vedtatt at utvalget skulle bestå av gruppelederne for de enkelte partier 

i kommunestyret og med ordfører som utvalgsleder. Kommunestyret vedtok samtidig et 

mandat for utvalget og frist for arbeidet ble satt til15. januar 2015.  

 

Utvalget har valgt å benytte den forkortede utvalgstittelen «Strukturutvalget». 

Kommuneadvokaten har vært utvalgssekretær. Utvalgets rapport forelå den 13. januar og 

fremlegges hermed for kommunestyret.    

 

Rapporten fra utvalget  inneholder 7 temakapitler og ett kapittel 8 som inneholder en 

oppsummering av hovedfunn og forslag til vedtak. De 7 temakapitlene beskriver og drøfter 

de ulike emner som kommunestyret ba om i mandatet. I kapittel 8 fremgår hovedfunn samt 

Strukturutvalgets anbefalinger og forslag. 

 

Rapporten er vedlagt. Den utgjør utvalgets saksfremlegg, så det er ikke grunn til ytterligere 

omtale her.    

 



Ordfører vil etter behandlingen i kommunestyret sørge for at rapporten og dens innhold vil 

bli gjort nærmere kjent for de respektive komiteer, råd og utvalg. Dette i form av en inntil 30 

minutters presentasjon. 

 

I samforståelse med rådmannen fremlegges saken av ordfører som utvalgets leder. Da 

saksfremlegget er strukturutvalgets rapport foreligger ingen egen vurdering fra rådmannen.   

 

Vedlegg 
Rapport fra «Strukturutvalget» 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

saksbehandler: Dag Erlend Reite 
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Kapittel 1 Innledning 

Kommunestyret i Ringerike har ønsket en gjennomgang av dagens politiske utvalgsstruktur, 

gjeldende delegering og de arbeidsformer man benytter i dag og en evaluering av om det er 

behov for å foreslå endringer. Dette ble vedtatt i august 2014. Foreliggende rapport er resultat 

av dette arbeidet, og fremlegges kommunestyret til behandling. 

1.1 Om kommunestyrets vedtak   

Ordfører fremla til kommunestyrets møte den 28. august 2014, saknummer 106/2014, 

saksfremlegg med følgende tittel: 

«Nedsettelse av tverrpolitisk utvalg for vurdering av politisk utvalgsstruktur, 

delegering og arbeidsformer» 

På bakgrunn av saken fattet kommunestyret følgende vedtak mot 1 stemme: 

«Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg bestående av gruppelederne fra AP, H, V, Krf, 

FrP, SP, Rødt og SV i samsvar med fremlagt forslag til sammensetning og mandat. 

Utvalgets rapport skal foreligge innen 15. januar 2015 og deretter til behandling i 

kommunestyret som tar stilling til forslagene og eventuelt hvordan rapporten skal 

behandles videre. 

 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringerike kommune gjøres gjeldende i 

forbindelse med gruppens arbeid.» 

1.2 Utvalgets sammensetning  

Utvalget har i samsvar med mandatet vært sammensatt som følger:  

Kjell B. Hansen, Ordfører        

Alf Henry Meier Arbeiderpartiet 

Christine Hovland Fremskrittspartiet (Magnus Herstad deltok for Fr.P i de 2 siste møtene) 

Dag Henaug  Høyre         

Arnfinn Holten, Kristelig Folkeparti        

Nanna Kristoffersen Rødt (Einar Zwaig har deltatt i alle møter på vegne av Rødt) 

Hans-Petter Aasen Senterpartiet 

Karl-Petter Endrerud Sosialistisk venstreparti       

Helge Stiksrud Venstre 

 

Kommuneadvokat Dag Erlend Reite har vært sekretær for arbeidet, og har ført rapporten i 

pennen.         

1.3 Mandat          

Utvalgets mandat fikk nedenfor gjengitte ordlyd.  

Det tverrpolitiske utvalget skal utforme en rapport det det inngår:    
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1. En generell beskrivelse av kommunelovens regler om kommunestyre, formannskap, 

komiteer og hvilke oppgaver de er tillagt, herunder kontrollutvalgets arbeid 

2. En beskrivelse av strukturen for de politiske utvalg i Ringerike kommune og 

utvalgenes størrelse, arbeidsfordeling seg i mellom og arbeidsform, herunder 

møtehyppighet.  Det skal foretas en kort sammenlikning med utvalgsstørrelse og 

struktur i 3-5 andre bykommuner av samme størrelse som Ringerike kommune.  

  

3. En beskrivelse av de erfaringer politikerne og administrasjonen i Ringerike har 

når det gjelder:  

a. hovedkomiteenes, formannskapets og kommunestyrets størrelse, 

arbeidsdeling seg i mellom og arbeidsform, herunder møtehyppighet 

b. om dagens delegeringsreglement sikrer hensiktsmessig arbeidsfordeling, 

herunder om saker sluttbehandles på «riktig» nivå og om grensen mellom 

saker av prinsipielle interesse og kurante saker praktiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

4. På bakgrunn av beskrivelsene å vurdere endringer og drøfte om 

delegeringsreglement, reglement for kommunestyret og godtgjøringsreglement 

gjenspeiler ønsket praksis og eventuelt foreslå forbedringer. 

Utvalgets rapport skal foreligge innen 15. januar 2015.   

1.4 Om arbeidet i utvalget 

Utvalget, som har valgt å benytte «kortnavnet» strukturutvalget,  hadde sitt første møte 19. 

september 2014 og har til sammen hatt 5 møter. Det siste møtet i utvalget ble avholdt 19. 

desember 2014. Utvalget har dermed gjennomført arbeidet i løpet av et tidsrom på 3 måneder. 

I det første møtet ble mandatet gjennomgått og det ble vedtatt en fremdrifts- og aktivitetsplan 

basert på forslag fra ordfører i egenskap av utvalgets leder.  

Møtene har hatt den form at man ut fra innholdsfortegnelse har drøftet emne for emne basert 

på rapportutkast. Utvalget har så fått rapporten til et siste gjennomsyn før den er sluttført.  

Utvalget har avgitt sin rapport den 15. januar 2015 altså innen fastsatt frist.  

1.5 Om rapporten          

Rapporten inneholder 7 temakapitler foruten ett kapittel 8 som inneholder en oppsummering 

av hovedfunn og forslag til vedtak. De 7 temakapitlene beskriver og drøfter de ulike emner 

som kommunestyret ba om i mandatet.  Oppsummeringen i kapittel 8 peker på hva 

strukturutvalget anbefaler og henviser for hvert punkt til begrunnelsen for de enkelte 

forslagene som fremsettes.   

Utvalget overleverer rapporten til kommunestyret innen fastsatt frist og utvalget mener 

rapporten gir kommunestyret et godt grunnlag til både å ta stilling til forslagene og eventuelt 

hvordan rapporten skal behandles videre.       
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Kapittel 2 Lovverk 

Det første punktet i mandatet fastsetter at utvalget skal gi en generell beskrivelse av 

kommunelovens regler om kommunestyre, formannskap, komiteer og hvilke oppgaver de er 

tillagt, herunder kontrollutvalgets arbeid.  

Dette kapittelet er ment å besvare denne delen av mandatet, men går noe videre da også 

administrasjonsutvalget er omtalt, se punkt 2.2.6.  

Likeledes er det for helhetens del kort referert til andre organer i Ringerike kommune med 

folkevalgt representasjon, se punkt 2.3. Strukturutvalget har også valgt å redegjøre for 

rådmannens rolle i henhold til kommuneloven, jfr. rapportens punkt 2.4   

Videre er det i avslutningen av kapittelet gitt en kort sammenligning med utvalgsstørrelse og 

struktur i 4 andre bykommuner i Østlandsområdet, dvs. den sammenligning som det er bedt 

om i mandatets punkt 2 siste del.   

2.1 Kommunelovens formålsbestemmelse – De grunnleggende kommunale målsetninger 

Hvis man tar for seg kommunelovens formålsbestemmelse uten å ta med henvisningene til 

fylkeskommunen så fastsetter loven at:  

«Loven skal legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og 

for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor 

rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven 

skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk 

standard».   

I bestemmelsen betones verdiene: 

 Funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, dvs. levende lokaldemokrati  

 Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale fellesinteresser, altså god forvaltning 

av fellesgodene. 

 Bærekraftig utvikling 

 Tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard, altså vektlegging av blant annet 

objektivitet og redelighet. 

Formålsbestemmelsen angir samtidig de grunnverdier som man ønsker ivaretatt av 

kommunene som forvaltningsorganer.  Dette er av betydning å ha med seg når man skal 

vurdere politisk arbeid i Ringerike kommune.    

2.2. Kommunelovens regler om de ulike kommunale folkevalgte organer.  

Kommunelovens kapittel 2 inneholder reglene for de kommunale organer. Loven stiller 

kommunene ganske fritt til å organisere virksomheten, men har enkelte minimumskrav.  

Formålet med dette kapittelet i rapporten er å redegjøre for de rammer som eventuelle forslag 

til strukturendringer må holde seg innenfor.  
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2.2.1 Kommunestyret – Sammensetning og rolle 

Alle kommuner skal ha et kommunestyre. Det fremgår av kommuneloven § 6 at 

kommunestyret er det øverste kommunale organet og treffer vedtak på vegne av kommunen 

så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.   

Kommunestyret har følgelig i utgangspunktet « all makt» men gjennom 

delegeringsreglementet, som kommunestyret vedtok i juni 2013, er store deler av den 

kommunale myndighetsutøvelsen fordelt til ulike andre politiske organer og til 

administrasjonen. Delegeringsreglementet skal vedtas «på nytt» av alle nyvalgte 

kommunestyrer. Det innebærer at ethvert kommunestyre tar «fornyet» beslutning om 

myndighetsfordelingen.    

Når det gjelder kommunestyrets størrelse så fastsetter kommuneloven i § 7 at i en kommune 

av Ringerikes størrelse – med over 10.000 men under 50.000 innbyggere – så skal 

kommunestyret bestå av minst 27 medlemmer.  Med dagens 43 medlemmer er 

kommunestyret i Ringerike betydelig større enn lovens minstekrav. 

2.2.2 Formannskapet 

Kommuneloven fastsetter i § 8 at i kommuner som ikke har parlamentarisme, noe som jo 

heller ikke Ringerike kommune har, så skal kommunestyret velge et formannskap. 

Formannskapet er dermed et pliktig kommunalt organ.  

Loven fastsetter at formannskapet skal bestå av minimum 5 medlemmer. I Ringerike 

kommune består formannskapet av 13 personer og er dermed betydelig større enn loven 

krever.  

I henhold til kommuneloven er formannskapet tillagt oppgaven med å behandle forslag til 

økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, men endelig vedtak treffes også i disse sakene av 

kommunestyret. For øvrig behandler formannskapet alle de saker som kommunestyret har gitt 

dem i kraft av delegeringsreglementet.   

2.2.3. Ordfører 

Kommuneloven § 9 inneholder reglene om valg av ordfører og om ordførers funksjon og 

oppgaver.  

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer. Valget 

gjelder for hele valgperioden.  

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskap og er kommunens rettslige 

representant og underskriver følgelig på kommunens vegne i alle tilfeller der denne 

myndigheten ikke er tildelt andre.  

Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men stemmerett bare i de organer 

ordfører er medlem av.  
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Ved parlamentarisk styreform er ordførers rolle mer begrenset uten at det omtales her. 

Kommunestyret kan tildele ordfører myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker som ikke 

er av prinsipiell betydning.  

2.2.4 Faste utvalg og komiteer 

Kommunelovens § 10 åpner for at kommunestyret kan opprette faste utvalg for kommunale 

formål. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer og kommunestyret velger selv medlemmer 

og varaer.  

Utvalgene kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller legge ned faste utvalg.  

I hvilken grad kommunestyret velger å benytte seg av en slik organisering og hvilke 

arbeidsområder slike utvalg eventuelt tildeles er helt og holdent opp til kommunestyret selv å 

bestemme. Dette er altså ikke pliktige organer med fastsatte oppgaver i henhold til lov.   

I Ringerike har man opprettet 3 hovedkomiteer som utfører forberedende behandling og avgir 

innstilling i saker. Komiteene kan, så langt delegeringsreglementet tillater, også fatte 

avgjørelser innenfor sitt myndighetsområde. I dag har Ringerike kommune 3 utvalg som 

riktignok kalles komiteer, et navn strukturutvalget mener bør endres og kommer tilbake til 

senere. Utvalgene som er nedsatt i Ringerike er  

 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  

 Hovedkomiteen for miljø og areal  

 Hovedkomiteen for helse- og omsorg. 

I delegeringsreglementet er disse utvalgene tildelt betydelig myndighet til å avgjøre både 

prinsipielle saker og kurante saker innenfor sitt område, se beskrivelsen av dette i kapittel 5. I 

hvilken grad disse utvalgene faktisk gjør den jobben de er tildelt og avlaster kommunestyret 

for de oppgaver som er delegert til dem eller om de i dag fungerer mer som et ekstra 

saksbehandlingsledd omtales i kapittel 7 i rapporten 

Kommuneloven åpner også for at kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende 

behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Det loven omtaler som komite er det man i 

Ringerike kommune har valgt å kalle ad-hocutvalg.. At det som loven kaller utvalg i 

Ringerike kalles hovedkomite, og at det loven kaller komiteer kalles ad-hocutvalg i Ringerike 

synliggjør hvorfor betegnelsen hovedkomite bør endres til hovedutvalg.   Uansett så 

konstaterer strukturutvalget at hovedkomiteene også fått myndighet til å opprette ad-

hocutvalg til å utrede særskilte spørsmål når de finner det tjenlig, jfr. delegeringsreglementet 

som omtales i rapportens kapittel 5.  

2.2.5 Kontrollutvalg 

Kommunelovens § 77 fastsetter at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg. Dette 

utvalgets oppgave er å føre tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. 

Det fremgår særskilt i loven at utvalget skal: 

 Påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
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 Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning er iht. bestemmelser og vedtak.  

 Påse at det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 Påse at det føres kontroll med selskapsinteresser.   

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret. Loven krever at utvalget skal ha minst 3 

medlemmer hvorav minst ett skal sitte i kommunestyret. I Ringerike har utvalget 5 

medlemmer.  

Med hjemmel i kommuneloven § 77 er det fastsatt en egen forskrift av 15. juni 2004 om 

kontrollutvalg. Forskriften spesifiserer de oppgaver kontrollutvalget har. Foruten de generelle 

plikter som inngår i forskriftens kapittel 3, så omhandler forskriften pliktene kontrollutvalget 

har innenfor de tre hovedarbeidsområdene, nemlig   

 Regnskapsrevisjon (Beskrives i forskriftens kapittel 4).  

 Forvaltningsrevisjon (Beskrives i forskriftens kapittel 5).  

 Selskapskontroll (Beskrives i forskriftens kapittel 6). 

2.2.6 Administrasjonsutvalg – Partssammensatt utvalg 

Kommuneloven § 25 fastsetter at det skal opprettes et administrasjonsutvalg. Dette er et 

partssammensatt utvalg som har som formål å behandle saker som gjelder forholdet mellom 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Det samme kravet følger for øvrig av 

hovedavtalen, noe som omtales nærmere nedenfor. 

Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter fra hhv. kommunen og de ansatte. 

Kommunens representanter skal utgjøre flertallet og de velges av kommunestyret som også 

velger hvem av «sine» representanter som skal være utvalgets leder og nestleder. 

Ansatterepresentantene i utvalget velges av, og blant, de ansatte for 2 år av gangen.  

I Ringerike kommune er utvalget sammensatt av 5 personer hvorav 3 er valgt av 

kommunestyret og 2 utpekt av Fagforbundet (basert på forholdstall/medlemstall). I tillegg 

deltar en fra administrasjonen, normalt fungerende HR sjef, i møtene. 

Når det gjelder administrasjonsutvalgets oppgaver så er de ikke fastlagt i loven. I forarbeidene 

til kommuneloven, Ot. prp. nr. 42 (1991-92) angis at: 

«Mulig arbeidsområde for administrasjonsutvalget kan i utgangspunktet være det samme som 

etter gjeldende hovedavtale om medbestemmelse………..Kommunestyret bestemmer selv, 

eventuelt etter forhandlinger med de ansattes organisasjoner, hvilke saker som skal legges til 

administrasjonsutvalget og hvilken myndighet utvalget skal ha.» 

Det er mao. i vid utstrekning opp til kommunestyret å avgjøre hvilken myndighet 

administrasjonsutvalget skal ha. Det ansvaret de tildeles må imidlertid avstemmes med det 

ansvar rådmannen har i personalsaker i kraft av å være øverste leder for administrasjonen.  

Som nevnt forutsetter også Hovedavtalen § 4 at man har et partssammensatt utvalg.  

Oppgavene skal iht. hovedavtalen være:  
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«Å foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder 

tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, 

fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, 

resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra 

sentralt kontaktmøte» 

Hovedavtalen legger altså føringer for oppgavene. I Ringerike kommune har man fastsatt 

egne retningslinjer om administrasjonsutvalgets rolle som viser til hovedavtalen § 4 og 

fastsetter at utvalget møtes ved behov.  

Når det gjelder administrasjonsutvalgets status og arbeidsområde er det fastsatt at utvalget er 

et rådgivende organ som i henhold til retningslinjene skal:  

«Behandler spørsmål om praktisering og tolkning av kommunens avtaler og reglement som 

gjelder arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår, permisjons- og pensjonsforhold eller 

andre forhold rådmannen ønsker å drøfte.  

Eksempel på saker: 

 Revidering av ATP – (kommunens arbeids-, tilsettings- og permisjonsutvalg) 

 Revidering av div. håndbøker som tidligere er blitt vedtatt – «eks. «Rekruttering og 

intervjuteknikk» 

 Revidering av seniorpolitikken, plan for likestillingsarbeid 

 Vedtatt nye rutiner for eks. sykefraværsoppfølging 

 Godkjenne økonomiske rammer for lokale forhandlinger 

 Godkjenne profil for lokale forhandlinger og fremdriftsplan, gjelder både kapittel 4 og 

kapittel 5. 

 Godkjenne resultatet av lokale forhandlinger 

 Vedta strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvelging samt årlig plan» 

I henhold til de opplysninger strukturutvalget har innhentet fra administrasjonen er det er 

uklart når de gjengitte retningslinjene ble vedtatt, men det er brakt på det rene at det er få 

møter i administrasjonsutvalget.  

Strukturutvalget har også blitt kjent med at det i tillegg til administrasjonsutvalget eksisterer 

et «Arbeidsgiverutvalg» som består av de 3 politisk valgte representantene til 

administrasjonsutvalget.  

Det er fastsatt egne retningslinjer for arbeidsgiverutvalget og utvalget skal behandle 

arbeidsgiverspørsmål etter retningslinjer fastsatt av formannskapet.  

Retningslinjene er fra 1999 og fastsetter bl.a.: 

«ARBEIDSOMRÅDE 

 Utvikle og videreføre arbeidsgiverpolitikk innenfor rammen av kommunens 

arbeidsgiverpolitiske plattform. 

 Godkjenne profil og arbeidsgivers tilbud ved lokale lønnsforhnadlinger etter 

Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 5.1. (endret siden 1999, strukturutvalgets bemerkning) 
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 Gjennomføre forhandlinger om arbeidstidsspørsmål og fastsette lønn til 

administrasjonssjef. 

 Gjennomføre andre aktuelle forhandlingssaker etter formannskapets bestemmelser. 

MYNDIGHET 

Arbeidsgiverutvalget har myndighet til å fatte endelig vedtak og inngå bindende avtaler i 

henhold til ovenstående i den grad dette er i samsvar med hovedlinjene i kommunens 

arbeidsgiverpolitikk og eventuele andre rammer som fastsettes av formannskapet, jfr. 

kommunens delegasjonsreglement § 1,3. ledd, 4 strekpunkt (nå opphevet, strukturutvalgets 

bemerkning) 

RAPPORTERING 

Alle spørsmål av prinsipiell karakter skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. 

Med unntak av lønn til administrasjonssjef gjennomføres alle forhandlinger etter 

bestemmelsene i Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 5 av administrasjonssjefen. 

Forhandlingsprotokoller fra slike forhandlinger skal forelegges arbeidsgiverutvalget som 

referatsaker.  

Gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene etter HTA kap. 5.1 gjøres av 

administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg.» 

Om dette er en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom hhv. administrasjonsutvalget 

(partssammensatt utvalg), rådmann, formannskap og arbeidsgiverutvalget kommer 

strukturutvalget tilbake til under vurderingene i rapportens punkt 7.1.4.   

2.3Andre organer med politisk representasjon - organer opprettet iht. særlovgivning  

I tillegg til de organer som er omtalt foran har man i Ringerike diverse andre organer som er 

opprettet i medhold av andre lover enn kommuneloven, og som har folkevalgte 

representanter. Dette gjelder følgende utvalg i Ringerike kommune (og i tillegg er det en 

rekke andre samarbeidsorganer og utvalg som ikke nevnes her).   

 Arbeidsmiljøutvalget 

 Eldrerådet 

 Inkluderings- og integreringsråd 

 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 

 Råd for funksjonshemmede 

 Trafikkrådet 

 Ungdomsrådet 

 Valgnemnda  

 Valgstyret 

Strukturutvalget har ikke gått inn i de enkelte av disse organenes oppgaver og arbeidsform. 

Det ville sprenge rammen for rapporten.  

Strukturutvalget har likevel foretatt en generell drøfting av hva som i sin alminnelighet bør 

være de folkevalgtes rolle i slike organer.  
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Det som er løftet frem i strukturutvalget er at de folkevalgte som er valgt til disse organene 

må sørge for å møte og ivaretar sitt mandat i gruppen slik at de sikrer seg informasjon om hva 

som skjer på det felt «sitt» utvalg dekker. I tillegg er det en vesentlig oppgave for de 

folkevalgte i disse utvalgene å utgjøre «en forbindelses» mellom organet og de øvrige 

folkevalgte. I det ligger at den enkelte folkevalgte representant bør ta ansvar for samle 

kunnskap og informasjon som bringes tilbake til de andre folkevalgte og kan være til nytte i 

andre sammenhenger.   

2.4 Rådmannen og administrasjonen 

Kommuneloven kapittel 4 inneholder reglene om administrasjonssjefen som er lovens 

betegnelse på rådmannen. De to bestemmelsene som gjelder rådmannen lyder i sin helhet: 

§ 22. Administrasjonssjef. 

1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef.  

2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen.  

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 

fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer 

kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.  

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll.  

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i 

alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.  

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til 

å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.  

 

Det innebærer at i hver kommune skal det være en rådmann med mindre det er innført 

parlamentarisk styreform. Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og står 

ansvarlig for: 

 At saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet.  

 At vedtak blir iverksatt 

 At administrasjonen drives iht. lovverket (lov og forskrift) og instrukser samt er 

gjenstand for betryggende kontroll 

Kommunale folkevalgte organer kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller typer saker som ikke er av prinsipiell karakter. Se nærmere om dette under punkt 5.2 om 

delegeringsreglementet og redegjørelsen for skillet mellom prinsipielle og kurante saker i 

rapportens punkt 3.3.1  

2.5 Sammenligning av utvalgstørrelse og -struktur i Ringerike og et utvalg andre 

kommuner.  

Strukturutvalgets mandat fastsetter i punkt 2 også at:  
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«Det skal foretas en kort sammenlikning med utvalgsstørrelse og struktur i 3-5 andre 

bykommuner av samme størrelse som Ringerike kommune.» 

På den bakgrunn har utvalget for sammenligningens del innhentet noen data fra hhv. Hamar, 

Gjøvik, Kongsberg, Moss, Drammen samt Oslo.    

2.5.1 Oversikt - antall representanter i de folkevalgte organer i et utvalg kommuner. 

Nedenfor følger en tabellarisk oversikt for å sammenligne Ringerike med et utvalg andre 

sammenlignbare kommuner.  

 Ringerike Hamar Gjøvik Kongsberg Moss 

Areal i kvadratkm.  1553 351 672 792 63 

Antall innbyggere 29.400 29.520 29.668 25.800 > 30.000 

Kommunestyrerep. 43 38 46 35 39 

Formannskapsmedl. 13 11 11 11 9 

Hovedkomiteer/utvalg 3 3 4 3 2-3 

Kommunestyremøter  11 11 10 9 

Formannskapsmøter  23 20 22 8 

      

 

For oversiktens del tas også med data fra to større bykommuner, nemlig Drammen og Oslo. 

Når man leser tallene for Oslo er det viktig å være klar over at man i Oslo i tillegg har 

benyttet muligheten som kommuneloven § 12 gir til å opprette bydelsutvalg. Dermed kan 

antallet bystyrerepresentanter og komiteer ikke kan sammenlignes direkte med 

lokaldemokratiets organisering i de andre kommunene. 

Drammen 

 

66.000 innbyggere, Areal 137 kvadratkilometer.  

49 bystyremedlemmer, 9 bystyremøter i året 

11 formannskapsmedlemmer, 11 møter i året 

4 komiteer 

 

Oslo (parlamentarisk styreform) 

 

634.463 innbyggere, Areal 454 kvadratkilometer 

59 bystyrerepresentanter, 13 møter årlig.  

5 komiteer 

 

2.5.2 Vurdering 

Det er en betydelig variasjon mellom de ulike kommunene hva gjelder antall medlemmer i 

henholdsvis kommunestyre og formannskap samt den møtehyppighet man benytter.  

 

I de kommuner som er nærmest Ringerike i folketall, dvs. Hamar, Gjøvik, Kongsberg og 

Moss, så varierer antall kommunestyremedlemmer mellom 35 og 46, en forskjell på 11 

representanter. Poenget med å peke på antallet er å vise at andre kommuner har funnet det 
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mulig å redusere antallet representanter. Samtidig er det viktig å ha for øyet at de fleste andre 

kommuner er betydelig mindre i utstrekning enn Ringerike. Mulighetene for å oppnå et 

representativt lokaldemokrati der alle deler av kommunen ivaretas, er antagelig betydelig 

større i en arealmessig liten kommune enn i Ringerike.   

 

I hvilken grad innbyggerne opplever at med et mindre antall representanter vil gi mindre 

direkteinnflytelse er vanskelig å si. I Gjøvik som har det høyeste antall 

kommunestyrerepresentanter er det ca. 645 innbyggere bak hver representant. I Kongsberg er 

tallet 737. Til sammenligning er det ca. 693 i Ringerike. Drammen har 1.347og i Oslo er 

forholdstallet hele 10.753, men der har man som nevnt egne bydelsutvalg.  

 

Møtehyppigheten for kommunetstyremøtene er temmelig lik i alle de nevnte kommunene. Det 

er gjennomgående 9-11 møter årlig, med Moss på 9 og de andre på hhv. 10 og 11 møter årlig.   

 

For formannskapene varierer størrelsen lite. Det er gjennomgående 11 representanter, Moss 

skiller seg ut med bare 9.  Møtehyppigheten for formannskapene varierer imidlertid mye, fra 8 

til 23 møter årlig.  

 

Alle kommunene opererer med hovedutvalg/komiteer. Hvilken grad av delegering som er gitt 

komiteene i de ulike kommuner er ikke undersøkt. Det er dermed uvisst om de kun innstiller 

til kommunestyret eller er delegert avgjørelsesmyndighet. 

 

2.6 Oppsummering 

Det er få kommunale organer som er pliktige i henhold til kommuneloven. De organer 

kommunen må ha  begrenser seg til kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg og 

administrasjonsutvalg, valgstyre, klagenemnd og fast utvalg for plansaker. I tillegg fastsetter 

noen særlover plikt til å opprette enkelte andre organer slik som eksempelvis eldreråd og råd 

for funksjonshemmede.  

Utover dette står Ringerike kommune temmelig fritt til å organisere sin virksomhet. 

Kommunestyret har valgt å opprette 3 hovedkomiteer som egentlig må anses som utvalg. 

Strukturutvalget vil påpeke at det ikke er opplagt at denne organiseringen har ført til den 

vitaliseringen og effektiviseringen av arbeidet som var tiltenkt. Dette kommer utvalget tilbake 

til i rapportens kapittel 7. Erfaring kan tyde på at utvalgene i like stor grad utgjør et ekstra 

saksbehandlingsledd.   

Som det fremgår i punkt 2.8 så er organiseringen i Ringerike kommune likeartet den man har i 

andre sammenlignbare kommuner, men Ringerike ligger i øvre skikt når det gjelder antall 

kommunestyrerepresentanter. Ringerike er samtidig geografisk svært mye større enn de andre 

bykommunene i areal og utstrekning, dobbelt så stor som den nest største kommunen i 

sammenligningen (Kongsberg, 792 kvadratkilometer). Det gir spesielle vansker med å ivareta 

et representativt demokrati med færre representanter.   
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Kapittel 3 Folkevalgtrollen  

Formålet med dette kapittelet er å redegjøre for hvilke grunntanker og grunnidealer som ligger 

bak det kommunale selvstyret samt å redegjøre for de ulike roller som ligger innbakt i det å 

være folkevalgt. Kapittelet er et faktakapittel og inneholder derfor ingen drøftinger og forslag.   

3.1 Innledning 

I Ot. prp. nr. 42 ((1990-1991) om lov om kommuner og fylkeskommuner omtales det lokale 

selvstyre og dets rammer og innhold. Det vises i odelstingsproposisjonens kapittel 3 til 

kommunelovutvalgets utredning i NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og 

fylkeskommuner der det konstateres at det lokale selvstyre står for sentrale verdier som: 

 frihet  

 demokrati 

 effektivitet 

3.1.1 Om frihetsaspektet 

Hva angår frihetsaspektet så er det i NOU 1990:13 beskrevet at dette går tilbake til de 

europeiske frihetsidealer som den franske revolusjon hadde vært katalysator for. Kommuner 

kom inn som betegnelse for det lokale fellesskap, og opprettelsen av kommuner var også ledd 

i den gradvise frigjøringen fra embetsmannsstaten (sentral styring) som preget den norske 

politiske utviklingen på 1800-tallet. Friheten – eller selvstyret - har imidlertid betydelige 

begrensninger. Den rådende situasjonen har hele tiden vært at kommunene er en del av den 

samlede forvaltning og har frihet innenfor de rammer Stortinget fastsetter gjennom lov og 

budsjettvedtak.  

3.1.2 Om demokratiaspektet 

Hva angår demokratiidealet så fremgår i Ot. prp nr. 42 s. 50 at  

«Demokratiidealet bygger på oppfatningen om at innbyggernes engasjement i 

løsningen av lokale problemer, er av verdi både i seg selv og som et virkemiddel for å 

styrke demokratiet i samfunnet».  

Det henvises også til NOU 1988:38 der det fremgår at:  

«en aktiv og bred deltakelse i løsningen av det lokale fellesskapets problemer, vil 

kunne føre til en positiv innvirkning på fellesskapsfølelsen og svekke tendensen til 

politisk fremmedgjøring.»  

3.1.3 Om effektivitetsverdien 

Den tredje hovedverdien som forbindes med det kommunale selvstyret er velferds- eller 

effektivitetsverdien. Det pekes i Ot.prp. på at kommunen er – eller kan være – en effektiv 

formidler av offentlige goder.  Det skilles da mellom begrepene indre og ytre effektivitet. 

Indre effektivitet knytter seg til bedriftsøkonomisk effektivitet med maksimal 

tjenesteproduksjon til lavest mulig pris. Ytre effektivitet knytter seg til at kommunale organer 

har de beste forutsetninger for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold, beskrevet på side 

50 ved at: 
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«Den politiske prosessen med sitt lekmannsinnslag gir de beste betingelser for å 

bringe tjenesteproduksjonen i tråd med de lokale behov»  

Lokaldemokrati og det lokale selvstyre oppfattes som en motvekt til teknokrati i løsningen av 

offentlige oppgaver. Det tenkes vel her på at det ikke er alltid en løsning passer alle.  

3.2 Folkevalgte – De ulike rollene, herunder legmannsrollen  

I KS sin veileder «Folkevalgt i kommunen» (utgitt av Kommuneforlaget  i 2011) beskrives de 

ulike oppgaver som tilligger de folkevalgte. Det kan slås fast at kommunenes grunnleggende 

legitimitet er basert på at det er de stemmeberettigede innbyggere bosatt i kommunen som 

velger representanter til kommunens øverste organ. Kort sagt er det representative 

demokratiet grunnleggende i lokalpolitikken. Gjennom valg gir innbyggerne tillit til de 

folkevalgte, og i valg må de samme folkevalgte stå til ansvar overfor innbyggerne for måten 

oppdraget ble forvaltet.  

En viktig rolle for kommunepolitikerne er å sørge for at de mange kryssende målsetninger 

som preger nesten alle saker, løses ved politisk meningsbrytning. Kommunestyret skal 

gjennom avveiinger komme frem til beslutninger som oppleves demokratisk legitime. Dette er 

del av styringsrollen. 

Et viktig kjennetegn ved folkevalgtrollen er at «de lege» styrer de lærde. Lokalpolitikerne er 

gitt makt til å styre og overprøve fagekspertisen, men det er samtidig viktig å være bevisst at 

man som kommunepolitiker ikke er valgt som fagperson, men som legmann. De folkevalgte 

skal representere den lokale kunnskapen, legmannsskjønnet og den folkelige fornuften.  

En annen rolle for de folkevalgte er å bidra til å kanalisere folkets meninger inn i debatter. Det 

er ikke alle som har makt og mulighet til å gjøre dette selv. I en del saker preges debatten av 

de sterkes argumenter, selv om de sterke røster på ingen måte nødvendigvis er representative 

for folkemeningen. I utvalgets diskusjon er det nevnt at det å stille seg til rådighet som talerør 

for enkeltinteresser kan føre til forskjellsbehandling og være en fare. Lytter man til en part vil 

deres syn bli stående uimotsagt, og andre parters mulige vektige argumenter og interesser 

forblir skjult. Folkevalgte må sikre ivaretakelse av alle, også av de «tause» stemmer. Dette er 

del av ombudsrollen. 

I noen prosesser gjennomføres åpne høringer og når prosesser er åpne for aktiv deltakelse for 

folk flest er utfordringen for de folkevalgte å legge til rette for og styrke det engasjement som 

finnes hos folk, og prøve å benytte det lokalpolitiske systemet på en slik måte at en får til et 

fruktbart samspill.  

I tillegg til de roller som er nevnt så har de folkevalgte en leder- og styringsrolle. De er satt til 

å ta beslutninger og prioritere mellom de interesser som skal vinne frem.  Gjennom store 

beslutninger, for eksempel om økonomiske prioriteringer og vedtakelse av kommuneplan om 

arealbruk inntar de folkevalgte en lederrolle for den kommunale utvikling.  
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3.3 Administrasjonens rolle – Rolleulikheter og samspill mellom folkevalgte organer og 

administrasjon 

I punkt 3.1 og 3.2 er det pekt på hva som er bakgrunnen for etablering av kommunene og 

kommunalt selvstyre samt hvilke roller de folkevalgte ivaretar. Formålet med dette avsnittet 

er å peke på hva rådmannen og administrasjonens rolle er. I spissen for administrasjonen står 

rådmannen eller administrasjonsjefen slik det uttrykkes i kommuneloven.  

Selv om de folkevalgte som utgangspunkt «bare kjenner» rådmannen, så er det i praksis 

naturligvis et stort antall ansatte personer som i det daglige utfører alle de små og store 

oppgavene i kommunen. I Ringerike kommune med ca. 2.300 ansatte arbeider størstedelen av 

med å oppfylle lovpålagte tjenester innen helse og omsorg, oppvekst og utdanning og tekniske 

tjenester. En rekke ansatte sørger også for å fatte nødvendige enkeltvedtak og dessuten å 

forberede politiske saker og sette politiske vedtak ut i livet. Disse ansatte gjennomfører de 

vedtak kommunestyret og andre politiske utvalg har vedtatt og jobber innenfor slike rammer 

og de fullmakter de har fra rådmannen.  

Med et grovt forenklet bilde kan man si at de folkevalgte treffer prinsippvedtak om 

målsetninger og rammer, men det er rådmannen og de ansatte som å sørger for en «slagplan» 

for å sikre at målene nås innenfor de rammer man har til rådighet, dvs. velge den mest 

hensiktsmessige ruten til målet og bestemmer hvilke ressursene som må settes inn. Kort sagt 

tar alle de praktiske og daglige avgjørelser som kreves for å oppfylle de overordnede mål.  

Jo større grad av tillit som råder mellom folkevalgte og administrasjon, desto større del av 

avgjørelsene vil man akseptere å delegere til administrasjonen.  

Politikerne «kjenner bare» rådmannen som dermed i prinsippet står ansvarlig for alt som 

utføres i administrasjonen. Uttrykket «kjenner bare» innebærer at det er rådmannen som til 

syvende og sist er den ansvarlige, og de folkevalgte skal forholde seg til rådmannen og ikke 

gå utenom denne gjennom å henvende seg direkte til rådmannens underordnede ledere og 

ansatte. Dette utgangspunktet betyr ikke at rådmannen er den eneste person som de 

folkevalgte kan forholde seg til. I hovedkomiteene møter for eksempel kommunalsjefene som 

«rådmann» med rådmannens fullmakter. Likeledes vil det i enkeltsaker der man kun ønsker 

faktaopplysninger være uhensiktsmessig om spørsmål alltid skal kanaliseres gjennom 

rådmannen. I utvalget har det vært drøftet at man da kan sende en henvendelse til rette 

saksbehandler, men med kopi enten til rådmannen eller den aktuelle kommunalsjef som har 

rådmannens fullmakter i saken.  

I diskusjonen har det vært pekt på at det er grunn til å utvise varsomhet. Saksbehandlere som 

blir kontaktet vil uavhengig av den folkevalgtes intensjon kunne få forståelse av at den 

folkevalgte egentlig instruerer om saksforberedelsen. Å sikre at dialogen mellom folkevalgte 

og administrasjon blir formelt korrekt, men samtidig praktiserbar krever godt skjønn.  

Strukturutvalget anser at det kan være god grunn til å forklare «kjørereglene» gjennom 

folkevalgtopplæringen, og anser dessuten også at rådmannen kan gi retningslinjer til de 

folkevalgte for hvordan han ønsker at dialog mellom folkevalgte og administrasjonen skal 

skje.   
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Kapittel 4 De to mulige styringsmodellene – Formannskapsmodellen og 

parlamentarisme  

Utvalget har kommet til at en naturlig del av utvalgsarbeidet vil være å presentere den 

alternative styringsformen parlamentarisme, som man har i tillegg til «normalmodellen» dvs. 

formannskapsmodellen. I dette kapittelet beskrives derfor grunntrekkene i hhv. 

formannskapsmodellen samt kommunal parlamentarisme.  

Det er naturlig å nevne at kommunestyret i desember 2014 vedtok at det ikke innføres 

parlamentarisme i Ringerike kommune og følgelig en videreføring av formannskapsmodellen. 

Det sittende styret har dermed behandlet, og ikke foreslått innføring av parlamentarisme etter 

valget 2015. Det nye kommunestyret står fritt til å ta dette opp til ny vurdering.  

 

4.1 Formannskapsmodellen 

I Ringerike kommune har man i dag formannskapsmodellen. Det er normalmodellen iht. 

kommuneloven, jfr. kommunelovens forarbeider Ot. prp nr. 42 (1991-1992), og er den helt 

dominerende styringsmodellen blant norske kommuner.  

Formannskapsmodellen er basert på prinsippet om forholdsmessig representasjon i alle 

folkevalgte organer. Formannskapet fungerer som et slags arbeidsutvalg for kommunestyret 

og velges av og blant kommunestyret, og det er sammensatt proporsjonalt ut fra de enkelte 

partienes representasjon i kommunestyret. Dette innebærer at partiene får representasjon 

forholdsmessig i forhold til valgoppslutningen.  

Formannskapet velges for hele valgperioden og kan ikke avsettes av kommunestyret.  

I formannskapsmodellen ledes administrasjonen av en politisk uavhengig rådmann som er 

leder for administrasjonen og som sammen med kommunalsjefene utgjør kommunens 

administrative toppledelse. 

4.2 Parlamentarisme 

Helt fra formannskapslovene ble innført i 1837, og dermed forløperne til dagens kommuner 

ble etablert, har formannskapsprinsippet vært den enerådende styringsform i kommunal 

forvaltning. Prinsippet innebærer som kjent at man sikrer en forholdsmessig representasjon av 

kommunestyrets politiske sammensetning i alle folkevalgte organer. Dette var frem til 1985 

den enerådende styringsmodellen.  

 

I 1985 ble det innført en prøveordning med kommunal parlamentarisme i Oslo. Da dagens 

kommunelov ble vedtatt i 1992 åpnet man for at kommunene kan velge å innføre 

parlamentarisme. Så vidt vites er det per i dag kun Oslo, Bergen og Tromsø samt en del 

fylkeskommuner som i dag har denne styringsformen. Parlamentarisme er dermed lite utbredt 

i norske kommuner.  
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4.2.1 Om hva parlamentarisk modell innebærer  

Lovreglene som fastsetter hvordan kommunal parlamentarisme skal vedtas og organiseres 

fremgår i kommuneloven §§ 18 til og med § 21. Bestemmelsene gjengis ikke her, men 

nedenfor beskrives hovedlinjene i hvordan parlamentarisme arter seg.  

 

Ved innføring av en parlamentarisk modell så innfører man en «kommuneregjering» dvs. et 

kommuneråd valgt av kommunestyret. Det lar seg enklest illustrere ved å bruke regjeringen 

som eksempel. Kommunerådet vil tilsvare regjeringen og den enkelte kommuneråd tildeles 

ansvar for et eller flere saksområder på lik linje med det en statsråd har i et departement. Det 

velges også en kommunerådsleder som tilsvarer statsminister.  

 

I og med at valg av kommunerådet skjer ved flertallsvalg vil mindretallet i kommunestyret 

normalt ikke være representert i rådet.  

 

Kommunerådet, «kommunens regjering», overtar alle de oppgaver som i 

formannskapsmodellen tilligger formannskap og rådmann. Både rådmann og formannskap 

utgår altså fullstendig dersom parlamentarisme innføres.  

 

Det innebærer at kommunerådet overtar følgende oppgaver:  

 

 ansvaret for ledelse av den samlede kommunale administrasjon (i 

formannskapsmodellen rådmannens ansvar)  

 ansvaret for å sørge for at saker som fremlegges for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet (i formannskapsmodellen rådmannens ansvar)  

 ansvaret for å sikre at vedtak blir iverksatt (i formannskapsmodellen rådmannens 

ansvar)  

 ansvar som innstillende organ overfor kommunestyret (i formannskapsmodellen 

formannskapets ansvar).  

 

Praktisk sett organiseres også administrasjonen annerledes når man har et kommuneråd. Man 

går bort fra en hierarkisk organisering der administrasjonen ledes av en rådmann på toppen, 

og i stedet organiseres administrasjonen gjerne i avdelinger (man kan sammenligne med 

departementer) under de enkelte medlemmer av kommunerådet. Kommunerådet har som 

utgangspunkt fri organisasjonsmyndighet og kan selv bestemme en hensiktsmessig 

organisering, men ett særtrekk ved kommunal parlamentarisme er at kommunestyret kan 

instruere om at et bestemt ansvar skal tildeles enkeltmedlemmer av rådet. Dette til forskjell fra 

hva som gjelder forholdet mellom Storting og regjering.  

 

Kommunerådet blir parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret og er avhengig av 

kommunestyrets tillit, på samme måte som en regjering er avhengig av Stortingets tillit. I en 

parlamentarisk modell plikter kommunerådet å gå av dersom et flertall av kommunestyrets 

medlemmer krever dette gjennom et mistillitsvotum. Ved kommunal parlamentarisme kan det 

også fremmes mistillit mot en enkelt kommuneråd.  
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Ved valget av kommunerådet må kommunestyret forholde seg til det fremlagte forslaget til 

kommuneråd som en helhet. Kommunestyret kan ikke «plukke» enkeltpersoner fra forslagene 

og stemme inn personer enkeltvis. Det er viktig å merke seg at medlemmene av 

kommunerådet ikke trenger å være medlemmer av kommunestyret. De kan dermed hentes 

utenfra.  

 

Funksjonene som ordfører og varaordfører beholdes også ved parlamentarisme og de velges 

blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører vil i en parlamentarisk modell imidlertid ha en 

mer tilbaketrukket rolle enn i formannskapsmodellen (mer tilsvarende stortingspresident). 

Ordfører vil fortsatt være ansvarlig for å organisere arbeidet i kommunestyret.  

4.2.2 Oversikt over fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme  

Strukturutvalget har ikke vurdert fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme. Det 

vises derfor til hva forarbeidene til kommuneloven, Ot. prp. nr. 42 (1991-92), sier om fordeler 

og ulemper:  

 

Fordeler: 

 

 Parlamentarisme kan medføre en klargjøring av det politiske ansvar og bidra til en mer 

samlet linje i lokalpolitikken og en effektivisering av kommunalforvaltningen.  

 Parlamentarisme vil kunne føre til at opposisjonen i sterkere grad blir aktivisert og at 

behovet for å utvikle reelle alternativer til flertallsstyret kan tvinge seg frem. Dette kan 

bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet ved at de politiske skillelinjene blir 

klarere.  

 En parlamentarisk styreform kan øke de folkevalgtes innflytelse og kan over tid skape 

en politisk ledelse som er lettere identifiserbar for velgerne.  

 Parlamentarisme kan gi muligheter for en mer ideologisk preget politikk i kommunen.  

 

Motforestillinger:  

 

 Kommunerådet får en meget sterk stilling i forhold til de andre folkevalgte organer 

bl.a. fordi innstillingene til kommunestyret blir avgitt av kommunerådet som er 

sammensatt ved flertallsvalg. Det kan gå på bekostning av informasjon og et bredt 

beslutningsgrunnlag.  

 Parlamentarisme vil også medføre at de øvrige folkevalgte organer får reduserte 

muligheter for kontroll og innsyn.  

 At kommunerådet velges av flertallet vil redusere mindretallets innflytelse over 

politikken som føres i kommunen.  

 

For at ikke det skal bli for stor skjevhet i ressurser mellom «posisjon» og «opposisjon» så 

fastsetter kommuneloven § 21 at grupper av kommunestyremedlemmer som ikke blir valgt til 

å delta i kommunerådet, skal sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse 
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Kapittel 5 Delegering 

Strukturutvalgets mandat omfatter også å beskrive de erfaringer politikerne og 

administrasjonen i Ringerike har når det gjelder dagens delegeringsreglement og om det sikrer 

hensiktsmessig arbeidsfordeling, herunder om saker sluttbehandles på «riktig» nivå og om 

grensen mellom saker av prinsipielle interesse og kurante saker praktiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

På bakgrunn av mandatet er det nødvendig å redegjøre generelt om hva som delegering 

innebærer samt å beskrive hovedtrekkene i Ringerike kommunes delegeringsreglement.  

5.1 Generelt om delegering  

Kommuneloven § 6 fastsetter at kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer 

vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.  

Antall særregler i lovgivningen som direkte legger myndighet til enkeltorganer er redusert de 

siste tiår slik at all kommunal myndighet som utgangspunkt er samlet hos kommunestyret så 

langt den ikke er delegert videre gjennom delegeringsvedtak.   

At kommunestyret skal utøve all kommunal myndighet er naturligvis helt uhåndterlig. Det lar 

seg ikke gjøre effektivt og hensiktsmessig om alle de daglige vedtak og beslutninger skulle 

treffes av kommunestyret. Det ville også ta oppmerksomheten vekk fra politiske valg og over 

på ren forvaltning. Et delegasjonsreglement, eller delegeringsreglement som det kalles i 

Ringerike, der kommunestyret vedtar å gi fullmakt til andre folkevalgte organer eller 

rådmannen, er derfor helt nødvendig.  

I Ringerike kommune ble dagens gjeldende delegeringsreglement vedtatt i juni 2013. Det 

følger av kommunelovens § 39 at kommunestyret innen 31. desember i året etter konstituering 

skal vedta reglement for delegasjon. Det kommunestyret som velges i 2015 skal følgelig 

innen utgangen av 2016 vedta hvordan de ønsker ansvaret fordelt i «sin» periode.  

Vedtakelse av delegeringsreglementet betyr ikke at kommunestyret gir bort sitt ansvar. En 

grunnregel er at delegert myndighet til enhver tid kan tas tilbake. Det kan også instrueres i 

hvordan delegert myndighet skal utøves.  

Ett medlem av strukturutvalget har tatt opp at hvis en enkeltfolkevalgt mener en sak bør 

løftes, så bør det være tilstrekkelig til å få saken opp i folkevalgt organ, eventuelt i selve 

kommunestyret. Flertallet i utvalget er av en annen oppfatning og mener det kun er dersom 

det folkevalgte organets flertall mener saken skal tas opp at det er aktuelt «å løfte den». 

Flertallet peker også på at representanten står fritt til å ta opp i kommunestyret at 

vedkommende ønsker saken tatt opp, og så kan kommunestyret ta stilling. Et krav på å få tatt 

opp saker vil gi enhver enkeltrepresentant mulighet til å ta omkamp om saker som anses 

avgjort ved delegert myndighet. Strukturutvalget mener at prinsippet for hva som skal til for å 

få fremme saken, bør fastslås i fremtidige delegeringsreglement.  

Den som tildeles myndighet får fullmakt til å avgjøre sakene innenfor fullmaktens ramme.I 

Ringerike kommunes delegeringsreglement benyttes begrepene kurante og prinsipielle saker 

for å avgrense fullmaktene. Det er bare de kurante sakene som er delegert. Strukturutvalget 
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har i sine diskusjoner fremhevet at enhver delegert myndighet må utøves ut fra gjensidig tillit. 

Enhver delegert myndighet må dermed forvaltes ut fra et skjønn der saker som er i et 

grenseland for hva som er «kurant» fortrinnsvis forelegges for delegerende organ.   

5.2 Skillet kurante og prinsipielle saker 

Både i kommunelovens forarbeider, delegeringsreglementet og andre regler skilles det 

mellom prinsipielle og kurante saker.   

Med «prinsipiell karakter» menes gjerne saker som er overordnet eller avgjøres på rent 

politisk grunnlag. Eksempler:  

 Budsjett og kommuneplan er naturlige eksempler på overordnede saker, men også 

saker av helt andre slag kan være overordnet og prinsipielle. For eksempel vil en 

avgjørelse om hvor mange skjenkebevillinger som skal finnes i kommunen være 

prinsipiell da dette er et overordnet alkoholpolitisk virkemiddel. Selve tildelingen av 

en skjenkebevilling til den enkelte søker er derimot en «kurant sak» som følger direkte 

av regler som allerede er fastsatt i lov og/eller forskrift. 

 Likeledes vil ofte den første saken i sitt slag på et saksområde være av «prinsipiell 

karakter». Dette fordi den første saken legger grunnlaget for de neste. I den første 

saken kan de folkevalgte fastsette en rettesnor for fremtidige saker. De etterfølgende 

sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene for 

avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken. 

 Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken 

i et slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, 

mens de etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye 

praksisen. 

 Saker som kan avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp gjennom lov 

og/eller forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».  

5.3 Om delegeringsreglementet i Ringerike kommune 

Gjeldende delegeringsreglement er slik utformet at myndighet i vid utstrekning er fordelt til 

formannskap, de respektive hovedkomiteene og rådmannen (administrasjonen). I gjeldende 

delegeringsreglement har kommunestyret som utgangspunkt videredelegert all myndighet 

som de iht. lovgivningen ikke må ivareta selv, jfr. delegeringsreglementets punkt 4.   

5.3.1 Om myndigheten delegert fra kommunestyret til formannskapet 

Formannskapet er tildelt myndighet på en rekke områder – i delegeringsreglementet inndelt i 

16 punkter – hvorav noen av de mest sentrale er å:  

 Behandle alle økonomi- og strategiplaner, samt årsbudsjett. 

 Behandle saker av prinsipiell interesse som ikke er tillagt noen av hovedkomiteene.  

 Avgjøre spørsmål som gjelder hovedlinjene i kommunens lønns- og personalpolitikk 

 Utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for utarbeidelse av kommunedelplaner.   
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5.3.2 Kort om myndigheten delegert til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd er delegert myndighet til å ta prinsipielle 

avgjørelser knyttet til 10 lover innenfor helse- og sosialfeltet. Blant disse er antagelig 

følgende to lover de mest vidtrekkende hva angår kommunal myndighetsutøvelse:  

 lov om helse- og omsorgstjenester og  

 lov om sosiale tjenester i NAV.  

Kommunestyret har ved å delegere også prinsipielle avgjørelser tildelt hovedkomiteen sin 

fulle myndighet på området. Rådmannen er tillagt å ta alle kurante avgjørelser innen disse 

lovområdene.  

5.3.3 Kort om myndigheten delegert til hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er delegert myndighet til å ivareta oppgaven 

som kommunens faste utvalg i plansaker og til å ta prinsipielle avgjørelser knyttet til hele 22 

lover innenfor miljø og arealforvaltning. Blant disse er antagelig de følgende lovene de mest 

vidtrekkende hva angår kommunal myndighetsutøvelse: 

 Forurensningsloven 

 Plan- og bygningsloven 

 Jordloven 

 Skogbrukslova 

 Lov om brann- og eksplosjonsvern 

Kommunestyret har ved å delegere også prinsipielle avgjørelser tildelt hovedkomiteen sin 

fulle myndighet på området. Også her er rådmannen tillagt å ta alle kurante avgjørelser. 

5.3.4 Kort om myndigheten delegert til hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur er delegert myndighet til å ta prinsipielle avgjørelser 

knyttet til 8 lover innenfor sitt felt. Blant de aller viktigste av de 8 lovene er følgende: 

 Opplæringsloven 

 Lov om barnehager 

5.4 Delegering til rådmann (administrasjonen) 

Kommunestyret har i delegeringsreglementets punkt 2.7 vedtatt å delegere rådmannen all sin 

avgjørelsesmyndighet både etter: 

 Kommuneloven. Unntak gjelder i to tilfeller; For det første saker der loven fastsetter at 

kommunestyret selv må ta avgjørelsen og for det andre saker av prinsipiell karakter.  

 Særlovgivningen. Unntatt er saker av prinsipiell karakter.  

Rådmannen (administrasjonen) er dermed delegert myndighet til å ta avgjørelser i alle såkalte 

kurante saker.  
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I delegeringsreglementet punkt 2.7.1 og punkt 4.2 er det eksemplifisert hva som for øvrig 

ligger i rådmannens myndighet. Noen sentrale punkter i den myndighet som rådmannen 

(administrasjonen) angis å ha er: 

 Å lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 

 Innstillingsrett i alle saker som legges frem for formannskapet 

 Å kunne legge enhver sak frem for politisk behandling, selv om rådmannen er delegert 

avgjørelsesmyndighet i saken/ på saksområdet 

 All myndighet i personalsaker 

 Å foreta ansettelse i alle stillinger 

 Å forplikte kommunen med sin underskrift  
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Kapittel 6 Arbeidsformer i de folkevalgte organer i Ringerike kommune 

En del av utvalgets mandat er å vurdere arbeidsformer, herunder møtehyppighet med videre.  

Bakgrunnen er blant annet at hvis man kan forbedre arbeidsformen vil det gi en positiv 

innvirkning på det politiske arbeidet og beslutningsprosessene. Eventuell bedret praktisk 

gjennomføring av møter mv. vil kunne bidra positivt til de folkevalgtes arbeidssituasjon og 

derved eventuelt også kunne bedre rekruttering. Strukturutvalget har derfor benyttet mye av 

diskusjonen til arbeidsformer. 

Ett punkt som strukturutvalget også har særskilt har drøftet er samhandlingen med rådmannen 

og dagens dokumentmengde til politiske møter, herunder om endrede arbeidsformer og 

styrket gjensidig tillit kan bidra til å redusere antall dokumenter. Dette drøftes i punkt 6.4. 

6.1 Politiske prosesser og handlingsrom for endring  

I denne rapportens punkt 2.3.4 om hovedkomiteene, og i rapportens kapittel 5 om 

delegeringsreglementet har strukturutvalget klarlagt at hovedkomiteene har betydelig mer 

formell myndighet enn det de faktisk benytter. Samtidig gir medlemmer i hovedkomiteene 

uttrykk for at «de kjeder seg» blant annet fordi sakslister hyppig bare består av 

orienteringssaker.  

Ett spørsmål som er tatt opp til diskusjon i strukturutvalget er om enkelte typer saker kan 

starte på et annet nivå, og om man har for mange politiske behandlinger i enkelte saker. 

Strukturutvalget er samstemt om at saker ikke sjelden behandles i unødig mange ledd og at 

saker som i prinsippet kunne vært ferdigbehandlet i komite eller formannskap går videre til 

kommunestyret. Utvalget har konstatert at det ofte er 3 til 4 behandlinger av en sak. Et 

eksempel nevnt i utvalget er at en sak starter i Trafikkrådet, går videre til hovedkomiteen for 

miljø og areal, deretter behandles saken i formannskap før kommunestyret får den. I denne 

saken kunne alternativet vært 2 behandlinger dvs. i Trafikkrådet og deretter hovedkomiteen 

og gitt det var en prinsippsak direkte i kommunestyret. I mange saker tilsier ikke sakens 

innhold og betydning en så omfattende behandling og det settes ikke punktum i tide. 

Enkeltmedlemmer i strukurutvalget påpeker at dersom hovedkomiteene (utvalgene) tar i bruk 

sine fullmakter vil dette løse seg selv.   

 

Et annet spørsmål utvalget har vurdert er om møtehyppigheten bør reduseres eller økes særlig 

i kommunestyre og formannskap. Under dette punktet er det også drøftet om antall 

møter/saker i kommunestyret kan reduseres hvis hovedkomiteene faktisk sluttbehandler 

sakene på «sine områder». Strukturutvalget er samstemt om at antallet møter bør beholdes på 

dagens nivå, men at man med hell kan redusere mengden enkeltsaker og dermed korte ned 

lengden av møtene. Det kan trolig skje dersom de tiltak strukturutvalget foreslår om 

arbeidsformen i hovedkomiteene lar seg realisere 

 

Et siste spørsmål som er tatt opp i utvalget er om det ville være enklere for folkevalgte 

organer å delegere enkeltsaker til oppfølging av administrasjonen hvis man beholdt en viss 

kontroll med hva som ble gjort og fremdriften. Kort sagt at man ikke satte krav om at saken 

skulle legges frem igjen i politiske utvalg dersom man hadde oversikt over at saken var 



27 

 

betryggende ivaretatt. Strukturutvalget konstaterer at en slik rapportering fra rådmannen er 

omtalt i kommunestyrets reglement § 32, men har ikke alltid vært ivaretatt. Strukturutvalget 

mener det bør gjeninnføres en fast rapportering som sier noe om hva som har skjedd med 

ulike «bestillinger» og saker som er delegert til administrasjonen. Oversikten bør også 

inneholde en oversikt over hvordan verbalforslag er fulgt opp. Strukturutvalget anser at det 

kan være naturlig en slik form for rapportering sammen med rådmannens tertialrapportering 

som allerede er innarbeidet.  

 

6.2 Gjennomgående representasjon? 

Strukturutvalget har også drøftet hvorvidt man bør tilstrebe gjennomgående representasjon. 

Med det menes at en eller flere folkevalgte følger sakene gjennom deltagelse både i eventuelle 

særutvalg, hovedkomite, formannskap og naturligvis da også kommunestyret.  

Fordelen med gjennomgående representasjon er at ikke hvert politisk organ starter med 

«blanke ark», men har medlemmer med innsikt både i sakens faktum samt drøftingene fra  

tidligere behandlinger. Det kan bidra til at saken ikke må forklares i sin fulle bredde gang på 

gang og at diskusjonen i formannskap og kommunestyre ikke er løsrevet fra tidligere drøfting, 

men i første rekke tar opp vesentlige momenter som ikke er hensyntatt tidligere. 

Gjennomgående representasjon kan dermed sikre raskere og mer konsekvent behandling av 

sakene.  

Det er imidlertid vansker forbundet med gjennomgående representasjon. Små partier vil ha 

problemer fordi de er få. Også store partier vil ha vansker, men da fordi enkelte representanter 

vil være med overalt mens de øvrige er henvist til kun å delta i kommunestyret. De sistnevnte 

synes da de får for liten innflytelse. Det har vært løftet frem som en mulighet at komitelederne 

sitter i formannskapet, men utvalget går ikke inn for dette som fast ordning.   

Strukturutvalget har kommet til at partiene bør tilstrebe gjennomgående representasjon, men 

det kan ikke være noe krav. Det er imidlertid vesentlig at partiene bestreber seg på å bruke 

valgte representanter i ulike utvalg slik at man sikrer informasjonsutveksling med 

partigruppen om hva som skjer i utvalgene. Da blir partiets øvrige representanter kjent med 

hva som skjer, og det kan bøte på at man ikke har gjennomgående representasjon.   

Enkeltmedlemmer av utvalget har tatt opp som et problem at ikke alle partier har 

representanter i formannskapet og dermed mister innsikt i de viktige diskusjoner som skjer i 

dette organet. Det er tatt til orde for at dette kan være et demokratisk problem.  

Strukturutvalgets flertall er ikke enig og peker på at alle partier har mulighet til å sette seg inn 

i sakene som skal opp i formannskapet. De har tilgang til både møteinnkalling og sakspapirer. 

De kan eventuelt også delta i møtene som tilhørere. Tilgangen til informasjon er det følgelig 

praktiske løsninger på. Hvis alle partier skal delta på like fot i formannskapet, så utjevner man 

det politiske styrkeforhold og den forholdsmessighet som valgresultatet til enhver tid tilsier. 

Det er hvis partier med lav tilslutning skal ha samme innflytelse som partier med stor 

tilslutning at det skapes et demokratisk problem.  
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6.3 Retningslinjer for folkevalgte organer - Særlig om innholdet i reglement for 

kommunestyret. 

Strukturutvalget er bedt om å vurdere endringer i kommunens reglementer. Utvalget 

konstaterer at Ringerike kommune har fastsatt to egne retningslinjer for folkevalgte organer 

(hvis man holder godtgjørelsesreglementet utenfor, da det redegjøres for dette i rapportens 

kapittel 7). De to retningslinjene/reglementene er: 

 Den ene generelle retningslinjen i Ringerike er delegeringsreglementet som avgjør 

hvilken myndighet de ulike organer er tillagt (hhv. ordfører, formannskap, 

hovedkomiteene, klagenemnda og administrasjonen). Reglementet er beskrevet i 

kapittel 5 og omtales særskilt i punkt 7.3 så det nevnes ikke mer her. 

 Den andre retningslinjen er «Reglement for kommunestyret i Ringerike kommune» som 

ble vedtatt av kommunestyret 22. desember 2009. Et tidligere reglement vedtatt den 

29. september 1994 gjaldt både kommunestyret og formannskap. Det er ikke 

undersøkt av utvalget om dette ble opphevet av det siste, men det antas å være tilfelle.  

Strukturutvalget har i sine diskusjoner ikke funnet at verken delegeringsreglementet eller 

kommunestyrets reglement setter begrensninger for det politiske arbeidet. De setter heller 

ikke begrensninger for gjennomføring av de endringer man foreslår fra utvalgets side. 

Forslagene kan i stor grad gjennomføres innenfor handlingsrommet reglementene gir.  

Det har dermed kommet klart til uttrykk utvalgets diskusjoner at man ikke nødvendigvis 

trenger flere reglementer, men at de regler man har bør være tydelige og bli benyttet i praksis 

dvs. faktisk etterlevd.  

Som del av sin vurdering av reglementene har strukturutvalget sett på flere av de 

arbeidsformer som er omtalt i gjeldende reglement for kommunestyret. Utvalget fastslår 

imidlertid at dagens kommunestyrereglement legger til rette for at det i tillegg til ordinære 

vedtaksmøter kan benyttes arbeidsmøter, opprettes adhocutvalg og utpekes saksordfører. Hver 

av disse beskrives nedenfor.  

6.3.1 Arbeidsmøter, jfr. reglementets § 6 

Arbeidsmøter er iht. reglementet knyttet til initiativ, behandling og iverksetting av politiske 

prosesser. Blant de alternative arbeids- og møteformer som beskrives er temamøter, muntlige 

høringer eller åpne arbeidsmøter.  

Strukturutvalget fastslår at temamøter der man inviterer eksterne foredragsholdere eller lager 

en særskilt presentasjon er allerede tatt i bruk, dels som egne møter, men også som delmøter 

før ordinære vedtaksmøter.  

Strukturutvalget fastslår at de andre møteformene som er nevnt i § 6, åpne høringer og åpne 

arbeidsmøter, som begge er egnet til å øke de folkevalgtes initiativmuligheter, så langt ikke er 

benyttet. Man har dermed få eller ingen erfaring med denne møteformen. 

6.3.2 Adhockomiteer, jfr. reglementet § 7 

Reglementets § 7 åpner for å opprette adhockomiteer som kan gis et konkret mandat og 

tidsbegrensede oppgaver, og skal levere sin tilråding eller innstilling til kommunestyret.  
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Strukturutvalget har merket seg at denne muligheten ikke er forbeholdt kommunestyret, men 

kommunestyret har gitt hovedkomiteene samme adgang til å opprette adhoc utvalg. Det vises 

til delegeringsreglementet punkt 2.2 som gjelder for alle hovedkomiteene. Punktet lyder: 

«Kommunestyret delegerer myndighet til hovedkomiteene slik at de kan opprette «ad 

hoc» - utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv 

innenfor de respektive hovedkomiteenes område.  

Valg av medlemmer og fastsettelse av mandat for slike «ad hoc» - utvalg foretas av de 

respektive hovedkomiteene.  

«Ad hoc» - utvalgene kan gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte 

tilknytning til «ad hoc» - utvalgets oppdrag, jf. også kommunelovens § 10 nr. 5. 

Innstilling fra «ad hoc» - utvalg skal fremmes til videre behandling via rådmannen.» 

 

Strukturutvalget vil peke på at man ved oppnevning av ad hoc utvalg ikke trenger å begrense 

seg til personer som deltar i politisk arbeid eller er folkevalgte representanter. Som det 

fremgår av reglementet så står det hovedkomiteene fritt å foreta valg og fastsette mandat for 

«ad hoc» utvalg.  

6.3.3 Saksordfører i adhockomiteer, jfr reglementet § 8 

I reglementet for kommunestyret § 8 fremgår at  

«Som ledd i arbeidet med å utvikle og styrke den politiske virksomheten i 

kommunestyret, bidra til utviklingen av folkevalgtrollen og gjøre politisk arbeid mer 

interessant for flere folkevalgte kan kommunestyret oppnevne saksordfører når det 

opprettes en adhoc komite for en bestemt sak eller en bestemt utrednings- eller 

utviklingsoppgave.»   

Ut fra reglementet synes det som om muligheten til å oppnevne saksordfører begrenser seg til 

tilfeller det det oppnevnes en «ad hoc» komite eller bestemte utredningsoppdrag. 

I strukturutvalgets diskusjoner har det vært fremmet forslag om at man vurderer å benytte 

denne muligheten i større utstrekning også i ordinære saker.  Utvalget kjenner kun til at denne 

arbeidsformen har vært benyttet i en enkeltsak. Ordningen med saksordfører vil etter utvalgets 

mening være særlig egnet i større saker slik som større plansaker herunder kommuneplaner, 

helseplaner mv.  

Utvalget er av den oppfatning at det bør lages en egen veiledning for saksordførers arbeid. 

Veiledningen kan gjøres kort, men gi en mer utfyllende beskrivelse enn den som følger av 

kommunestyrereglementets § 8.  

6.3.4  Oppsummering 

Strukturutvalgets konklusjon er at dersom man ønsker å endre arbeidsformer, så er det 

allerede lagt til rette for det. Reglementene utgjør med andre ord ingen hemsko for 

nyvinninger i arbeidsformen. 

Strukturutvalget er også av den oppfatning at reglement for kommunestyret må legges til 

grunn for andre folkevalgte organer så langt reglene passer. Reglementet bør endres slik at 

dette fremkommer.   
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Det har vært diskutert i utvalget om kontrollutvalget og administrasjonsutvalget utfører sin 

rolle i samsvar med hva som anses riktig. Det er imidlertid omtalt særskilt i hhv. rapportens 

punkt 7.1.4 og 7.1.5.  

6.4 Hvordan fungerer samhandlingen mellom de folkevalgte organer og rådmannen  

Strukturutvalget har drøftet hvorvidt den mengde saker og saksdokumenter som legges frem 

kan reduseres og i så fall hva som skal til.  Dette dreier seg om to spørsmål. For det første 

hvor langt administrasjonens avgjørelsesmyndighet går, noe som i prinsippet avgjøres av 

delegeringsreglementet. Det andre spørsmålet er hvor mye dokumentasjon de politiske utvalg 

trenger for å være i stand til å ta stilling til saker. Det er det siste spørsmålet som drøftes 

nedenfor.  

 

6.4.1 Hvor mye dokumentasjon trenger de politiske utvalgene å få? 

Noen ganger er mengden dokumenter som legges frem for de folkevalgte helt overveldende.  

Som eksempel er det i utvalgets diskusjoner nevnt at det til ett møte i HMA ble lagt frem 

1200 sider. Selv om ikke alt er nødvendig å lese, så er mengden svært stor. De grunnleggende 

politiske valg kan bli borte i mengden selv til tross for at administrasjonen i saksfremleggene 

bestreber seg på å løfte frem det essensielle. I lys av dette blir mengden dokumenter en reell 

fare for demokratiet. Man mister kort sagt de politiske veivalgene av syne.  I denne 

forbindelse kan det være grunn til å løfte frem det reglementets § 3 fastsetter om 

kommunestyrets arbeid (med utvalgets understrekninger):  

 

«Kommunestyret skal være hovedarena for den politiske debatten i kommunen. 

Visjoner, overordnede målsetninger, verdivalg og prioriteringer skal prege oppgaver, 

arbeid og debatt i kommunestyret. Både sakskart og møte og arbeidsformer skulle 

tilpasses en rolle hvor kommunestyret, i tillegg til å fatte nødvendige vedtak i saker 

når det er bestemt, skal ligge i forkant av utviklingen og «sette den politiske 

dagsorden» og være initiativtaker og premissleverandør for viktige saker og politiske 

prosesser» 

 

Hvis man skal lete etter årsaker hos de folkevalgte til at denne situasjonen oppstår, så ligger 

noe trolig i følgende: 

 

 Mindre tillit til administrasjon enn ønskelig, og at administrasjonen som følge av 

opplevd tillitsbrist og frykt for kritikk velger å overlate alt til de folkevalgte for å være 

«på den sikre side.»  

 At de folkevalgte benytter kritikk av saksutredning som et politisk virkemiddel for å 

utsette saken eller sikre omkamp. Administrasjonen er ikke alltid kjent med de 

bakenforliggende motivene for kritikken, og kritikken som kanskje ikke engang var 

oppriktig ment, men hadde et annet formål, leder til at administrasjonen blir unødig 

hemmet og ineffektiv i videre saksgang.   

 At de folkevalgte ikke evner å fjerne seg fra sitt faglige ståsted og se det politiske. Et 

tenkt eksempel kan være at i en politisk sak om skolestruktur så vil en folkevalgt 
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arkitekt ha sterkere meninger om skolebyggenes estetikk og en folkevalgt 

byggingeniør sterkere meninger om materialvalg og dimensjonering, enn de to vil ha 

av spørsmål som behov, skolestruktur og økonomi. Estetikk og konstruksjon er viktige 

når skoler skal bygges, men kanskje ikke det politisk sentrale i saken om skolestruktur 

som helhet.  

 

Administrasjonen på sin side kan legge frem mer enn nødvendig ut fra følgende motiver: 

 

 Frykt for kritikk fra de folkevalgte for at saken ikke er godt nok opplyst med mindre 

alle dokumenter og detaljer er med.  

 Frykt for kritikk fra dem saken angår. Gjennom sin kontakt med politikere skaper 

partene kanskje unødig tvil om saken og mener den ikke er forsvarlig utredet, noe som 

igjen fører til utsettelser. Et mottrekk fra administrasjonen blir å «overdokumentere».  

 Manglende evne eller mot til «å spisse» de politiske spørsmål i saken.  Det kan igjen 

skyldes for liten tid til å få fremlagt kjernen i saken, men også tilbakeholdenhet med å 

gå ut av rollen som administrasjon og bevege seg inn i politiske valg.  

 

Løsningen for å redusere det store volumet saksdokumenter kan være å benytte en ordning der 

politikerne gjøres oppmerksom på hvilke grunnlagsdokumenter som er tilgjengelige og så på 

egen hånd kan gå inn i disse om ønskelig. Utvalget mener en enkel måte å håndtere dette er å 

bruke elektroniske lenker til slike dokumenter. 

I utvalgets diskusjoner har det vært pekt på at man i det minste tidligere i større grad opererte 

med «utrykte vedlegg», altså vedlegg de folkevalgte ble gjort kjent med, men som ikke fulgte 

saken. Da fikk representantene informasjon om dokumentet, men ingen forpliktelse til å sette 

seg inn i det hele. Utvalget peker på at dette nå er enklere enn før fordi administrasjonen kan 

sette inn elektroniske lenker til slike dokumenter. 

En rettesnor som har vært foreslått i diskusjonen når det gjelder å avgjøre mengden 

dokumenter som legges frem, er å stille spørsmålet; Hva trenger de folkevalgte å vite for å 

treffe en god beslutning ? 

Nødvendigheten av at selve vedtakene er mest mulig presist utformet har også vært pekt på i 

utvalgets drøftelser. Uklare vedtak kan tolkes i flere retninger og behovet for oppklarende 

dokumenter blir større.  

I strukturutvalgets diskusjoner har det også vært pekt på at hvor mye som må beskrives og 

legges frem naturligvis avhenger av hva slags sak det gjelder og følgende utsagn fra ett av 

utvalgsmedlemmene eksemplifiserer poenget: 

«Å ha en godt dokumentert tertialrapport er en ting, en teknisk beregning ifm. 

utvidelse av Monserud er noe annet»  

Etter utvalgets syn vil også en ordning med saksordfører, som utvalget har drøftet også kunne 

avhjelpe behovet for omfattende saksdokumenter.  
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I tillegg er det mulig man gjennom en form for muntlig dialog mellom administrasjon og 

utvalg kan redusere behovet for at alle forhold skal skriftliggjøres. Det er imidlertid helt 

avgjørende at man uansett form beholder dokumentasjonen slik at vedtak og hva de bygger på 

er etterprøvbart.    

6.5 Informasjon 

Selv om det ikke direkte følger av mandatet, så har strukturutvalget likevel drøftet 

informasjon. Utvalget har først konstatert det selvsagte, nemlig at man til enhver tid må sørge 

for oppfyllelse av de krav til møteoffentlighet og dokumentoffentlighet som stilles i 

henholdsvis kommuneloven og offentlighetsloven.  

Utvalget har i denne sammenheng konkludert med at det til vanlig er ganske begrenset med 

tilhørere i møtene, og dermed få som benytter seg av møteoffentlighet bortsett fra enkelte 

medier.  Det er brakt på bane i utvalget at flere innbyggere kan ha interesse av å følge møtene, 

men de ikke har ikke så stor interesse at de fysisk møter opp.  

En overføring fra møtene i form av bilde- lydopptak som sendes direkte, streaming eller andre 

tekniske løsninger bør være enkelt å få til og utvalget foreslår at det gjøres noe med dette.   

Dette er trolig i første rekke aktuelt for møter i formannskap og kommunestyre. Flere 

medlemmer i strukturutvalget påpeker at andre kommuner har etablert slike løsninger for 

lenge siden og at Ringerike ligger langt tilbake på dette feltet.  

Strukturutvalget har merket seg at administrasjonen arbeider med en kommunikasjonsstrategi, 

noe som vil hjelpe for å forbedre informasjonen også om det politiske arbeidet.   

Utvalget mener kommunen også må ta en mer aktiv rolle i å kommunisere hva som gjøres og 

hva som skjer. Formidlingen overlates i dag i stor grad til andre og selv de folkevalgte kan 

enkelte ganger ha vanskeligheter med å gjenkjenne både sakene og innholdet i de politiske 

vedtakene de selv har fattet.  

Informasjonen bør ikke bare skje i annonser i avisen, men kommunens nettside og andre 

informasjonskanaler bør i større grad benyttes til å opplyse om hva som skjer. Positive 

nyheter bør fremheves. Dessuten bør man vektlegge informasjon om større saker og med dette 

menes saker som berører mange innbyggere. Utvalget pekert særlig på kommuneplanarbeid 

og kommunedelplaner. Det bør initieres en fast prosedyre for kommunikasjon med publikum i 

slike saker.  

Enkeltmedlemmer i utvalget fremhever at det er viktig at informasjonen ikke bare har 

Ringerikes egne innbyggere som målgruppe, men at man har i tankene å gjøre Ringerike 

interessant i et større perspektiv også for folk og næringsliv utenfor kommunens grenser. 

Særlig gjelder dette i en tid da kommunen har ambisjon om vekst.   

Andre i utvalget har fremhevet betydningen av å tilpasse kommunens informasjon til de nye 

informasjonskanaler som de yngre benytter. Annonser i Ring Blad er vel og bra for mange, 

men en del unge finner all sin informasjon på nett.  
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6.6 Partiene 

Å vurdere de ulike partigruppenes arbeidsform er ikke direkte del av strukturutvalgets 

mandat. Strukturutvalget har likevel diskutert emnet. Det skyldes at partigruppenes 

arbeidsform og valg av medlemmer til sentrale verv i folkevalgte organer har stor betydning 

for hvor godt kommunens folkevalgte organer lykkes i sitt arbeid. De problemstillinger som 

har kommet opp i strukturutvalgets diskusjoner er følgende: 

 De enkelte partigruppene har selv ansvaret for at deres egne medlemmer opplever å få 

meningsfulle politiske oppgaver og derigjennom sikre deltakelse og engasjement i 

egen gruppe. Dette vil i særlig grad gjelde de store partiene. Dette behøver ikke bety at 

alle har verv.  

 Det påhviler partiene et ansvar for å sikre rett person på rett plass. Enkelte verv i 

folkevalgte organer kan kreve egenskaper som ikke alle besitter, for eksempel evne til 

kommunikasjon, evne til samarbeid innad i gruppen og utad, evne til å være samlende 

samt erfaring og innsikt i saksgang. Partigruppene må være seg dette bevisst når de 

fremmer kandidater til ulike verv. Samtidig er det pekt på at når både geografiske 

hensyn, kjønnsfordeling og andre hensyn skal ivaretas så medfører det at man få finne 

kompromisser. 

 Det påhviler også partiene å tilstrebe at kun valgte representanter og varaer gis plass i 

hovedkomiteene.  

 Det er stilt spørsmål ved om partiene noen ganger kan se utover egne interesser og 

vurdere om kommunen kan være tjent med ikke å utelukke dyktige 

opposisjonspolitikere fra å bli valgt til sentrale verv.   

Det har også kommet frem i strukturutvalgets diskusjoner at hvis folkevalgte får opplysninger 

fra innbyggere som er part i en sak, og dette er opplysninger som ikke er nevnt i 

saksfremlegg, så bør man forespørre rådmannen om å få en avklaring fra administrasjonen i 

god tid før møtet i det politiske organet.  

Da kan man få svar og eventuelt rydde av veien tendensiøse fakta og eventuelle uriktige 

opplysninger slik at man slipper å bruke tid på slikt i debatten og skape usikkerhet omkring 

beslutningsgrunnlaget. Noen ganger kan det ha vært hele partens hensikt med å kontakte de 

folkevalgte.  

6.7 Kan endringer i arbeidsform og møtehyppighet bedre rekrutteringen til politisk 

arbeid? 

Utvalget har drøftet at det kan være lettere for noen å ta politiske verv enn for andre og hva 

som kan gjøres av tiltak.  

Det er i utvalgets diskusjoner pekt på at folkevalgte ansatt i det private trolig oftest kan 

komme i et krysspress mellom politisk arbeid og arbeidsgivers eller egen virksomhets behov. 

Det samme krysspresset «tidsklemma» kan gjøre seg gjeldende for småbarnsforeldre.  

Det kan medvirke til at personer i nevnte livssituasjoner frasier seg verv. Det reduserer 

muligheten for å få et representativt demokrati. Et botemiddel utvalget har diskutert er å ta 
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møter på dagtid, men det vil ikke lette krysspresset for de grupper som har forpliktelser i 

jobbsammenheng.  

Utvalget mener også det vil være lettere å ta på seg verv om tidsrammene for møtene blir 

strammere. Det er eksempelvis slik at når temamøte holdes før vedtaksmøte, så starter selve 

vedtaksmøtet gjerne 1-1,5 time etter oppmøtetidspunkt.  Utvalget mener det bør holdes egne 

temamøter høst og vår, og at det for øvrig kan avholdes ordinære møter.  

Et annet problem som er påpekt i utvalget er at møtestrukturen åpner for møter alle ukedager. 

Det vil være en forbedring dersom man gjennomfører møter på faste ukedag. Det gir større 

forutsigbarhet og gjøre det lettere å kombinere politiske verv med andre aktiviteter.  

Medlemmer i utvalget viser til at slike ordninger bl.a. er innført både i Drammen og 

Ringsaker. 

Det fremheves at også reduksjon av dokumentmengden, som er drøftet i rapportens punkt 6.4, 

i seg selv vil virke positivt.  

Utvalget foreslår å prøve ut noen av de ovenfor nevnte tiltak. 

 

6.8 Uskrevne normer for «folkeskikk» 

Det er ikke del av utvalgets mandat å vurdere de folkevalgtes opptreden overfor hverandre og 

utad. Samtidig er det ikke tvil om at de normer man har for samarbeid og debatt vil prege hvor 

godt man arbeider sammen.  Hvordan man fremtrer i de folkevalgte organer vil også ha 

betydning for omdømmet. 

Det har følgelig vært nevnt i strukturutvalgets diskusjoner at de folkevalgte bør være bevisst 

hvordan de opptrer overfor hverandre, og for så vidt overfor administrasjon og utad. Tre 

eksempler fra diskusjonen er: 

 Enkle regler som å hilse på hverandre og opptre respektfullt overfor hverandre tross 

ulike meninger er noe som bør tilstrebes både i og utenfor møter selv om reglementene 

ikke direkte pålegger de folkevalgte slike plikter.  

 Et annet tenkt eksempel kan være at man som folkevalgt mottar faktaopplysninger fra 

en innbygger om en enkeltsak og dette er opplysninger som trenger avklaring. Da kan 

det være like hensiktsmessig å avklare opplysningen med administrasjonen fremfor å 

ta det opp fra talerstolen i kommunestyremøtet for å markere seg.  

 Et innlegg i media bør ikke kunne oppfattes som et personangrep, men fokusere på 

politiske standpunkter. Hvis noe kan oppfattes som personangrep på en folkevalgt 

«kollega» vil det kunne redusere grunnlaget for senere gjensidig tillit og respekt.  

 

De fleste vil være enige i at overholdelse av slike uskrevne regler for politisk skikk og bruk er 

viktige i hverdagen og har relevans i diskusjonen av arbeidsform.  
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Kapittel 7. Drøfting av eventuelle endringsbehov i de politiske organers sammensetning 

og arbeidsform.  

I mandatet er det fastsatt at utvalget blant annet skal gi  

«En beskrivelse av strukturen for de politiske utvalg i Ringerike kommune og 

utvalgenes størrelse, arbeidsfordeling seg i mellom og arbeidsform, herunder 

møtehyppighet.» 

Flere av de foregående kapitlene i rapporten har tatt sikte på å besvare ovennevnte del av 

mandatet. Blant annet så fremgår strukturen for de folkevalgte organene i Ringerike i dag av 

kapittel 2 og arbeidsformer er beskrevet og drøftet i kapittel 6. Mandatet fastsetter i tillegg at 

utvalget skal gi: 

«En beskrivelse av de erfaringer politikerne og administrasjonen i Ringerike har når 

det gjelder hovedkomiteenes, formannskapets og kommunestyrets størrelse, 

arbeidsdeling seg i mellom og arbeidsform, herunder møtehyppighet» 

I dette kapittelet drøfter strukturutvalget de deler som ikke allerede er dekket i kapittel 6 om 

arbeidsformer. I tillegg drøftes godtgjøringsreglementet i punkt 7.3  

7.1 Om de folkevalgte utvalgs størrelse og hovedkomiteenes rolle  

Nedenfor redegjøres først helt kort for hvordan strukturutvalget ser på kommunestyrets og 

formannskapets størrelse og funksjonsmåte, se 7.1.1 og 7.1.2.  

Strukturutvalget går deretter ganske inngående inn på hvordan hovedkomiteene anses å 

fungere, jfr. punkt 7.1.3 

Strukturutvalget syn på administrasjonsutvalgets oppgaver fremgår av 7.1.4. Det foreslås 

forenklinger hva gjelder oppgavefordeling mellom administrasjonsutvalget, 

arbeidsgiverutvalget og formannskapet. 

Strukturutvalget redegjør i punkt 7.1.5 for hvilke erfaringer man har med samspillet 

kommunestyre og kontrollutvalg.  

7.1.1 Kommunestyrets størrelse 

Strukturutvalget har diskutert hvorvidt man ønsker en reduksjon i antall 

kommunestyrerepresentanter.  Kommuneloven krever kun et minimum på 27. I mandatet er 

det bedt om en sammenligning mellom Ringerike og 3-5 andre bykommuner og oversikten 

inngår i rapportens punkt 2.8.1. Ringerike har med sine 43 representanter flere enn de fleste 

andre kommuner i utvalget.  

Utvalget mener at det antallet som er hensiktsmessig for Ringerike må være avgjørende og 

har vektlagt følgende:  

 

Ringerike er betydelig større i areal enn de kommuner det er sammenlignet med og skal det 

sikres at de ulike lokalsamfunn i Ringerike (Nes i Ådal m. fl.) blir representert, er det 

nødvendig med en viss størrelse. Det er også påpekt at ved en reduksjon av antallet risikerer 

man en profesjonalisering bort fra folkestyret.   
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På bakgrunn av strukturutvalget drøfting ble spørsmålet fremlagt for kommunestyret i 

desember 2014. Kommunestyret vedtok at kommunestyret skal videreføres med 43 

representanter etter valget i 2015, jfr. kommuneloven § 7 tredje ledd.  

 

7.1.2 Formannskapets størrelse 

Strukturutvalget har kort drøftet formannskapets størrelse, og innser at det er større enn i 

sammenlignbare kommuner, men også for formannskapets del er hovedsynspunkter at man 

ikke vil endre antall. Det er imidlertid partiene som ifm. konstituering etter valget fastsetter 

formannskapets størrelse.  

 

Det har vært berørt i utvalgets drøftelser at også de tre hovedkomitelederne ofte møter og at 

formannskapet da «blir større». Strukturutvalget mener at så lenge de ikke har noen formell 

rolle og verken tale og forslagsrett i formannskapet så utgjør dette ikke noe problem. Det må 

stå utvalgslederne fritt å møte.  

 

7.1.3 Komiteer og utvalg 

I Ringerike er det 3 hovedkomiteer. Når det gjelder erfaringer med komiteene og deres 

funksjon i dag har utvalget drøftet følgende: 

  

 Hva som rent faktisk er hovedkomiteenes rolle i dag sett opp mot det som var 

komiteenes tiltenkte rolle da de ble besluttet  

 Komiteenes ansvar iht. delegeringsreglementet sett opp mot hvordan de opplever sin 

rolle.  

 Bakgrunnen for valg av navnet komite som i kommunelovens forstand har en litt 

annen rolle enn et utvalg.  

 

Strukturutvalget fastslår at iht. den myndighet som komiteene er tillagt i 

delegeringsreglementet så er de å anse som utvalg.  Årsaken til at man i sin tid valgte å kalle 

utvalgene for komiteer var for å velge en betegnelse som ikke ga så sterke føringer i retning 

av selvstendighet. Ordvalget var følgelig bevisst, men villedende fordi komiteene strengt tatt 

har rollen som utvalg. Etter drøfting har strukturutvalget fastslått at: 

 

 Komiteene bør kalles utvalg, som de reelt sett er. 

 Hovedkomiteene fungerer etter strukturutvalgets syn ikke godt nok.  

 Delegeringsreglementet gir komiteene (hovedutvalgene) betydelig 

avgjørelsesmyndighet innen sitt arbeidsfelt, og tillegger komiteene en betydelig mer 

selvstendig rolle enn de selv opplever å ha.  

 Intensjonen om at komiteene (hovedutvalgene) skulle ta initiativ til å få utredet saker 

har ikke blitt oppfylt. Utvalgene har vært noe passive når det gjelder å be om 

utredning av saker. De bør i større grad selv ta initiativ til å løfte frem saker innenfor 

sitt ansvarsområde. I delegeringsreglementet er komiteene (hovedutvalgene) til og 
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med gitt myndighet til å opprette «ad hoc» utvalg til forberedende behandling av saker 

og til å utføre særskilte verv innenfor de respektive hovedkomiteenes område. 

 Det har også vært fremmet forslag i stukturutvalgets diskusjoner om at komiteene 

kanskje burde kunne innstille direkte til kommunestyret. Utvalget mener at hvis 

komiteene får eller tar større initiativ kan man få diskusjoner basert på politiske 

innspill fra komiteene. Strukturutvalgets flertall anser det er lite aktuelt at komiteene 

skal kunne innstille direkte til formannskapet eller kommunestyret uten medvirkning 

fra rådmannen. Saksgangen må være at medlemmer i komiteen tar opp saker, og 

dersom det blir flertall for at forslaget utredes, så bes rådmannen følge opp. Årsaken 

til at strukturutvalget mener initiativ må kanaliseres på denne måten er at man ikke må 

gå utenom rådmannens ansvar for å utrede og lage innstillinger. Det er verken 

realistisk eller korrekt om komiteene skal utrede på egen hånd eller ta initiativ uten at 

rådmannen er inne i saken. Utvalget vil også peke på at kommunestyret bare sjelden 

ber hovedkomiteene (hovedutvalgene) se nærmere på enkeltsaker, noe det er 

anledning til. Dette kan bedres. 

 Dersom hovedkomiteene (hovedutvalgene) skal kunne fungere i samsvar med 

ovennevnte så bør man vurdere endringer i dagens ordning der formannskapet tar 

stilling i alle budsjettsaker. Dagens ordning medfører at formannskapet kan sette stopp 

for enhver beslutning som krever budsjettmidler. Utvalget har drøftet at et mulig grep 

for å styrke hovedkomiteene (utvalgenes) rolle vil være å tildele dem en budsjettpost 

de kan benytte til «å løfte» saker.  

 Enkelte i strukturutvalget har vært inne på at bedret politikeropplæring kan medvirke 

til at de folkevalgte i større grad forstår hva som ligger i delegeringsreglementet og 

hvordan delegert myndighet kan ivaretas. I dag synes det å være avstand mellom det 

handlingsrom man har, og det hovedkomiteene (hovedutvalgene) faktisk benytter. Det 

er også en uklar grensegang mellom hva som oppfattes som en «kurant» sak og hva 

som er en prinsipiell sak.  I strukturutvalget er det imidlertid også gitt uttrykk for at det 

ikke bare handler om opplæring, men at den enkelte kan ta initiativ til å spørre selv og 

dessuten må komiteene selv kunne sette seg inn i rammene for sin egen myndighet.  

 

Strukturutvalget har som en konsekvens av sine drøftinger også vurdert om man bør benytte 

seg av muligheten til å ha saksordfører i større saker. Det kan medvirke til å bedre svakheter 

som det er pekt på i utvalgets diskusjoner. Det kan gi et større politisk engasjement, bedre 

initiativmulighet for dem som får rollen og sikre en bedre politisk forankring av sakene. Det 

har imidlertid vært ulike syn i utvalget når det gjelder bruk av saksordfører. Enkelte er 

skeptisk til nytten, og baserer sitt syn på egne erfaringer fra andre kommuner der ordningen er 

benyttet. Andre er positive, men vektlegger at saksordfører i første rekke er ment å ha en 

praktisk rolle med å lose saken gjennom.     

 

Strukturutvalget har under diskusjonen om hovedkomiteene kort vurdert om uklare 

grenselinjer mellom de 3 hovedkomiteene overhodet er en problemstilling. Utvalget har 

kommet til at dette ikke er noe praktisk problem og følgelig ikke noe å tenke mer på.  
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7.1.4 Administrasjonsutvalg og andre organer med tilgrensende og overlappende oppgaver.  

I rapportens punkt 2.3.6 er det redegjort for administrasjonsutvalget, men også for 

arbeidsgiverutvalget som har tilgrensende og likeartede oppgaver. Det vises til redegjørelsen 

der.  

Som påpekt foran er det iht. kommunelovens forarbeider blant annet angitt følgende om 

administrasjonsutvalgets oppgaver:  

«Kommunestyret bestemmer selv, eventuelt etter forhandlinger med de ansattes 

organisasjoner, hvilke saker som skal legges til administrasjonsutvalget og hvilken myndighet 

utvalget skal ha.» 

 

I juridisk teori (Bernt/Overås kommentarutgave til kommuneloven) fremgår at loven åpner for 

fleksible løsninger. Yttergrensen for administrasjonsutvalgets oppgaver er på den ene side at 

utvalget gjennom lovbestemmelsen i kommuneloven § 25 er forutsatt å ha noe å si på det 

aktuelle området, men samtidig kan utvalget ikke tildeles så omfattende oppgaver at det 

fortrenger rådmannens fullmakter som øverste leder for administrasjonen.  

 

Som nevnt i punkt 2.3.6 så fastsetter også hovedavtalen at kommunen har et partssammensatt 

utvalg som administrasjonsutvalget, jfr. hovedavtalen § 4: 

 

«Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg 

for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en 

annen måte jfr. kommuneloven § 25» 

 

Et administrasjonsutvalg må man ha. I Ringerike kommune har imidlertid utvalget få møter 

og det er etter strukturutvalget oppfatning i dag uklare grenser mellom det mandat 

administrasjonsutvalget har og de retningslinjer som gjelder arbeidsgiverutvalget, og ikke 

minst den myndighet som er delegert til rådmannen i henhold til delegeringsreglementet.  

 

Strukturutvalget vil derfor foreslå at kommunestyret definerer på nytt hvilken rolle 

administrasjonsutvalget skal ha og nedfeller det i en retningslinje/reglement. Et nytt reglement 

må utformes slik at det ikke kommer i konflikt med den fullmakt som gjennom 

delegeringsreglementet er lagt til rådmannen på personalområdet.  Som det er redegjort for i 

denne rapportens punkt 5.3 er rådmannen gjennom delegeringsreglementet blant annet tillagt:  

 

 All myndighet i personalsaker 

 Å foreta ansettelse i alle stillinger 

Strukturutvalget er også av den oppfatning at det bør vurderes om arbeidsgiverutvalget – som 

uansett er forutsatt å arbeide etter retningslinjer gitt av formannskapet- bør nedlegges og 

oppgavene ivaretas av formannskapet. Det er slik strukturutvalget ser det en motsetning 

mellom at formannskapet er økonomiutvalg, men ikke skal godkjenne profil for lønnsoppgjør, 

at formannskapet skal ha medarbeidersamtale med rådmannen, men ikke fastsette lønn, at 



39 

 

formannskapet skal sette rammer for arbeidet, men arbeidsgiverutvalget fatte endelig vedtak 

og inngå bindende avtaler.   

7.1.5 Kontrollutvalget 

I strukturutvalgets diskusjoner har det vært drøftet om kontrollutvalget går for langt i sine 

oppgaver.  

Enkeltmedlemmer i utvalget mener at kontrollutvalget går noe langt i utøvelse av sitt tilsyn. 

Konkret menes at kontrollutvalget ifm. forvaltningsrevisjoner ikke bare nøyer seg med å peke 

på avvik, men anviser løsninger. Det bør etter de nevnte utvalgsmedlemmers syn tilligge 

kommunestyret og rådmann å finne løsninger. Andre i utvalget mener kontrollutvalget 

beveger seg innenfor mandatet.  

Uenigheten er i første rekke knyttet til forvaltningsrevisjon, ikke regnskapsrevisjon og 

selskapskontroll.  

Grunnet uenigheten er det hensiktsmessig først å redegjøre for de lovpålagte plikter 

kontrollutvalget har. Kommuneloven § 77 fastsetter reglene om kontrollutvalgets organisering 

og oppgaver. Det vises til omtalen i rapportens punkt 2.3.5. Med hjemmel i kommuneloven § 

77 er det fastsatt en egen forskrift av 15. juni 2004 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner. Reglene om forvaltningsrevisjon er tatt inn i forskriftens kapittel 5. En 

summarisk gjengivelse av pliktene er at: 

 Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, jfr. § 9 

 Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden lage en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, jfr. § 10 og kommunestyret skal vedta planen basert på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for å identifisere hvilke områder som har behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 Kontrollutvalget avgir rapport om de forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og 

resultatet av disse, jfr. § 11   

 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av 

forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, jfr. § 12.  

Det er ikke kontrollutvalget selv, men en revisor som står for revisjonen. Det kan være revisor 

ansatt i kommunen, men også interkommunal revisjonsenhet eller et revisjonsselskap. 

Ringerike benytter en interkommunal revisjonsenhet. Med hjemmel i kommuneloven er det 

fastsatt en egen forskrift av 15. juni 2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 

Forskriftens kapittel 3 inneholder utfyllende regler om hvordan forvaltningsrevisjoner skal 

gjennomføres.   

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Herunder om 
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a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 

revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 

I forskriftens § 8 fastsettes at revisor fortløpende skal rapportere til kontrollutvalget om 

resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Rådmannen skal gis anledning til å gi 

uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten og rådmannens kommentarer skal 

fremgå av rapporten. 

Når enkeltmedlemmer i strukturutvalget påpeker at et tilsynsorgan som kontrollutvalget i 

første rekke skal påpeke svikt og manglende måloppnåelse og ikke begi seg inn på å beskrive 

løsninger som kan oppfattes som en instruks om veivalg for å nå målet, så er det korrekt.  

Strukturutvalget fastslår imidlertid at slik § 7 om forvaltningsrevisjon er utformet, så går det 

ikke noen klar grense for hva revisjonsrapportene skal inneholde. Når revisjonen for eksempel 

har i oppgave å påpeke om forvaltningens ressursbruk er effektiv ift. målene som er satt opp 

(jfr. § 7, 1 bokstav b) og om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er effektive (jfr. § 

7, 1 bokstav d) er det vanskelig å ikke eksemplifisere alternativer.  

Strukturutvalget er av den oppfatning at kommunestyret for å tydeliggjøre forventninger kan 

gi  kontrollutvalget retningslinjer for hvordan kommunestyret vil ha revisjonsrapportene slik 

at de får en hensiktsmessig form.  

7.2 Delegeringsreglementet 

En kortfattet beskrivelse av delegeringsreglementets oppbygning og hovedinnhold er 

beskrevet i kapittel 5 og det vises til hva som står der. Strukturutvalget har diskutert hvorvidt 

dagens delegeringsreglement fungerer etter hensikten. Utvalgets vurdering, etter å ha vurdert 

delegeringsreglementets faktiske innhold, er at heller ikke delegeringsreglementet er til hinder 

for endringer.  

At de ulike hovedkomiteene opplever å ikke ha tilstrekkelig avgjørelsesmyndighet må etter 

utvalgets mening bero på en misforståelse. Gjennom reglementet har kommunestyret delegert 

sin myndighet så langt det overhodet er mulig. Realiteten synes dermed å være at 

komiteene/utvalgene ikke har tradisjon for å gripe og forvalte den myndighet de faktisk er 

tildelt.  
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For øvrig vil strukturutvalget påpeke at det er rådmannen som må påse at saker fordeles til de 

rette komiteer/utvalg i henhold til delegeringsreglementet. 

7.3 Godtgjørelsesreglementet 

Av mandatet fremgår at strukturutvalget skal vurdere og drøfte om godtgjøringsreglement 

gjenspeiler ønsket praksis og eventuelt foreslå forbedringer. Dagens godtgjøringsreglement 

ble vedtatt den 24. september 2009 og er således ikke så mange år gammelt. Likevel har det 

visst seg at det ikke er enkelt å praktisere.  

Strukturutvalget har vurdert om det er godtgjørelsesreglementet i seg selv som er et problem 

eller om satsene oppleves som for lave.   

7.3.1 Er godtgjørelsesreglementet klart nok? 

Det som har fremkommet i utvalgets diskusjon er at godtgjøringsreglementet er alt for 

utydelig og medfører en lang rekke tolkningsvansker. Sekretariatet er forespurt og de har 

opplyst at det er en rekke spørsmål som byr på tvil.  

Noen av problemstillingene er følgende: 

 Gruppeleder får fast årlig godtgjøring. Skal da eventuell felles gruppeleder ha 

godtgjøring for både egen gruppe og fellesgruppe? 

 Reglene for avkorting av fast godtgjøring ved fravær er uklare og dermed vanskelige å 

praktisere.  

 Reglene om godtgjøring til vararepresentanter omfatter kun de verv som omfattes av 

fast godtgjøring. Da verken kommunestyrerepresentantene eller medlemmene av 

administrasjonsutvalget har fast godtgjøring, så har kompensering av varamedlemmer 

ingen hjemmel i godtgjørelsesreglementet. 

 Det er fastsatt 750,- kroner i møtegodtgjørelse per møtedag for medlemmer av styrer, 

nemnder, utvalg og komiteer. Når det er møte i flere organ samme dag gis nå full 

utbetaling for hvert møte mot en enkelt godtgjørelse tidligere. Det har vært uklar 

praksis. 

 For skyssgodtgjørelse er det uklart om man skal regne hjemmeadresse – rådhuset eller 

arbeidssted- rådhuset, når vedkommende har fast arbeidssted nærmere.  

 Det har også vært problemstillinger knyttet til at enkelte må frasi seg godtgjørelse 

grunnet at de er i en AFP ordning med tak for inntekt.    

De problemstillingene som er klarlagt viser med all tydelighet at godtgjørelsesreglementet i 

seg selv er et problem og det er nødvendig å revidere reglementet. På sikt bør det gjøres en 

fullstendig revisjon, men det vil ta noe tid inntil videre er det en mulighet å utbedre de 

konkrete svakheter man er kjent med, dvs. de problemstillinger som er listet ovenfor.  

Strukturutvalget foreslår derfor at kommunestyret viderefører utvalgets funksjonstid og gir 

utvalget i oppgave å ferdigstille forslag til nytt godtgjøringsreglement. Et slikt forslag bør 

behandles av kommunestyret i det siste møtet før sommeren 2015.  
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7.3.2 Er det grunn til å endre satsene? 

Strukturutvalget har også diskutert satsenes størrelse. I utvalgets diskusjon er det fremhevet at 

godtgjørelsen aldri vil bli hovedmotivasjonen for politisk arbeid, men omfanget oppgaver 

medfører at tidsbruken etterhvert er langt større enn det godtgjørelsen kompenserer. Det ligger 

altså en betydelig idealisme i å være folkevalgt. Det er mulig at satsene er et problem for 

rekruttering. 

Utvalget har sett det naturlig å sammenligne de faste godtgjørelser som gis i Ringerike med de 

faste godtgjørelser som gis i andre sammenlignbare kommuner. Siden kommunene Hamar, 

Gjøvik, Kongsberg og Moss er brukt som sammenligningsgrunnlag i annen sammenheng, så 

har utvalget benyttet disse som eksempler også her.  

Strukturutvalget vil innledningsvis peke på at det ikke lar seg gjøre å lage en fullgod 

sammenligning fordi godtgjørelsesreglementene er forskjellig bygget opp i de ulike 

kommunene. For eksempel opererer noen med kombinasjoner av faste godtgjøringer og 

betaling per møte osv. Noen unntar ordfører og andre med faste godtgjørelser fra å motta 

møtegodtgjørelse. Hva men velger å utbetale som kompensasjon for tapt arbeidstid mv. kan 

også variere.  

Sammenligningen er dermed kun en pekepinn og ikke noe fasitsvar på forskjeller og likheter.    

Tabell: Oversikt over faste godtgjørelser i hhv. Ringerike og 4 andre kommuner 

 Ringerike Hamar Gjøvik Kongsberg Moss 

Ordførers  

godtgjørelse  

Heltid, lønn  

585.000,- 

Tilsvarende 

stortingsrep.  

75 % av 

statsråds 

lønn 

Fastsatt av 

komm.styret til 

726.570,- 

Heltid, lønn 

tilsvarende 

stortingsrep. 

Varaordførers 

godtgjørelse 

Frikjøp 20 %, 

 Får 20 % av 

ordførernivå 

Frikjøpt 100 

%,  

Får 85 % av 

ordførernivå 

50 % av 

ordfører 

godtgj. 

Normalt 15 % 

av ordfører, 

særordn. denne 

perioden 

Frikjøp 80 %, 

lønn. Får 80 % 

av ordførers 

godtgj. 

Kommunestyre 

representanter. 

750,- per 

møte 

0,1 % av 

ordførers 

godtgj. per 

møte 

1200,- per 

møte 

0,2 % av ordf. 

per møte, dvs. 

1.453,- 

700,- per møte 

unntatt de med 

fast godtgj.  

Formannskaps 

medl. 

Får fast 3 % 

av ordførers 

godtgj. + 

750,- per 

møte 

0,4 % av 

ordførers 

godtgj. per 

møte 

8 % av 

ordførers 

godtgj. + 

800,- per 

møte 

0,2 % av ordf. 

faste godt. per 

møte, 1.453,-  

Leder får 6 % av 

ordførergodtgj. 

Medlemmer får 

3 %. Frikjøp den 

dag møtet finner 

sted 

Hovedkomiteer 

/utvalgs 

medlemmer 

Leder får fast 

4 % av 

ordførers 

godtgj. 

Medlemmer 

får 2 % fast. 

I tillegg 750,- 

per møte 

0,1 % av 

ordførers 

godtgj. per 

møte 

Leder får 

8 % av 

ordførers 

godtgj. 

Alle får 

1000,- per 

møte  

0,2 % av ordf. 

faste godt. per 

møte, 1.453,- 

Leder gis 10 % 

av ordf. i fast 

godtgj.   

Leder får 6 % av 

ordførergodtgj. 

Medlemmer får , 

3 %  



43 

 

Gruppeleder Fra 2,0 - 3,5 

% av 

ordførergodtg

j. avheng. av 

gruppestørrel

se 

Ukjent 12 % av 

ordførers 

godtgj. 

Fast 4,5 % av 

ordførers 

godtgj. dvs. 

32.695,-  

Leder får 6 % av 

ordfører + og 

kan frikjøpes en 

dag ifm. hvert 

møte 

Kontrollutvalg 

 

Leder gis 4 % 

fast av 

ordfører 

godtgj. 

Medlemmer 

får 2 %  

Leder får 0,3 

% av ordfører 

godtgj. 

Medlemmers 

godgj. ukjent 

Medlemm

er får 

800,- per 

møte 

0,2 % av ordf. 

faste godt. per 

møte, 1.453,- 

Leder gis 10 % 

av ordf. i fast 

godtgj.   

Leder får 6 % av 

ordførers 

godtgj., 

Medlemmer får 

3 %  

 

Selv om tabellen ikke er noen «fasit» fordi godtgjørelsene i de ulike kommunene ikke lar seg 

sammenligne direkte, så synes det som om satsene som benyttes i Ringerike kommune 

gjennomgående er lave sammenlignet med de øvrige kommunene i utvalget.   

Det skyldes dels at ordførers godtgjørelse som alle kommuner benytter som utgangspunkt for 

beregning av de andre satsene er lavere i Ringerike enn i andre kommuner. Dels skyldes det 

også at prosentsatsen er høyere i flere av de andre kommunene enn i Ringerike.  

Strukturutvalget kan ikke se noen saklig begrunnelse for at satsene skal være lavere i 

Ringerike kommune enn i andre kommuner. Derfor bør Ringerike harmonisere sine satser 

med satsene i andre kommuner. Utvalgsmedlem Zwaig er uenig i dette punktet i utvalgets 

konklusjoner. Utvalgsmedlem Aasen vil bemerke at hvordan et eventuelt fremtidig 

godtgjørelsesreglement skal se ut vil ikke utvalget konkludere med nå, i det mange hensyn må 

avveies, ikke bare andre kommuners satser.  

Det kan være ubehagelig for de folkevalgte å skulle behandle forhøyelser i egen godtgjøring. 

Derfor bør det avgående kommunestyre fastsette godtgjøringsreglement for det nyvalgte 

kommunestyret. Utvalget mener også det kan være hensiktsmessig å følge andre kommuners 

eksempel og fastsette satsene som en gitt prosent av den til enhver tid gjeldende lønn for 

stortingsrepresentanter. Da er det en økning fastsatt av andre som blir styrende.  

7.4 Særskilt om prosess i plansaker 

Enkelte politiske prosesser er omfattende og regelbundne. Prosesser knyttet til 

reguleringsplan, kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner er eksempel på slike.  

Utvalget har sett det formålstjenlig å drøfte hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn ved 

de folkevalgtes behandling av slike planer.  Den bakenforliggende årsak er at det i 

enkelttilfeller har vist seg at selv når planer kommer så langt som til 2. gangs behandling så 

anser de folkevalgte seg fortsatt helt fri til å komme med vesentlige nye momenter. Det 

medfører at de oppfattes å opptre uforutsigbart  

For plansaker har plan- og bygningsloven omfattende saksbehandlingsregler som bl.a. 

omfatter følgende steg:  



44 

 

 Oppstartmøte 

 Melding/varsel om oppstart,  

 Eventuell utarbeidelse og vedtakelse av planprogram  

 1. gangs behandling i «fast utvalg for plansaker», dvs. HMA, eventuelt i 

formannskapet hva gjelder kommuneplan, kommunedelplan eller områdeplaner der 

kommuneøkonomien berøres. 

 Offentlig ettersyn - Gjennomføring av høring/offentlig ettersyn og deretter  

 2. gangs behandling i fast utvalg for plansaker, dvs. HMA, eventuelt i formannskapet 

hva gjelder kommuneplan, kommunedelplan eller områdeplaner der 

kommuneøkonomien berøres. 

 Kommunestyret vedtar planen.  

Saksbehandlingsreglene tar sikte på å få frem alle interesser og hensyn og avveie dem så tidlig 

som mulig i prosessen, og så gradvis jobbe seg frem til løsninger. 

Det legges ned meget betydelige kostnader og arbeid i planprosesser. Ved behandling av slike 

planer har særlig tiltakshaver en berettiget forventning om at planprosessen skal skje i 

samsvar med vedtatt planprogram. Planen blir mer og mer bearbeidet og problemstillinger 

som ønskes utredet klarlegges tidligst mulig i prosessen. Videre er det ryddig at punkter det er 

enighet om ikke vekkes til live gjennom uten en god grunn. Det bør fra kommunens side ikke 

gjøres vesentlige endringer i forutsetningene for prosessen og tiltaket på et sent tidspunkt.  

Strukturutvalget vil fremheve at de folkevalgte må være seg dette bevisst. Det har vært 

uenighet i utvalget med hensyn til om man gjennom et slikt prinsipp binder de folkevalgtes 

myndighet i for stor grad. Synspunktet er at de folkevalgte ikke kan være bundet før endelig 

vedtak er truffet.  Utvalgets flertall er enig i at man ikke er bundet før endelig vedtak er 

truffet, men poengterer at i lange og kostbare prosesser må de folkevalgte anse seg forpliktet 

til å gå inn i saken, stille nødvendige spørsmål og gi nødvendige føringer, så snart saken gir 

grunnlag for det.  

Hvis store planprosesser kullkastes på grunnlag av momenter som de folkevalgte hadde 

grunnlag for å ta opp på et tidlig stadium, så reduserer man forutberegnelighet, tillit til 

prosessen og kan medvirke til at tiltakshaver må foreta unødig arbeid og utlegg, noe som kan 

utgjøre meget store beløp.  

De folkevalgte står naturligvis fritt til å nytte sin avgjørelsesmyndighet, men skal man avvike 

fra de føringer som tidligere er gitt, må spillereglene være slik at det primært skyldes 

opplysninger som fremkommer på et så sent tidspunkt at de ikke kunne vært hensyntatt 

tidligere.    
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8. Hovedfunn og forslag 

I dette kapittelet fremgår strukturutvalgets hovedfunn. Videre fremgår i punkt 8.2 alle de 

forslag og anbefalinger som Strukturutvalget har kommet frem til.  

 

I punkt 8.3 fremgår en redegjørelse for økonomiske og administrative konsekvenser av 

forslagene og anbefalingene. 

8.1 Hovedfunn 

Strukturutvalget anser at hovedkomiteene, heretter kalt hovedutvalgene, ikke fungerer godt 

nok når det gis uttrykk for at de har for lite å gjøre. Hovedutvalgene vurderes også som for 

passive når det gjelder å initiere egne saker. 

 

Strukturutvalget fastslår at hovedutvalgene iht. delegeringsreglementet har betydelig 

avgjørelsesmyndighet innen sine arbeidsfelt og mer formell myndighet enn det de opplever å 

ha.  

 

Strukturutvalget innser at det kan være et problem at hovedutvalgene ikke har mulighet til å 

treffe selvstendige avgjørelser med økonomisk betydning og at det bør ha mulighet til å ta 

initiativ til bruk av rammebudsjettet og har drøftet om hovedutvalgene bør ha større 

myndighet til å treffe avgjørelser med økonomiske konsekvenser, men utvalget har ikke 

samlet seg om dette.    

 

Strukturutvalget er videre samstemt om at saker ikke sjelden behandles i unødig mange ledd. 

Strukurutvalget mener at dersom hovedutvalgene tar i bruk sine fullmakter vil dette løse seg 

selv.   

 

Strukturutvalget anser at både mengden enkeltsaker og lengden på møtene i kommunestyre og  

formannskap kan reduseres hvis flere saker sluttbehandles i utvalgene slik 

delegeringsreglementet gir dem vid adgang til.  

 

Strukturutvalget skal ikke vurdere partienes arbeidsform, men vil med henvisning til 

rapportens punkt 6.5 påpeke at det påhviler partiene et ansvar for å sikre rett person på rett 

plass.  

 

Strukturutvalget mener de gjeldende reglementet for kommunestyre og formannskap samt 

delegeringsreglementet med noen mindre endringer vil gi det handlingsrom man trenger for å 

gjennomføre endringer i arbeidsform. Det er altså ikke reglementene som er en hemsko. 

 

8.2 Forslag og anbefalinger 

Strukturutvalgets forslag fremkommer nedenfor.  På enkelte punkter, som ikke strengt tatt 

ligger innenfor mandatet, har utvalget valgt å gi anbefalinger.  

Vedrørende kommunestyre og formannskap: 
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a) Strukturutvalget mener, med henvisning til drøftingen i rapportens punkt 2.8.1, 7.1.1 

og 7.1.2 at når man skal fastsette antallet representanter i kommunestyre og 

formannskap så må det i første rekke vurderes hva som er hensiktsmessig for 

Ringerike. Strukturutvalget går inn for at dagens antall representanter opprettholdes, 

noe som kommunestyret på grunnlag av utvalgets vurderinger vedtok i desember 2014  

 

Vedrørende hovedkomiteene, heretter kalt hovedutvalgene 

 

b) Strukturutvalget mener, med henvisning til punkt7.1.3, at hovedkomiteene i realiteten 

er utvalg og tilrår at de for fremtiden kalles hovedutvalg.  

 

c) Strukturutvalget mener, med henvisning til punkt 7.1.3, at utvalgsstrukturen på 

nåværende tidspunkt bør opprettholdes uendret.  

 

d) Strukturutvalget fastslår, med henvisning til drøftingen i rapportens punkt 5.3, og 7.3, 

at hovedutvalgene iht. delegeringsreglementet har betydelig avgjørelsesmyndighet 

innen sine arbeidsfelt og mer formell myndighet enn det de faktisk benytter. De har 

imidlertid ikke mulighet til å treffe selvstendige avgjørelser med økonomisk 

betydning. Strukturutvalget mener at hovedutvalgene bør ha mulighet til å ta initiativ 

til bruk av rammebudsjettet, men at kommunestyret fortsatt må ha siste ord når det 

gjelder omdisponeringer.   

 

Vedrørende delegering til administrasjonen 

e) Strukturutvalget fastslår at § 32 i reglementet for kommunestyret forutsetter at 

kommunestyret får rapportering om oppfølging av vedtak, men at det i praksis ikke 

alltid har vært fulgt opp.  Strukturutvalget mener, med henvisning drøftingen i punkt 

6.1, at det bør gjeninnføres bruk av en rapportering som sier noe om hva som har 

skjedd med ulike «bestillinger» og saker som er delegert til administrasjonen.. 

Oversikten bør også inneholde en oversikt over hvordan verbalforslag er fulgt opp. 

Strukturutvalget anser at det kan være naturlig at en slik form for rapportering skjer 

sammen med rådmannens tertialrapportering som allerede er innarbeidet.  

 

f) Strukturutvalget vil med henvisning til punkt 3.3 foreslå at det inngår i 

folkevalgtopplysningen hvordan dialogen mellom folkevalgte og administrasjon skal 

skje og at rådmannen gir retningslinjer til de folkevalgte om hvordan han anser 

dialogen kan skje på en måte som er formelt riktig men samtidig enkel å praktisere. 

        

Vedrørende møteoffentlighet og informasjon 

g) Strukturutvalget mener, med henvisning vurderingen under punkt 6.4, at det bør 

innføres lyd og bildeoverføring fra kommunestyremøtene.  
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h) Strukturutvalget mener også at kommunen må ta en mer aktiv rolle i å kommunisere 

hva som gjøres og hva som skjer i kommunen både hva gjelder politiske saker og 

vedtak og annet. Strukturutvalget har merket seg at administrasjonen arbeider med en 

kommunikasjonsstrategi, noe som vil hjelpe.  

Vedrørende arbeidsform  

i) Strukturutvalget mener, med henvisning til diskusjonen under punkt 7.1.3, at man bør 

benytte saksordfører i flere saker, særlig de store sakene.  Inntil man har avklart hva 

innholdet i rollen som saksordfører skal være, kan man la utvalgsleder eller annen med 

særskilt interesse være saksordfører. På sikt, når man har funnet en form, bør ansvaret 

fordeles mellom utvalgsmedlemmene.  

 

j) Strukturutvalget er videre av den oppfatning at det bør lages en egen veiledning for 

saksordførers arbeid. Veiledningen kan gjøres kort, men gi en mer utfyllende 

beskrivelse enn den som følger av kommunestyrereglementets § 8.  

 

k) Strukturutvalget mener, med henvisning til drøftingen i rapportens punkt 6.2, at det må 

synliggjøres at saksordfører kan benyttes i «ordinære saker» og ikke bare for ad hoc 

utvalg. Bestemmelsen i § 8 i kommunestyrets reglement bør endres slik at dette 

uttrykkelig fremgår.  

 

l) Strukturutvalget kan, med henvisning til momentene nevnt i punkt 6.7, ikke se at 

endring av møtetidspunkter for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre vil bedre 

muligheten til politisk deltakelse og dermed rekrutteringen til politisk arbeid.  

 

m) Strukturutvalget fastslår at gruppemøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter 

holdes til faste forutsigbare møtetidspunkter. Utvalget mener, med henvisning til 

punkt 6.2, at det må vurderes en fast møtestruktur også for møter i andre utvalg. Kort 

sagt at også de møtene holdes på faste og dermed forutsigbare ukedager. 

Strukturutvalget viser til erfaringer fra Drammen, Ringsaker og Kongsvinger.  

 

n) Strukturutvalget mener at det istedenfor kombinerte tema- og vedtaksmøter bør holdes 

egne temamøter høst og vår, og at det for øvrig kan avholdes ordinære vedtaksmøter. 

Dette for å oppnå at møtene blir kortere.  

 

o) Strukturutvalget mener, med henvisning til eksemplene og drøftingen i punkt 6.4, at 

det må gjøres noe for å få ned volumet på saksdokumentene. Strukturutvalget vil 

foreslå at man i større grad forsøker å bare vise til vedlegg som er tilgjengelig 

elektronisk, men som ikke må leses for å ta stilling til saken. Videre bør man gjøre så 

mye som mulig for å få frem kjernen i saksfremleggene. Administrasjonen bør stille 

seg spørsmål om hvor mye opplysning som er nødvendig for å treffe en beslutning.  

Videre bør både administrasjon og de folkevalgte bestrebe seg på å utforme forslag til 

vedtak mest mulig presist for å unngå misforståelser i forkant og etterkant av 
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vedtakene.  Også de folkevalgtes «bestillinger» til rådmannen må være mest mulig 

presise for å unngå uklare utredningsoppdrag.   

 

p) Strukturutvalget foreslår at reglement for kommunestyret må legges til grunn for 

formannskapet og andre folkevalgte organer så langt reglene passer. Reglementets 

tittel bør endres slik at dette fremkommer tydelig.   

 

Strukturutvalgets har disse anbefalinger mht. partienes og de folkevalgtes arbeidsform: 

q) Strukturutvalget mener, med henvisning til punkt 7.4, at folkevalgte må opptre slik at 

de oppfattes som forutberegnelige. I større saker som eksempelvis reguleringsplaner 

eller kommunedelplan eller kommuneplan er det uryddig om man endrer premissene 

for tidligere behandling med mindre det kommer frem nye opplysninger som gjør 

endringer nødvendige. Hvis man endrer syn grunnet nye momenter må det beskrives 

hvilke nye momenter dette er.  

 

r) Strukturutvalget anser, med henvisning vurderingen i punkt 6.5, at når folkevalgte får 

opplysninger fra innbyggere som er part i en sak og dette er opplysninger som ikke er 

nevnt i saksfremlegg, så bør man forespørre rådmannen på forhånd om å få en 

avklaring fra administrasjonen før møtet i det politiske organ for å rydde av veien 

eventuelle uklarheter og uriktige opplysninger. Da kan mange forhold avklares på 

forhånd og det forenkler og forkorter forhåpentligvis den politiske behandlingen. Det 

kan også redusere antall utsettelser. 

 

s) Strukturutvalget vil også, med henvisning til drøftingen i punkt 6.7, peke på at de 

folkevalgte bør bestrebe seg på å overholde uskrevne regler for politisk skikk og bruk 

for å sikre en ryddig arbeidsform. I møtene setter reglementet rammer, men de samme 

prinsipper må gjelde på andre arenaer.   

 

t) Strukturutvalget vil, med henvisning til punkt 6.5, også påpeke at det påhviler partiene 

et ansvar for å tilstrebe at kun valgte representanter og varaer gis plass i 

hovedkomiteene.  

 

Vedrørende administrasjonsutvalget og arbeidsgiverutvalget 

 

u) Strukturutvalget foreslår , med henvisning til rapportens punkt 7.1.4, at 

kommunestyret definerer på nytt hvilken rolle administrasjonsutvalget skal ha og 

nedfeller det i en retningslinje/reglement. Et nytt reglement må utformes slik at det 

ikke kommer i konflikt med den fullmakt som gjennom delegeringsreglementet er lagt 

til rådmannen hva gjelder personalområdet.   

 

v) Strukturutvalget er, med henvisning til punkt 7.1.4,  av den oppfatning at 

arbeidsgiverutvalget bør nedlegges og oppgavene ivaretas av formannskapet. 



49 

 

Vedrørende kontrollutvalget 

w) Strukturutvalget vil, med henvisning til punkt 7.1.5, påpeke viktigheten av et 

selvstendig kontrollutvalg. Utvalget mener at kommunestyret, som kontrollutvalget er 

et redskap for, kan utarbeide retningslinjer basert på de forventninger kommunestyret 

har til rapportering fra kontrollutvalget. Retningslinjene må holde seg innenfor 

rammene som følger av de forskrifter som regulerer kontrollutvalgets oppgave.  

 

x) Strukturutvalget foreslår ingen endringer i antall medlemmer av kontrollutvalget.  

Vedrørende godtgjørelsesreglement.  

y) Strukturutvalget mener, med henvisning til rapportens punkt 7.4.1, at uklarhetene som 

er avdekket i dagens godtgjørelsessreglement må fjernes. Strukturutvalget foreslår at 

utvalget nyoppnevnes av kommunestyret og da får i oppgave å ferdigstille et nytt 

godtgjørelsesreglement.  

 

z) Utvalget ser med grunnlag i fremstillingen i rapportens punkt 7.4.2, ikke noen saklig 

grunn for at satsene i Ringerike er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Derfor bør  

satsene i godtgjørelsesreglementet harmoniseres med vanlig nivå i kommuner 

Ringerike naturlig kan sammenligne seg med.   

 

æ) Strukturutvalget mener at godtgjørelser som i dag regnes ut som en prosentandel av 

ordførers lønn bør ta utgangspunkt i den til enhver tid fastsatte lønn for en 

stortingsrepresentant.  Samtidig bør ordførers lønn settes til det samme som en 

stortingsrepresentant.  

 

8.3. Økonomiske og administrative konsekvenser av strukturutvalgets forslag 

De aller fleste av strukturutvalgets forslag kan gjennomføres uten vesentlige administrative 

endringer eller større økonomiske konsekvenser.  

Hva gjelder de enkelte folkevalgte organers størrelse og møtehyppighet går forslagene ut på å 

videreføre dagens ordning.  

De fleste endringsforslagene knytter seg til å forbedre arbeidsformen. De største endringene 

må skje ved å bevisstgjøre og styrke arbeidet i hovedutvalgene som strukturutvalget foreslår 

at de blir hetende for fremtiden.  Oppnås dette så rasjonaliseres trolig også arbeidet i de andre 

politiske organer.  

Utvalgets forslag om bedre samhandling mellom de folkevalgte organer og administrasjonen, 

samt ambisjonen om å kunne redusere omfanget av de enkelte saksfremleggene vil også bare 

virke rasjonaliserende dersom forslagene lar seg realisere.  
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Det forslaget som kan få størst økonomisk konsekvens er forslaget om å endre  

godtgjørelsesreglementet.  Det utvalg som får i oppdrag å utforme nytt reglement er nærmest 

til å beregne økonomiske konsekvenser.  

Også forslagene knyttet til å innføre bilde- og lydoverføring fra møter i kommunestyre 

og/eller formannskap vil koste noe, men det er en engangskostnad som ikke gir store utgifter. 

Tidligere saksfremlegg til kommunestyret tilsier kostnader i størrelsesorden 300.000,-  

Strukturutvalgets synspunkter på kommunikasjonsstrategi vil dersom de får tilslutning også 

ha økonomiske konsekvenser, men forslagene er i hovedsak tilslutning til tiltak som 

administrasjonen delvis allerede har igangsatt vil det likevel ikke bety vesentlige 

ekstrakostnader. .  

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1003-10   Arkiv: 026 &23  

 

Kommunereformen - Program for utredning i Hole, Jevnaker og 

Ringerike  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre slutter seg til framlagte forslag til program for 

utredningsarbeidet. 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner det foreslåtte felles verdigrunnlaget for 

prosessen. 

3. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til styringsstruktur og framdriftsplan. 

4. Ringerike kommunestyre oppnevner ordføreren og partienes gruppeledere i 

kommunestyret som medlemmer til styringsgruppa: 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

5. Ringerike kommunestyre oppnevner følgende to representanter til Arbeidsgruppe 

Demokrati: 

 ……………..… 

 …………..…… 

6. Rådmannen oppnevner administrativ representasjon til gruppene og inviterer 

tillitsvalgte. 

7. Rådmannen får fullmakt til å innhente ekstern bistand til arbeidet. 

8. Ringerike kommunestyre godkjenner mandatene for gruppene. 

 

Sammendrag 
 



Som oppfølging av tidligere politiske vedtak har rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike 

utarbeidet forslag til program for utredning av kommunereformen i våre tre kommuner. 

Programmet legges med dette fram til godkjenning. Samtidig må det oppnevnes politiske 

representanter til arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Rådmannen viser til tidligere behandlinger av saken i Ringerike kommune. Følgende vedtak 

er førende for det videre arbeidet: 

 

Ringerike kommunestyre fattet 25. september 2014 følgende vedtak: 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som 

ønsker det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle 

kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 

fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er 

omfattet av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg 

når dette blir aktuelt. 

 

Ringerikstinget 26. november 2014 fattet følgende vedtak: 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for 

eventuelt å skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den 

videre prosessen. 

3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 

behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene 

har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 

informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

 
Beskrivelse av saken 
 

Rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike har utarbeidet et felles saksdokument til 

kommunestyrene som svar på oppdraget fra Ringerikstinget. Saksdokumentet følger vedlagt. 

 

Dette notatet beskriver program for felles utredningsarbeid videre fram mot endelige vedtak 

våren 2016. Her beskrives forslag til felles verdigrunnlag, utredningstemaer, framdriftsplan, 

styrings- og arbeidsstruktur og forslag til mandat for ulike arbeidsgrupper. Rådmannen viser 

for øvrig til det vedlagte saksdokumentet. 

 

Rådmannens vurdering 
 

De tre rådmennene har i fellesskap utarbeidet det vedlagte saksdokumentet. Det foreligger 

full enighet om det foreslåtte programmet.  

Rådmennene vil sette av nødvendige ressurser og gi arbeidet høy prioritet. 

 

Vedlegg 



 

Trykt vedlegg: Program for utredning av kommunereformen i kommunene Hole, Jevnaker 

og Ringerike, datert 15. januar 2015. 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Lars Olsen 
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Bakgrunn og innledning 

 

Stortinget og Regjeringen 

Våren 2014 la Regjeringen fram for Stortinget en melding om en reform i kommunesektoren. 
Målet er større, mer robuste kommuner med mer makt og myndighet. Stortinget har sluttet seg til 
dette og har følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

Kriterier for god kommunestruktur 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte i januar 2014 et ekspertutvalg som skulle 
foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommunestruktur. Ekspertutvalget meverte en delrapport i 
mai og sluttrapport i desember 2014. Følgende kriterier er foreslått for at kommunene på en god 
måte skal kunne ivareta roller og ansvar som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og 
arena for lokaldemokrati: 

1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 
 
Basert på dette har ekspertutvalget anbefalt: 
1. Kommunene bør ha minst 15 000 – 20 000 innbyggerefor å sikre en god oppgaveløsning. 
2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder. 
3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for 

å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer. 
 
I sluttrapporten har ekspertutvalget tydeliggjort kriteriet funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder: 
 Et tettsted bør i sin helhet ligge i én kommune. 
 Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kommune. 

Regjeringen planlegger å legge fram en melding for Stortinget våren 2015 om nye oppgaver til 
kommunene. 
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Dokumenter og informasjon om reformen: 

Det finnes flere omfattende dokumenter om Kommunereformen. I denne omgang henvises 
særlig til Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 og til to rapporter fra et ekspertutvalg. 
Samtlige dokumenter er tilgjengelige på flere aktuelle nettsider. 

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en egen nettside om reformen. Her finnes de sentrale 
dokumentene i saken samt nyhetsartikler og orienteringer fra møter i Buskerud: 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform/ 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et nettsted for kommunereformen. Her 

finnes aktuelle dokumenter og nyhetsartikler om Regjeringens og Stortingets arbeid med 
Kommunereformen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html 
 

Lokale prosesser i Hole, Jevnaker og Ringerike 

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosessen. Fylkesmennene har fått i oppdrag å 
bidra til gjennomføring av de regionale prosessene. De tre kommunene i Ringeriksregionen – Hole, 
Jevnaker og Ringerike har hatt sine respektive lokale oppstartdiskusjoner og har fattet vedtak om 
prosessen framover. Det er gjennomført innledende sonderinger på ordførernivå knyttet til dette. De 
viktigste lokale vedtakene siteres her: 

Hole kommunestyre og formannskap har fattet følgende vedtak: 
Vedtak kommunestyret 1.9. 2014: 

1. Notat om oppfølging av kommunereformen i Hole kommune legges til grunn for videre lokal 
prosess. 

2. Prosessen føres av kommunereformutvalget bestående av formannskapet i Hole pluss en 
representant fra SV. 

Vedtak formannskapet 22.10. 2014: 

1. Kommunereformutvalget (formannskapet pluss en repr. fra SV) vurderer om Hole kommune 
fortsatt kan bestå som egen kommune. 

2. Kommunereformutvalget vurderer det dithen at det er riktig å imøtekomme invitasjoner fra 
andre kommuner, i første rekke med mål om å drøfte og avklare nærmere forventninger og 
videre prosess. 

3. Kommunereformutvalget opptrer som forhandlingsutvalg. 

Vedtak formannskapet 10.12.2014 og kommunestyret 15.12. 2014: 

1. Kommunereformutvalget vurderer om Hole kommune fortsatt kan bestå som egen kommune 
og hvor grensejusteringene også blir vurdert. 

2. Kommunene i Ringeriksregionen går inn i utredningsarbeidet jf. vedtaket på Ringerikstinget 
26.11. 2014. 

3. a) Hole kommune går i videre drøftinger og utredninger med Asker, Bærum, Røyken, Hurum 
og Lier. 
     b) Hole kommune slutter seg til konklusjonene i drøftingsnotatet fra Asker og Bærum 
datert 20.11. 2014. 

 
Jevnaker kommunestyre fattet 4. september 2014 følgende vedtak: 

Jevnaker kommune vil innta en aktiv rolle i kommunereformarbeidet. 

Jevnaker kommunestyre inviterer nabokommunene til å utrede mulighetene for en 
storkommune gjennom sammenslåing av kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og 
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Lunner. Hvis dette ikke er mulig, ønskes utredet mulighetene for en sammenslåing mellom 
kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 

I tillegg skal det utredes om Jevnaker skal bestå som egen kommune. 

Jevnaker kommune deltar i reformprosessen som tilrettelegges av fylkesmannen i 
Buskerud og KS. 

Jevnaker kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter 
stortingsvedtak har invitert kommunene til. 

Rådmannen gis i oppdrag å forberede Jevnakers deltakelse i kommunereformen og legge 
fram en sak for kommunestyret om innhold og framdriftsplan for prosessen. Jevnaker 
kommunestyre tar sikte på å fatte vedtak om kommunen vil slå seg sammen med andre 
kommuner eller ikke innen juni 2016. 

 
Ringerike kommunestyre fattet 25. september 2014 følgende vedtak: 
1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som ønsker 

det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 
fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er omfattet 
av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg når 
dette blir aktuelt. 

 

Med bakgrunn i kommunenes politiske vedtak ga de tre ordførerne rådmennene i oppdrag å 
utarbeide et saksframlegg til Ringerikstinget 26. november 2014 slik at formannskapsmedlemmene i 
de tre kommunene kunne drøfte saken sammen og gi føringer for det videre utredningsarbeidet. 
Ringerikstinget fattet følgende vedtak: 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt å 
skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre 
prosessen. 

3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 
behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene har 
skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 
informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

 
Rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike har i fellesskap utarbeidet dette saksunderlaget til 

kommunestyrene som svar på oppdraget fra Ringerikstinget. Dette notatet beskriver et mulig 
fremtidsbilde, muligheter og andre forhold knyttet til å bygge en ny kommune bestående av dagens 
Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 

Andre alternativ 

Parallelt foregår det egne utredninger i Hole og Jevnaker om mulighetene for å bestå som egen 
kommune. Hole kommune deltar også i utredningsarbeid sammen med Bærum, Asker, Lier, Røyken 
og Hurum. Dette notatet omtaler ikke slike alternativer. De tre kommunene har gjensidig respekt for 
at disse prosessene foregår parallelt. De tre kommunene må ha en gjensidig og åpen dialog om dette 
underveis fram mot endelig vedtak. 
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Det har allerede framkommet flere ideer om grensejusteringer hvor større og mindre områder 
kan overføres til andre kommuner, jfr. bl.a. spørsmålet om Sollihøgda som har vært omtalt i 
lokalpressen. På samme måte finnes det også områder i andre kommuner som det kan være naturlig 
å vurdere som del av en ny kommune for vår region. Alle disse forholdene må vurderes i prosessen 
fram mot våren 2016. Men kjernespørsmålene bør primært drøftes bilateralt mellom de berørte 
kommunene, f. eks. Bærum og Hole før forholdene løftes inn i fellesprosjektet. 

Det har også vært reist spørsmål om andre kommuner enn våre tre bør være med i 
utredningsarbeidet. Rådmennene viser i den forbindelse til vedtaket i Ringerike kommunestyre pkt. 
1, hvor det bl.a. heter at man er «positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som ønsker 
det». De andre to kommunene har ikke vedtatt tilsvarende. Det er heller ikke andre kommuner 
utover våre tre som har vedtatt at de ønsker å delta i vårt utredningsarbeid. Rådmennene vil foreslå 
følgende prosedyre dersom andre kommuner skulle ønske å melde seg på: 

1. Det må først foreligge et kommunestyrevedtak i vedkommende kommune hvor de positivt 
uttrykker ønske om å utrede sammen med oss. 

2. Dette kommunestyrevedtaket forelegges kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike som 
sak med spørsmål om aksept for å innlemme den aktuelle kommunen i vårt arbeid. 

3. Dersom samtlige tre kommuner er positive, inviteres vedkommende kommune til å bli med i 
arbeidet. 

 

Økonomiske forhold 

 

Kommunene vil få dekket 100.000 kr. til informasjon og folkehøring/spørreundersøkelser. 

Fylkesmannen i Buskerud har øremerket skjønnsmidler med egne kriterier som det kan søkes om 
til arbeidet. 

Fylkesmannen i Oppland har avsatt en egen pott av skjønnsmidler til utredningsarbeid i 
kommunene. Jevnakers søknad er ennå ikke behandlet.  

 

Felles verdigrunnlag 

Rådmennene foreslår at følgende verdier legges til grunn for arbeidet: 
1. Gjensidig respekt for hverandres ståsted og synspunkter og for de ulike boområdene i 

kommunene. 
2. Likeverdighet. Det er forskjell på å være størst og det å være stor. Alle må oppleve at de 

enkelte kommunene er av like stor verdi i reformprosessen, og at alle er villige til å lytte til 
hverandre.  

3. Stedsidentitet videreføres. Grunnleggende og viktige offentlig institusjoner innen ulike 
tjenesteområder skal opprettholdes. Lokale kommunesentra og næringsområder skal 
utvikles videre. 

4. Sammen om utvikling av ny kommune. Det er viktig at vi skal arbeide for en positiv 
samfunnsutvikling som kan bidra til minst like gode tjenester som i dag, at sammenslåing av 
kommunene gir økt handlingsrom, større påvirkningskraft og at lokaldemokratiet styrkes. 

5. Forsvarlig og rettferdig omstilling. Dette innebærer at det skal være kontinuitet i 
tjenesteleveranser til innbyggerne, medvirkning og trygghet for våre ansatte, aktiv 
innbyggerdialog og åpenhet i forholdet til media og nabokommuner. 
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Overordnet prosess 

 
 
 

Fremtidsbildet 

Ringeriksregionen vil de neste 20- 30 årene gjennomleve en utvikling som vi historisk sette aldri 
tidligere har vært vitne til her i regionen. Utgangspunktet for denne utviklingen er storsamfunnets 
storsatsing på ny og forbedret infrastruktur innen samferdselsområdet.  

Utviklingen vil være krevende for både offentlige og private aktører, men vil samtidig gi store og 
nye muligheter for både næringsutvikling, utvikling av private og offentlige tjenester og for attraktive 
kulturtilbud og opplevelser. 

Det vil derfor være en svært viktig del av utredningsarbeidet å ha fokus på utfordringer og 
utviklingsmuligheter. Hvilket fremtidsbilde ser vi for oss for i Ringeriksregionen i årene framover? Hva 
blir folketallsveksten? Hvor vil folk bo og arbeide? Vil vi være robuste nok til å takle utviklingen? 

I arbeidet med fremtidsbildet vil vi ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
- Hva er målene med arbeidet vårt? 

- Hva skal kjennetegne en ny kommune? 

- Beskrive utviklingen i Ringeriksregionen slik vi tenker den for de neste 20-30 årene. (Flere 

scenarier er mulig). 

- Hva kreves for å realisere de scenarier som beskrives? 

Fremtidsbildet som blir beskrevet i utredningsarbeidet skal danne grunnlaget i en eventuell 
intensjonsavtale som skal fremmes for kommunestyrene i mai/juni 2016. Intensjonsavtalen skal 
dessuten inneholde konklusjonene fra andre temautredninger som gjøres i denne utredningen. 
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Kommunens oppgaver 

 
De norske kommunene er generalistkommuner. Dette innebærer at alle kommuner skal 

imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester til innbyggerne, planleggings- og 
utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretakelse av 
demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre kjennetegn. 

 

Tjenesteyting 

Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, og staten stiller krav til de 
kommunale tjenestene. Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene skal være likeverdige. Utjevning og 
likeverdige tjenester mellom innbyggere og mellom geografiske områder har vært et sentralt mål i 
oppbyggingen av velferdsstaten. Kravene til tjenesteytingen er formulert i lov og forskrifter, og i 
nasjonale mål for oppgaveløsningen presentert i de årlige budsjettproposisjonene. 
Sektormyndighetene stiller generelt krav til god kvalitet i tjenestene og at tilbudet tilpasses den 
enkelte. 

Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale 
velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 
Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veie, lokalt 
miljøvern og renovasjon. 

Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunens rolle som tjenesteyter: 

 
Samfunnsmessige hensyn  
 

Kriterier 
 

Kvalitet i tjenestene 
Effektiv bruk av samfunnets ressurser 
Likeverdighet 

 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Effektiv tjenesteproduksjon 
Økonomisk soliditet 
Valgfrihet 
Statlig rammestyring 

 

 
 

Myndighetsutøvelse 

Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene kan 
for eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi tillatelser, fordele 
tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot enkeltindivider, bedrifter eller 
organisasjoner. Kommunes mangfoldige oppgaveportefølje innebærer at kommunen for eksempel 
fatter vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om tildeling av sykehjemsplass, vedtak om 
byggetillatelser ulike tilskudd til kulturformål og fatter vedtak knyttet til spesialiserte oppgaver som 
psykiske helsetjenester og barnevern. 

Rollen som myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som tjenesteleverandør. 
Offentlig virksomhet har tradisjonelt håndtert ansvaret for myndighetsutøvelsen og 
tjenesteutøvelsen parallelt i samme organisatoriske enhet. Myndighetsutøvelse er i denne 
sammenhengen å forstå som utøvelse av forvaltningsmyndighet og utmåling av tjenester til en part i 
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form av et enkeltvedtak. Tjenesteutøvelse er å yte den aktuelle tjenesten i det volum og med den 
kvalitet som vedtaket regulerer. 

 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 

kommunes rolle som tjenesteyter: 
Samfunnsmessige hensyn Kriterier 

 
Rettsikkerhet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Tilstrekkelig distanse 

 

 
 

Samfunnsutvikling 

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, 
utbygging av infrastruktur, steds - og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i 
videste forstand. Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom 
lover og forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor 
egen kommune. 

Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 

 
Samfunnsmessige hensyn Kriterier 

 
Helhetlig ivaretakelse av areal- og 

transportinteresser 
tilpasset klima- og miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i 

lokalsamfunnet 
og storsamfunnet 

 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 

 

 
 

Demokrati 

Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I over 
170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i kommunene - 
kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere ettersom velferdssystemet i 
stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som ansvarlig for viktige deler av offentlige 
ytelser. Kommunene har i tillegg fått stadig større og viktigere oppgaver innenfor samfunns- og 
næringsutvikling, i dag er det her det største og kanskje mest spennende politiske handlingsrommet 
ligger. Kommunene sikrer innbyggerne bedre innflytelse over egen hverdag. At innbyggerne har 
anledning til selv å velge sine lokale politiske ledere og å stille dem til ansvar for deres innsats er en 
del av kjernen i hele vårt demokratiske system. Kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne 
mener om kommunen som demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan 
pengene prioriteres. Dette er også en spore til effektivitet i den enkelte kommune. Ekspertutvalget 
og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til kommunes rolle som 
tjenesteyter: 
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Samfunnsmessige hensyn Kriterier 
 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 
Lokal politisk styring 
Levende lokalt folkestyre 
Aktiv lokal politisk arena 

 

Høy politisk deltakelse 
Lokal politisk styring 
Lokal identitet 
Bred oppgaveportefølje 
Statlig rammestyring 

 
I tillegg til kommunenes oppgaver må utredningsarbeidet bl.a. belyse ulike tema som beskriver 

den reelle bo- og arbeidsmarkedsregionen, det man oppfatter som «hverdagsregionen». Herunder 
økonomi, demografi, modernisering, kompetanse m.v. Dette beskrives nærmere i forslagene til 
mandat for de foreslåtte arbeidsgruppene. 

 

Styringsstruktur 

Rådmennene foreslår følgende styrings- og prosjektstruktur for arbeidet: 
 

 
 
 
Det er utarbeidet egne forslag til arbeidsbeskrivelser og mandat for de ulike gruppene. Disse 

følger som vedlegg til dette notatet. 
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Lokal framdriftsplan for arbeidet i Ringeriksregionen 

For kommunene i Ringeriksregionen foreslås følgende felles framdriftsplan for arbeidet: 
 

Tid Aktivitet Ansvar for framdrift 
og gjennomføring 

2014   

Høst Lokale behandlinger og vedtak i kommunene. Sonderinger 
og samtaler og møter med fylkesmannen. 

Gjennomført 

1. oktober og 5. 
november 

Orientering og drøfting i Rådet for Ringeriksregionen. Gjennomført 

26. november Behandling og vedtak i Ringerikstinget. Oppdrag til 
rådmennene vedr. felles saksframlegg om utredning. 

Gjennomført 

Desember Orientering til kommunene om Ringerikstingets vedtak. Gjennomført 

2015   

Januar Rådmennene fremmer felles saksframlegg til 
kommunestyrene.  

Rådmennene 

Februar De tre kommunestyrene vedtar prosess og representasjon 
i styringsgruppe, arbeidsutvalg, prosjektgruppe og 
arbeidsgrupper. 
Oppnevning av kommunenes administrative 
representanter til arbeidsgruppene. 

Kommunestyrene 
 

Rådmennene 

Februar - mars Utarbeide tilbudsinvitasjon for konsulentbistand. Tildeling 
av konsulentoppdrag i hht. anskaffelsesregelverket. 

Administrativ 
prosjektgruppe 

5. mars Politisk verksted - Oppstartseminar kl. 12.00 – 17.00. 
Hovedfokus på mulighetsrommet. Styringsgruppa , 
administrativ prosjektgruppe og arbeidsgruppene. 
Informasjons- og medvirkningsplan framlegges. 

Arbeidsutvalget og 
Administrativ 
prosjektgruppe 

Mars Konstituering av styringsgruppe og arbeidsgrupper. 
Arbeidsgruppene fastsetter sine møte- og arbeidsplaner. 

Arbeidsgruppene 

Mars - november Arbeidsgruppene utreder sine tema og leverer rapport til 
styringsgruppa v/adm. prosjektgruppe. 

Arbeidsgruppene 

Mai Adm. prosjektgruppe følger opp framdriften i 
arbeidsgruppene 

Administrativ 
prosjektgruppe 

Mai/juni Statusmøte i styringsgruppa Styringsgruppas leder 

Juni Stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene.  

Juni - juli Lokal og regional vurdering av Stortingsmeldingens 
muligheter og konsekvenser for oss. 

Administrativ 
prosjektgruppe 

August Statusmøte i styringsgruppa. Behandler 
stortingsmeldingen. 

Styringsgruppas leder 

September Kommunevalg  

Oktober Styringsgruppa møtes. Eventuell ny konstituering ved 
endret representasjon etter valget. 

Styringsgruppas leder 

November - 
desember 

Utarbeide grunnlag for spørreundersøkelse. Administrativ 
prosjektgruppe og 
informasjonsgruppe 

20. november Arbeidsgruppene leverer sine delrapporter til 
styringsgruppa v/administrativ prosjektgruppe 

Arbeidsgruppene 

20. november - 31. 
desember 

Utarbeide samlet saksunderlag basert på 
arbeidsgruppenes rapporter. Første utkast 1. desember. 
Endelig dokument 31. desember. 

Administrativ 
prosjektgruppe 

2016   

Januar/februar Medvirkning ved spørreundersøkelse blant innbyggerne. Administrativ 
prosjektgruppe med 
bistand fra 
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informasjonsgruppe. 

Januar Statusmøte i styringsgruppa Styringsgruppas leder 

Februar Utarbeide saksframlegg og underlag til politisk behandling 
i de tre kommunene. 

Rådmennene 

Juni Endelige kommunestyrevedtak. Ordførerne 

Juni - desember Oppfølging av kommunestyrenes vedtak. Planlegge 
eventuell etablering av en ny kommune. 

 

2017   

Juni Stortingsbehandling  

 Ny kommunestruktur 

 Lovproposisjon om nye oppgaver 

 

 

Kommunikasjon og medvirkning 

Rådmennene vil oppnevne en medarbeider fra hver kommune til en kommunikasjonsgruppe som 
får i oppdrag å bistå prosjektet i arbeidet med informasjon, kommunikasjon og medvirkning.  

Det utarbeides en overordnet kommunikasjonsstrategi som skal sikre god informasjon og 
medvirkning i prosessen. Strategien skal omfatte prinsipper for kommunikasjon, målsettinger, 
målgrupper, tiltak og kanalvalg. 

Strategien skal støtte opp under de overordnede politiske vedtakene som danner grunnlag for 
prosessen.  

Det skal også utarbeides en plan for informasjonsaktiviteter, medvirkning og dialog med de ulike 
målgruppene. Denne skal inneholde konkrete tiltak både overfor innbyggere og overfor ansatte i de 
tre kommunene. Dette vil bl.a. omfatte opprettelse av en felles nettside, opplegg for folkemøter og 
spørreundersøkelse. 

Forslag til plan og strategi legges frem på oppstartseminaret 5. mars. 
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Vedlegg: 

 
MANDATER FOR PROSJEKTORGANISASJONEN 
 
Her følger sammensetning, oppgaver og mandat for: 
 
1. Overordnet styring og koordinering av prosjektet 

2. Arbeidsgruppe Tjenesteyting 

3. Arbeidsgruppe Myndighetsutøvelse 

4. Arbeidsgruppe Samfunnsutvikling 

5. Arbeidsgruppe Demokrati 
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Overordnet styring og koordinering av prosjektet 
 
1. Styringsgruppa har hovedansvaret for gjennomføringen av kommunereform-prosessen for 

kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, basert på vedtak i Ringerikstinget i november 2014: 
 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for 
eventuelt å skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den 
videre prosessen. 

3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 
behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene 
har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 
informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

 
I tillegg fastlegges føringer fra kommunestyrebehandlingene i de tre kommunene i 
januar/februar 2015. 
 

2. Styringsgruppa skal bestå av ordførerne og de politiske gruppelederne i de tre kommunene. I 
tillegg skal det oppnevnes 3 arbeidstakerrepresentanter – en fra hver av kommunene. 
 

3. Som arbeidsutvalg for styringsgruppa oppnevnes kommunenes ordførere og rådmenn. 
Arbeidsutvalget skal ivareta samspillet mellom politisk og administrativt nivå og forberede 
saker for styringsgruppa. Arbeidsutvalget har myndighet til å fatte beslutninger som har 
vesentlig betydning for framdriften i prosjektet i perioden mellom styringsgruppas møter. 
 

4. Prosjektgjennomføringen skal administreres og koordineres av en administrativ 
prosjektgruppe, bestående av de tre rådmennene og 3 saksbehandlere. Denne gruppen skal 
også ha et særlig ansvar for å utrede framtids-scenarier, modernisering samt økonomiske 
forhold. Den administrative prosjektgruppa vil også knytte til seg informasjons- og 
kommunikasjonskompetanse fra de tre kommunene. Til å bistå kommunene i arbeidet, vil 
rådmennene også leie inn ekstern bistand. 
 

5. Det opprettes i tillegg 4 arbeidsgrupper som får i ansvar å utrede løsninger innen de 
kommunale oppgaveområdene. Disse gruppene skal rapportere til administrativ 
prosjektgruppe. 
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ARBEIDSGRUPPE TJENESTEYTING 
 

1. Gruppas oppgave er å utrede hvilke muligheter en ny felles kommune i Ringeriksregionen gir for 
å utvikle bedre og mer likeverdige tjenester for befolkningen. 
Basert på tabellen under, skal gruppa vurdere de samfunnsmessige hensyn basert på de 
kriteriene som er gitt. 
 

2. Gruppa skal bestå av 2 kommunalsjefer/fagsjefer fra hver av kommunene, slik at alle 
hovedoppgaver samlet er representert. I tillegg oppnevnes en tillitsvalgt i fellesskap mellom 
fagorganisasjonene i de tre kommunene. 
 

3. Arbeidsgrunnlag: 
Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, og staten stiller krav til de 
kommunale tjenestene. Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene skal være likeverdige. 
Utjevning og likeverdige tjenester mellom innbyggere og mellom geografiske områder har vært 
et sentralt mål i oppbyggingen av velferdsstaten. Kravene til tjenesteytingen er formulert i lov og 
forskrifter, og i nasjonale mål for oppgaveløsningen presentert i de årlige 
budsjettproposisjonene. Sektormyndighetene stiller generelt krav til god kvalitet i tjenestene og 
at tilbudet tilpasses den enkelte.  
Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale 
velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.  
Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veier, 
lokalt miljøvern og renovasjon. 
 

Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 

 

Samfunnsmessige hensyn  
 

Kriterier 
 

Kvalitet i tjenestene 
Effektiv bruk av samfunnets ressurser 
Likeverdighet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Effektiv tjenesteproduksjon 
Økonomisk soliditet 
Valgfrihet 
Statlig rammestyring 
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ARBEIDSGRUPPE MYNDIGHETSUTØVELSE 
 
1. Gruppas oppgave er å utrede hvilke muligheter en ny felles kommune i Ringeriksregionen gir 

for å utvikle effektiv og likeverdig kommunal myndighetsutøvelse. 
Basert på tabellen under, skal gruppa vurdere de samfunnsmessige hensyn basert på de 
kriteriene som er gitt.. 
 

2. Gruppa skal bestå av 2 kommunalsjefert/fagsjefer fra hver av kommunene, slik at alle 
hovedområder for kommunal myndighetsutøvelse samlet er representert. I tillegg 
oppnevnes en tillitsvalgt i fellesskap mellom fagorganisasjonene i de tre kommunene. 
 

3. Arbeidsgrunnlag:  
Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene 
kan for eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi 
tillatelser, fordele tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot 
enkeltindivider, bedrifter eller organisasjoner. Kommunes mangfoldige oppgaveportefølje 
innebærer at kommunen for eksempel fatter vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om 
tildeling av sykehjemsplass, vedtak om byggetillatelser ulike tilskudd til kulturformål og fatter 
vedtak knyttet til spesialiserte oppgaver som psykiske helsetjenester og barnevern.  
Rollen som myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som 
tjenesteleverandør. 
Offentlig virksomhet har tradisjonelt håndtert ansvaret for myndighetsutøvelsen og 
tjenesteutøvelsen parallelt i samme organisatoriske enhet. Myndighetsutøvelse er i denne 
sammenhengen å forstå som utmåling av tjenester til en part i form av et enkeltvedtak. 
Tjenesteutøvelse er å yte den aktuelle tjenesten i det volum og med den kvalitet som 
vedtaket regulerer. 

 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 
 

Rettsikkerhet 
Effektiv saksbehandling 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Tilstrekkelig distanse 
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 ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING 

 
1. Gruppas oppgave er å utrede hvilke muligheter en ny felles kommune i Ringeriksregionen gir 

for å utvikle bedre og mer likeverdige tjenester for befolkningen. 
Basert på tabellen under, skal gruppa vurdere de samfunnsmessige hensyn basert på de 
kriteriene som er gitt. 
 

2. Gruppa skal bestå av 2 kommunalsjefer/fagsjefer fra hver av kommunene, slik at alle 
samfunnsutviklingsområder samlet er representert. I tillegg oppnevnes en tillitsvalgt i 
fellesskap mellom fagorganisasjonene i de tre kommunene. 
 

3. Arbeidsgrunnlag: 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og 
utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds - og sentrumsutvikling, 
næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste forstand. 
Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og 
forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor 
egen kommune. 

 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 
 

Helhetlig ivaretakelse av areal- og 
transportinteresser tilpasset klima- og 
miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet 
 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
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ARBEIDSGRUPPE DEMOKRATI 
 
1. 1. Gruppas oppgave er å utrede hvilke muligheter en ny felles kommune i Ringeriksregionen 

gir for å sikre og videreutvikle lokaldemokratiet. 
Basert på tabellen under, skal gruppa vurdere de samfunnsmessige hensyn basert på de 
kriteriene som er gitt. 
 

2. Gruppa skal bestå av 2 politiske representanter fra hver av kommunene. 
 

3. Arbeidsgrunnlag: 
Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I 
over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i 
kommunene - kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere 
ettersom velferdssystemet i stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som 
ansvarlig for viktige deler av offentlige ytelser. Kommunene sikrer innbyggerne bedre 
innflytelse over egen hverdag. At innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokale 
politiske ledere og å stille dem til ansvar for deres innsats er en del av kjernen i hele vårt 
demokratiske system. Kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne mener om 
kommunen som demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan pengene 
prioriteres. Dette er også en spore til effektivitet i den enkelte kommune. 

 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 
 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 
Lokal politisk styring 
Levende lokalt folkestyre 
Aktiv lokal politisk arena 
 

Høy politisk deltakelse 
Lokal politisk styring 
Lokal identitet 
Bred oppgaveportefølje 
Statlig rammestyring 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1790-3  Arkiv: 143 D11  

 

Sak: 43/14 

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) anbefaler at den foreliggende 

kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg vedtas. 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.12.2014: 

 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur anbefaler at den foreliggende kommunedelplanen for 

idretts- og friluftsanlegg vedtas. 

 

Dette som hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.  
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Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 
 

Den foreliggende kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg vedtas. 

 

Sammendrag 
Hovedrullering av kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg fremlegges for 

planmyndigheten i Ringerike kommune for endelig behandling. Det ble gitt anledning til 

innspill i forbindelse med høringen av førsteutkastet. Innkomne kommentarer fra relevante 

parter er vurdert og innarbeidet/tilpasset førsteutkastet som ble behandlet av Formannskapet 

i sak 96/14. 

 

Innledning / bakgrunn 
For å være berettiget til å søke om tildeling av spillemidler til idretts- og friluftsanlegg stilles 

det krav fra Kulturdepartementet om at kommunene skal ha utarbeidet og vedtatt en 

kommunedelplan. Planen skal hovedrulleres hvert fjerde år.  

 

Oppstart av ny hovedrullering ble iverksatt i 2014 og kunngjort i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Det ble innhentet informasjon fra Ringerike idrettsråd, 

Ringerike Turistforening og andre. Den foreløpige planen ble sendt til høring i samsvar med 

plan- og bygningsloven. 

 

Vi har mottatt svar fra Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike O-lag, Fossekallen IL, 

Ringerike idrettsråd, Ringerike Venstre og Petersøyas Venner. Videre har det kommet svar 

fra Norges Miljøvernforbund, Miljøvernforbundet Hønefoss, Vegård Vel og beboere på 

Hensmoen vedrørende utvidelse og etablering av grusuttak på Hensmoen. 

 

Innspill er lagt inn uten at de forplikter i videre planlegging eller budsjettprioritering. 

Komplett sett av originalsvarene vedlegges saken. 

 

Beskrivelse av saken 



Det vises til Kommunal planstrategi, vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 75/13. 

Planstrategien angir kommunens planbehov i perioden 2013-2015. Rullering av 

kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i tabellen over planbehov. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Denne planen er en del av overordnet kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  
Godkjennelse av planen er en forutsetning for behandling av spillemiddelsøknader. Den 

binder ikke kommunen i fremtidige disponeringer. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Høringsutkastet ble vedtatt i formannskapet 13.05.2014, sak 96/14. 

 

Økonomiske forhold 
Vedtak/godkjennelse av kommunedelplanen medfører ingen økonomiske konsekvenser. 

Alle tiltak som kommer med referanse til denne planen, vil bli presentert som egne saker og 

forslag til vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 
Det følger ingen økonomiske eller juridiske forpliktelser knyttet til vedtak i planen i seg 

selv, rådmannen anbefaler derfor at planen godkjennes.  

 

Vedlegg 
1. Fylkesmannen i Buskerud, datert 02.07.14. 

2. Fossekallen IL, datert 26.07.14. 

3. Ringerike O-lag, datert 25.07.14. 

4. Petersøyas venner, datert 09.07.14. 

5. Ringerike idrettsråd, datert 25.06.14. 

6. Miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune, datert 14.07.14. 

7. Ringerike Venstre, datert 18.08.14. 

8. Råd for funksjonshemmede, datert 12.06.14. 

9. Trafikkrådet, datert 17.06.14. 

10. Ungdomsrådet, datert 03.06.14. 

11. Harry Dahl, mottatt 17.07.14. 

12. Martin Alsmark, datert 26.06.14. 

13. Catrine T. Dahlen, datert 01.07.14. 

14. Sølvi Fuglesang, datert 14.07.14. 

15. Sverre Hatlestad, datert 11.07.14. 

16. Hanne-Beate Høiby, datert 11.07.14. 

17. Laila Høiensahl, datert 07.07.14. 

18. Ann Kristin Kleven Haraldsen, mottatt 08.07.14. 

19. Marte Pedersen, datert 26.06.14. 

20. Wenche og Tore Qvan, datert 22.07.14. 

21. Solveig Rustad, datert 01.07.14. 

22. Ida Helene Åslund Schjørlien, datert 21.07.14. 

23. Frank Ahlquist, datert 30.06.14. 



24. Bente Bondehagen Bråten, datert 07.07.14. 

25. Synnøve Bondehagen, datert 18.07.14. 

26. Tine Brenden, mottatt 17.07.14. 

27. Anne-Marie Dahlgård, datert 23.07.14. 

28. Hilde Roa Hatlestad, datert 25.06.14. 

29. Eva Hagen, datert 18.07.14. 

30. Øyvind Roa Hatlestad, datert 22.07.14. 

31. Line B. Lafton, datert 27.06.14. 

32. Morten Roa Hatlestad, datert 05.07.14. 

33. Lise Palmberg, datert 20.07.14. 

34. Einar Rokseth, datert 16.07.14. 

35. Tor Sotlien, datert 20.07.14. 

36. Vågård Vel, datert 22.07.14. 

37. Linda Marie Åslund Schjørlien, dater 06.07.14. 

38. Miljøvernforbundet Hønefoss, datert 09.07.14. 

39. Norges Miljøvernforbund, mottatt 14.07.14. 

40. Tove Myrvold, datert 20.07.14. 

41.   

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG I 

RINGERIKE 2014 – 2026 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Gjennom kommunens overordnede planlegging fastsettes mål for de ulike 

virksomheter. Det kommunale plansystemet består av en rekke ulike plandokumenter 

som sammen utgjør et samspill som skal beskrive lokalsamfunnets utfordringer og 

muligheter. Gjennom kommuneplanleggingen settes mål for utviklingen innenfor et 

spekter av samfunnsområder. De overordnede målene fastsettes i en kommuneplan 

som er langsiktig. Måldelen av kommuneplanen er et verktøy for langsiktige 

avveininger og prioriteringer. Den langsiktige delen består også av en arealdel. 

Arealdelen er kommunens overordna plan for arealer, hjemlet i plan- og 

bygningsloven. I gjeldende arealdel er det blant annet avsatt områder for følgende 

formål: friområder, idrettsanlegg, landbruks- natur-  og friluftsområder.  

Revidering av gjeldende kommuneplan er under arbeid, både areal- og samfunnsdel. 

Gjennom kommunens handlingsprogram og økonomiplan prioriteres kommunens 

ulike tiltak og kommunens oppgaver. Innenfor en rekke samfunnsområder utarbeides 

det egne kommunedelplaner for at man skal kunne gå grundigere inn i 

problemstillingene. 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets 

ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren. Den danner også 

grunnlaget for søknader om spillemidler. 

1.2. Bakgrunn og prosess 

Kulturdepartementet framsatte i 1988 krav om at kommunene skulle utarbeide planer 

for utbygging av idrettsanlegg. Bakgrunnen for plankravet er at opparbeidelse og 

tilrettelegging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv skal avklares gjennom en 

bred kommunal planprosess der alle aktører kan delta. 

Plankravet ble avløst av et nytt krav fra Kulturdepartementet gjennom rundskriv V-

35/93 hvor kravet også ble utvidet til å gjelde nærmiljøanlegg, anlegg og områder for 

friluftsliv og rehabilitering av idrettsanlegg. I den senere tid har begrepet idrett blitt 

utvidet til også å gjelde en rekke mer mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv i 

nærmiljøet.  

Det er også et krav fra Kulturdepartementet at planen utarbeides som en 

kommuneplan, dvs følger Plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende 
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planprosess. Dette stiller videre krav til rulleringer (kortsiktig handlingsprogram), 

samordning og medvirkning. 

1.3 Definisjoner 

I arbeidet med planen har vi valgt følgende definisjoner for en del sentrale begrep: 

Fysisk aktivitet 

 Aktivitet i form av trening eller mosjon organisert i og utenfor lag tilsluttet 

idrettsforbundet. 

 Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranser i den organiserte 

idretten. 

Friluftsliv 

Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I 

Ringerike innebærer dette også friluftsaktivitet i bykjernen og sentrumsnære 

områder. 

Ordinære idrettsanlegg 

Ordinære idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og 

treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming 

av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Anleggene ligger i hovedsak i tilknytning til bo- eller oppholdsområder. 

Nærmiljøanlegg er ikke utformet for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig 

aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 

Frilufts- og friområder 

Frilufts- og friområder er områder regulert for bruk av allmenheten. Eksempelvis 

parker, turveger, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet. 

I tillegg kommer utmarksområder som brukes med hjemmel i allemannsretten 

 

2. FØRINGER FOR ARBEIDET 
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2.1 Statlige føringer 

Statlige føringer - idrett 

Statens idrettspolitikk er nedfelt i St.meld nr 26 (2011-2012) «Den norske 

idrettsmodellen». Det er Kulturdepartementet som har ansvar for oppfølging av den 

statlige idrettspolitikken. Et viktig virkemiddel er tilretteleggingen for anleggsutbygging 

gjennom støtte fra spillemidlene. 

Den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. 

Dette innebærer at staten skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha 

mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

Barn og unge er de viktigste målgruppene for den statlige anleggspolitikken. Barn er 

aldersgruppen 6-12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen 13-19 år. 

Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne 

delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål 

å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive kommer i aktivitet. 

Statlige føringer – folkehelse og friluftsliv  

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner 

sosiale helseforskjeller, og sikrer at folkehelse prioriteres. Det skal satses på 

langsiktig og systematisk arbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere 

utfordringer, fastsette mål og strategier i kommuneplaner og iverksette tiltak. 

Kommuner skal legge til rette for samarbeid med frivillige.  

2.2 Lokale føringer 

Det vises til «Kommunal planstrategi», vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 

75/13 der rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i 

tabellen over planbehov. 

Kommunedelplanen skal bidra til å etterkomme de allerede vedtatte mål i 

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. I 

kommuneplanens punkt 4.1. står det at det skal sikres tilstrekkelige arealer for 

boliger, handel, næring service, kultur og idrett, som kan bidra til å underbygge byens 

funksjon som regionhovedstad. Kommunedelplanen for gående og syklende og 

Grønn Plakat skal legges til grunn for planarbeidet. 

I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013 heter 

det: «Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt 

21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en 

rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli 

et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold 

som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor 
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det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge 

i kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk 

ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av 

lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt 

redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte 

områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.» 

Man ønsker å legge til rette for en økt befolkningstetthet i Hønefoss sentrum, og i 

noen tettsteder. Nærmiljøanlegg for ungdom, f.eks. skateanlegg kan være alternative 

supplement til tradisjonelle idrettstilbud og være svært nyttig som et tilbud til 

byungdom.  

I sak om Livskraftige lokalsamfunn ble 7 områder prioritert for utvikling og vekst: Nes 

i Ådal, Hallingby, Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Ask/Tyristrand og Sokna. 

(formannskapet 14.03.2013, sak 56/13.) 

2.3. Idrettens føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er idrettens 

øverste organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 

mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som 

folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på 

grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.» 

På idrettstinget i 2011 ble det vedtatt et idrettspolitisk dokument som gjelder 

tingperioden 2011-2015. Dokumentet inneholder en rekke målsettinger som idretten 

skal arbeide mot. I forordet står det blant annet: «En åpen og inkluderende idrett er 

valgt som hovedmål for idrettsperioden. Dette målet utfordrer oss alle på en rekke 

grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktig for norsk idrett, som 

integrering, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Frivilligheten i idretten må gis 

nye vekstvilkår dersom målet om en åpen og mer inkluderende idrett skal nås og 

følgende innsatsområder er prioritert: 

 Aktiviteten i fokus, økt satsning på kompetanse 

- Å gjøre organisasjonen mer effektiv, skape mer aktivitet for hver krone 

 Sikre idrettens langsiktige finansiering på alle nivåer i norsk idrett. 

 Idrettsanlegg 

 Idrett og folkehelse, fysisk aktivitet i nærmiljøet, skolen og i arbeidslivet 

 Idrett og samfunn 

- Å gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør» 
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2.4 Lokale føringer - friluftsliv 

Fysisk aktivitet er viktig både for den enkeltes opplevelse av glede og mestring, og gir 

positive effekter for den mentale og fysiske helsa. I St.meld. nr. 39 (2000-2001) 

Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet er det understreket at det er et nasjonalt 

politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. 

 Formålet med Friluftsloven er å verne friluftslivets grunnlag og å sikre allmennheten 

fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og 

fremmes.  

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør selve 

fundamentet for våre friluftstradisjoner. Det er viktig å verne om denne retten og bidra 

slik at befolkningen har de beste muligheter for å utøve ulike former for friluftsliv. I 

tillegg blir det stadig viktigere og føre friluftstradisjonene videre til de kommende 

generasjoner som nå i stadig større grad vokser opp i byer og tettsteder. 

Med økende stressnivå i samfunnet er det grunn til å tro at stadig flere vil søke etter 

ro og aktiviteter som gir avbrekk og overskudd i hverdagen. Det forventes at 

myndighetene vil legge stor vekt på å bedre generell folkehelse og livskvalitet i årene 

som kommer, og Samhandlingsreformen og ny folkehelselov understøtter dette. 

Folkehelseloven §4 slår fast at alle sektorene i kommunen har ansvar for 

folkehelsearbeidet lokalt.  I §7 samme lov finner man at kommunen skal iverksette 

nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse-utfordringer. Dette kan blant 

annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring m.m. 

 

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 

3.1 Fysisk aktivitet 

St, meld nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) 

påpeker ulike forhold. Blant barn og unge tyder mye på at gjennomsnittsvekten øker 

og at den fysiske hverdagsaktivitet minker hos mange. Det synes også å være en 

økning i antall personer som har kroppslig og psykiske plager. Blant den voksne 

befolkningen regner en med at over halvparten har et aktivitetsnivå som er lavere 

enn anbefalt. 

Forekomsten av overvekt og fedme øker i de fleste aldergrupper i Norge, som i 

mange andre land. Det er gjennomført et begrenset antall undersøkelser av vekten til 

den norske befolkningen. De undersøkelser som er gjennomført viser at blant de 

over 20 år er ca 65-70% av den mannlige befolkningen overvektig eller har utviklet 
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fedme, mens tilsvarende tall for kvinner er ca. 55 – 60%. Det konkluderes med at det 

er overhyppighet av overvekt og fedme i grupper med lav status og i enkelte 

innvandrergrupper. Det er mye som tyder på at helseplager knyttet til overvekt vil øke 

i årene som kommer. 

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert blant annet 

gjennom Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i Forebygging og behandling, utgitt av 

Helsedirektoratet i 2009. I følge Helsedirektoratet utgjorde de totale helseutgiftene i 

2007, både offentlige og private, 203 milliarder kroner. I gjennomsnitt betyr dette     

43 000 kroner per innbygger. Norge bruker 9% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på 

helse. 

Fysisk aktivitet blant barn og unge 

Norges idrettshøgskole har nylig på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en 

større kartlegging av aktivitetsnivå blant 9- og 15-åringer sett i forhold til målet om 

minimum 60 minutters aktivitet.  

Resultater fra undersøkelsen er vist i tabell nedenfor. 

 9 år  15 år  

 Jenter Gutter Jenter Gutter 

Mindre enn 60 minutter 25% 9% 50% 46% 

Minst 60 minuttet 75% 91% 50% 54% 

 

Som en ser av tallene har 91% av de 9-årige guttene og 75% av de 9-årige jentene 

et fysisk aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingen om minimum 60 minutter daglig 

aktivitet. Blant 15-åringene tilfredsstilte 54% av guttene og 50% av jentene 

anbefalingen. Undersøkelsen viser at 9-åringene er 43% mer aktive enn 15-åringene. 

Studien viste videre at guttene, som et gjennomsnitt, var 15% mer aktive enn 

jentene. 

Det synes ikke å være forskjeller i aktivitetsnivå som kan tilskrives sosial posisjon, 

uttrykt ved foreldrenes utdanningsnivå. Studien viser heller ikke nevneverdige 

forskjeller mellom barn og ungdom med henholdsvis norske foreldre og innvandrere 

eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. 

I undersøkelsen ble også kondisjonen testet. Her viste det seg at barn med foreldre 

med høy utdanning hadde bedre kondisjon enn barn med foreldre med lavere 

utdanning. Kartleggingen viste også at i Oslo hadde barn fra områder med lav sosial 

posisjon dårligere kondisjon enn barn fra områder med høy sosial posisjon. 
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Helsedirektoratet gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse blant de mellom 15 – 

79 år. Her svarer i underkant 70% at de mosjonerer regelmessig. 48% av kvinnene 

og 45% av mennene svarer at de går minst 10 minutter hver dag, men 7% av 

kvinnene og 6% av mennene svarer at de ikke har gått 10 minutter noen av de syv 

siste dagene før undersøkelsen. 

De mest populære aktivitetene er i følge denne undersøkelsen turgåing og friluftsliv 

fulgt av egentrening og å gå/sykle til jobb. 

Idrettshøgskolen har gjennomført en studie for Likestillings-  og 

diskrimineringsombudet. Her henvises det blant annet til tall fra Norsk Monitor 2007, 

som viser at 78,1% av kvinner over 15 år drev med trening eller mosjon minst en 

gang i uka. Blant menn hadde 70,7% et tilsvarende aktivitetsnivå. Andelen som 

trener har stort sett steget jevnt siden midten av 1990 tallet.  

Tabellen nedenfor viser hvor det er drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året. 

Sammenhenger hvor en har drevet fysisk 

aktivitet sist år. 

Prosentandel menn Prosentandel 

kvinner 

I idrettslag 12,4 10,1 

I bedriftsidrettslag 6,2 3,1 

I privat treningsstudio, squashhall el.lign 16,7 26,6 

Sammen med 

venner/nabo/arbeidskamerater 

28,5 39,0 

Sammen med familie 40,3 41,6 

På private kurs/parti/klasser 3,1 13,3 

På egenhånd 76,2 71,3 

 

Det er relativt få, 12,4% av menn og 10,1% av kvinner,  som oppgir å ha trent i et 

idrettslag. De fleste trener alene eller sammen med familie og venner. 

3.2 Ungdata 2013 Ringerike 

Undersøkelsen ungdata 2013 er tatt opp blant ungdom i alderen 13-18 år fra 

Ringerike kommune og viser en del utfordringer med ungdommen i vårt distrikt. Vi 

skal heller ikke svartmale situasjonen fordi undersøkelsen viser også at mesteparten 

av ungdommene i vårt distrikt er organisert i et eller annet lag. 

I grafen under som er tatt opp i ungdomsskolene i Ringerike viser at 16 % av 

guttene og 17 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller foreninger, i tillegg har 
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hele 20 % av gutter og 28 % av jenter hatt frafall etter fylte 10 år. Det vil være viktig å 

fange opp disse gruppene. Undersøkelsen er meget relevant siden 811 (81%) elever 

har besvart. 

Samme undersøkelse er gjort blant videregående skoler i Ringerike. I grafen under 

viser at 15 % av guttene og 16 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller 

foreninger, i tillegg har hele 37% av gutter og 41% av jenter hatt frafall etter fylte 10 

år. Undersøkelsen er meget relevant siden 758 (79%) elever har besvart. Vi ser her 

samme trend, men forsterket etter ungdomsskolen. Vi vil også se samme trenden 

under idrettsregistreringen lenger ut i dokumentet. 

Undersøkelsen viser at blant ungdomsskoleelevene trener kun 1/3 av elevene slik at 

de blir svette eller andpustne 1 gang i uka, mens vel 10 % trener sjeldnere enn 1 

gang i uka. De samme tallene kommer også frem blant elevene på videregående. De 

er forsterket blant de som ikke trener ukentlig.  

Grafene under her er hentet fra Ungdata 2013 i Ringerike kommune. 

Ungdomsskolen Videregående 
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Ungdomsskolen Videregående 

  

  

  

 

3.3 Deltagelse i idrettslagene i vårt distrikt 

Det var registrert 8.223 medlemskap i Ringeriksidretten pr 31.12.2013. Det er en 

nedgang på 1.052 medlemskap de siste seks årene. 

Det er registrert 57 idrettslag i Ringerike som er tilknyttet NIF (Norges idrettsforbund), 

en økning på 4. I tillegg har kommunen 46 bedriftsidrettslag.  
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Fordelingen på medlemsmassen i idrettslagene er: 

*Befolkning i Ringerike er hentet fra SSB. 

Følgende forhold er ved å merke seg 

En trend som vises godt er når en person har fylt 20 år så er frafallet stort fra aktiv 

idrett og trenden viser også at blant kvinner er frafallet nesten det dobbelte av menn. 

På aldersbestemte trinn er det stor aktivitet både blant barn og unge. 

  

Tabellen viser antall aktive i Ringeriksidretten pr særforbund. 

 

M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Alpint 1 24 3 0 4 1 7 2 0 3 32 13 45 

Basket 0 13 42 8 27 0 3 22 0 27 90 52 142 

Boksing 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Bowling 0 0 2 2 19 0 1 2 1 5 23 9 32 

Brett 0 7 40 10 10 0 1 7 5 11 67 24 91 

Bryting 1 10 6 2 3 0 0 0 0 0 22 0 22 

Bueskyting 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 12 2 14 

Chearleadin

g 
0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 9 9 

Dans 
             

Discsport 0 0 2 2 8 0 0 2 0 1 12 3 15 

Medlemskap 

i 

Ringerike 

Menn 

0-5 år 

Menn  

6-12 år 

Menn  

13-19 år 

Menn  

20-25 år 

Menn 

26> år 

Kvinne

r 0-5 år 

Kvinner 

6-12 år 

Kvinner  

13-19 år 

Kvinner 

20-25 år 

Kvinner 

26> år 

Menn  

Sum 

Kvinner  

Sum Total 

Januar 2014 132 1115 830 322 2400 127 944 618 191 1544 4799 3424 8223 

Befolkning i 

Ringerike 

2013* 

952 1143 1247 1213 10061 907 1040 1231 1104 10502 14616 

Under 

67 

(12642) 

14784 

Under 67 

12201 

29400 
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M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Fleridretter 

(barn) 
8 5 8 6 30 11 21 44 41 384 57 501 558 

Fotball 12 531 346 89 183 0 
20

7 
116 5 35 1161 363 1524 

Friidrett 24 52 40 16 118 19 82 68 17 175 250 361 611 

Golf 0 13 26 18 165 0 4 9 2 63 222 78 300 

Gymnastikk 

og Turn 
0 36 19 7 12 0 

11

7 
16 2 42 74 177 251 

Hundekjør. 0 0 0 0 31 0 0 0 0 21 31 21 52 

Håndball 0 77 0 0 16 0 
23

4 
237 11 80 93 562 655 

Innebandy 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 20 10 30 

Ishockey 4 36 17 17 33 4 21 6 0 6 107 37 144 

Judo 0 13 16 1 5 0 6 3 0 1 35 10 45 

Karate 0 29 28 11 29 0 22 16 8 10 97 56 153 

Luftsport 1 2 4 6 183 0 0 2 2 3 196 7 203 

Luftsport / 

Fallskjerm 
0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 5 2 7 

Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientering 0 21 13 4 67 4 13 15 3 45 105 80 185 

Riding 2 3 1 0 10 5 61 55 11 47 16 179 195 

Ski 16 68 14 16 113 20 89 14 12 79 227 214 441 

Skiskyting 0 13 20 2 24 0 2 13 0 7 59 22 81 

Skyting 0 0 5 4 107 0 0 0 2 7 116 9 125 

Snowboard 0 0 0 0 99 0 0 0 0 36 99 36 135 

Soft- og 

baseball 
0 12 5 0 10 0 6 0 1 5 27 12 39 

Sportsaerob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svømming 0 35 5 10 18 0 40 10 4 13 68 67 135 
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M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Sykling 0 35 50 84 250 0 13 12 9 16 419 50 469 

Taekwondo 0 76 35 2 11 0 30 7 0 6 124 43 167 

Tennis 0 13 9 4 68 0 6 15 1 17 94 39 133 

Triatlon 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 5 2 7 

Volleyball / 

Sandvolleyb 
0 0 10 3 16 0 2 42 0 7 19 51 80 

 

Trenden blant idrettene i Ringerike, som ellers i landet, viser at fotball er den 

dominerende idretten blant gutter mens håndball er den største idretten blant jenter, 

men ikke så dominerende som fotball er blant guttene. Blant vinteridrettene er ski 

den klart største idretten. Tallene for skyting ville nok ha vært en god del større om vi 

hadde hatt med tallene for det frivillige skyttervesen som ikke er tilsluttet NIF.  

I tallene over her er ikke bedriftsidretten innregnet. Anleggssituasjonen for bedrifts-

idretten de siste årene har vært slik at en ikke har fått plass innendørs 

3.4 Sentrale utviklingstrekk friluftsliv/jakt/fiske 

Gjeldende friluftspolitikk legger til grunn at friluftsliv er ”opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser”. Friluftsliv har utviklet 

seg til å bli en av de mest utbredte fritidsaktivitetene for en stadig større del av den 

norske befolkningen. Det kan praktiseres av alle generasjoner, det er billig, og det er 

påvist store fysiske og psykiske gevinster for de som deltar.  

 Nettobesparelse i helsevesenet er anslått til 28 000-47 000 kroner per 30-årige 

person som blir moderat fysisk aktiv. 

Økt fokus fra sentrale myndigheter har ført til en stadig større bevisstgjøring på 

hvilken viktig rolle friluftslivet spiller i et folkehelseperspektiv. Myndighetene har 

imidlertid få muligheter utenom skolen til å påtvinge mennesker aktivitet. Man er 

derfor avhengig av å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og tilgjengelige. 

Stimulering gjennom ulike støtteordninger har også medvirket til en positiv utvikling 

av satsing på ulike friluftsaktiviteter. 

Ringerike kommune har rike muligheter for utøvelse av friluftsliv, og marka, 

høyfjellspartiene, elver og vann blir mye brukt i friluftssammenheng. Det eksisterer 

bl.a. et godt utvalg av merkede turstier, skiløyper, sykkeltraseer, turposter, 

overnattingskoier og badeplasser spredt i kommunen.  



14 
 
 

Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som 

sykling, turgåing og bading utøves av mange i de bynære områdene. Tradisjonelle 

aktiviteter som skigåing og vandreturer utgjør hovedvekten, men sykling og padling 

har også etter hvert blitt mer utbredt. Distriktet byr i tillegg på svært gode muligheter 

for både jakt og fiske, og mange er aktive utøvere av denne delen av friluftslivet. Det 

er ønskelig at det tilrettelegges for fiskeplasser for funksjonshemmede. 

Trenden viser at tilslutningen til friluftslivsaktiviteter er stigende, men at de mer 

tradisjonelle aktivitetene som sopp- og bærplukking, skiturer og fiske er på vei 

nedover, spesielt for enkelte deler av befolkningen. Dette gjør seg særlig gjeldende 

blant ungdom hvor vi opplever en større oppslutning om nye og mer spesialiserte 

aktiviteter (eks. snowboard, alpint, terrengsykling m.m.). 

3.5. Utfordringer 

Hvordan øke aktiviteten hos de inaktive? 

Forskjellen mellom de fysisk aktive og de som ikke er det, øker. Den største 

utfordringen er hos de som ikke er fysisk aktive i dag. Målet er at det skal være 

enklere for innbyggerne å gjøre sunne valg. Kommunen har ansvaret for å 

tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette forutsetter at det blir 

laget gang- og sykkelveier, trygge gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, lek- og 

rekreasjonsområder. 

Skolen som arena for fysisk aktivitet: 

Utfordringen vil for en stor grad knytte seg til utforming av skolens uteområder, 

innholdsutvikling i SFO og samarbeid med idretten og andre aktører om etablering av 

aktivitetstilbud etter skoletid: 

 I hvilken grad skal det fortsatt satses på utvikling av skolens nærområder med 

sikte på å øke det fysiske aktivitetsnivået blant barn og unge? 

 Hvilken rolle kan idrettslagene ha i forhold til innholdet i skolens SFO tilbud? 

 Hvordan stimulerer idretten og andre aktører til sikre tilbud om fysisk aktivitet 

for (inaktiv) ungdom? 

Hvilket friluftsliv skal kommunen legge til rette for? 

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til økt behov 

for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bostedene. I tillegg til at slike 

områder vil øke tilgjengeligheten til naturopplevelser, vil det ha en gunstig effekt på 

folkehelsen og redusere bilbruk/klimautslipp.  
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5. VURDERING KOMMUNEDELPLAN 2009 – 2013  

5.1. Anlegg  

Grafen under viser fordeling på og type anlegg det er mottatt spillemidler til i 

Ringerike kommune i perioden 2009 -2013. Kommuneanlegg er ordinære idretts- og 

friluftsanlegg, nærmiljøanlegg er anlegg for fysisk aktivitet som er åpne og 

tilgjengelige for alle.

 

Kilde: Idrettsanlegg.no 

Arrangementer 

Det arrangeres små og store arrangementer i kommunen, bl.a. har Ringerike 

bowlingklubb arrangert NM aktiv junior og NM aktiv senior i 2010 med henholdsvis 60 

og 230 deltakere. I november 2011 ble det arrangert NM lag aktiv med 56 lag a 5 

spillere og i februar 2012 NM Veteran med 220 spillere. 

Hønefoss ballklubb arrangerer hvert år Knøttefestivalen. Denne festivalen har vært 

arrangert i over 30 år og antall lag har de siste årene ligget på 200, med ca 2000 

spillere og 4-5000 tilskuere.  

Norges Orienteringsforbund har en rekke ganger lagt uttakingsløp til Ringerike, sist i 

2012 med uttaking til VM der området Kihlemoen-Oppenåsen ble brukt. I 2015 er 
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klubbene Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag tildelt NM i ultralangdistanse som 

vil foregå på Eggemoen. 

Andre årlige arrangement er Ringerike Grand Prix, Ringeriksmaraton og nylig er det 

etablert Ti på Topp Ringerike. 

5.2. Idrettsanlegg i Ringerike (kilde: Idrettsanlegg.no og info fra 

idrettslagene) 

Bad og svømmeanlegg 

Vi har regionsanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune som Ringerike er deleier i. 

Bowlinganlegg 

Privateide Hønefoss bowlingsenter har et av Norges beste anlegg med 16 baner. 

Flerbrukshaller 

En standard for hallkapasitet er at det bør være en full hallflate pr. 5000 innbyggere i 

en kommune. Det vil si at med Ringerike sin befolkning på ca. 30.000 personer så 

skal det være 6 hallflater. Når den nye hallen kommer så har den 3 hallflater, vi har 1 

hallflate på Tyristrand. I tillegg har Hallingby 1 hallflate som ikke holder internasjonale 

mål. Dagens situasjon er at Ringerikshallen er vedtatt solgt og plasthallen i sentrum 

er tenkt revet. Ringeriksregionen trenger 6 hallflater så det bør tas en vurdering på 

om disse hallene bør bestå. 

Fotballanlegg 

Det er 33 fotballbaner i vårt distrikt fordelt på 5 kunstgressbaner, 13 gressbaner, 15 

grusbaner.   

I idrettsparken vil det etter bygging av ny flerbrukshall være følgende baner 

tilgjengelig; Gressbane 1 ved friidrettsanlegget, gressbane 2 bak ishallen, 3 stk 

minibaner mellom korttribunen og AKA arena og Ringeriksgata, 2 stk minibaner 

mellom gressbane 1 og Ringeriksgata, kunstgressbane AKA Arena og 

Kunstgresshallen. Dette vil bety en reduksjon av 7 stk minibaner der ny flerbrukshall 

bygges. 

Friidrett: 

Det er i dag 3 anlegg for friidrett i vårt distrikt. På Hallingby og Sokna er det 

grusbaner mens i Hønefoss Idrettspark er det kunststoffbane. 

Golfanlegg 

Det er 1 stk. 9 hulls golfanlegg på Ringmoen. I tillegg er det en 18 hullsbane i Hole 

som benyttes av Ringeriksspillere.  
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Hestesportanlegg 

Det er 5 Ridebaner, 3 ridehaller, 1 ridesti, 1 travbane og 3 staller i vårt distrikt. 

Is anlegg 

Schjongshallen er eneste isanlegg vi har i distriktet. Hallen har sprengt kapasitet 

samt er pr. i dag ikke godkjent for spill i øverste divisjon. Skulle Ringerike 

Ishockeyklubb rykke opp trengs det en ny ishall i vårt distrikt, det ville også hjelpe på 

rekrutteringen blant barn og unge. Hallen kan også inneholde en curling bane. Når 

det gjelder skøytebane er Ringerike eier av en del av regionsanlegget på Jevnaker. 

Luftsportanlegg 

Det finnes i dag ingen luftsportanlegg i vårt distrikt. Noen holder til på Eggemoen 

privateide flyplass. 

Orienteringskart 

Det er i dag 35 eksisterende Orienteringskart. Det er 15 nærmiljøkart.  

Ski og alpinanlegg:  

Ringerike har et velutviklet løypenett med 66 skiløyper og flere lysløyper spredd rundt 

i distriktet. 

Lysløypene ligger på Nes i Ådal, Hallingby, Eggemoen, Ringkollen, Tyristrand, 

Hovsmarka, Heradsbygda, Åsbygda, Ringmoen, Åsa, Veme, Stranden og Sokna. Det 

er 8 hoppbakker og 2 alpinanlegg i Ringerike. 

Skytteranlegg: 

Det er 2 leirduebaner, 2 utendørs pistolbaner, 1 skiskytteranlegg i Hovsmarka, 4 

innendørs skytterbaner hvorav den eneste pistolbanen ligger i Ringerikshallen som er 

besluttet nedlagt, 16 skytterbaner fra 50 til 300 meter og 1 skytterhus. 

Squashanlegg 

Det er et anlegg i distriktet, i Ringerikshallen. 

Tennisanlegg 

Vi har 2 utendørs tennisbaner og 1 tennisanlegg i distriktet. I tillegg er det en 

privateid bane ved Klækken hotell. 

Turnanlegg 

Det bygges ny turnhall i forbindelse med ny flerbrukshall som skal stå ferdig i 2015. 
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5.3. Friluftsområder 

 I forbindelse med arealdelen har areal- og byplankontoret utarbeidet en 

temautredning om bynære friluftsområder. Her har kommunen kartlagt og verdisatt 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget 

til arbeidet med ny arealdel. Arbeidet ble startet fordi kommunen så at flere av de 

bynære friluftsområdene rundt Hønefoss var truet av nedbygging eller andre tiltak 

som reduserer kvaliteten på friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. 

Hvelven 

Er et lite område som er best egnet til ettermiddagsturer eller kortere turer. Området 

består av en flat høyde og en rygg som strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. 

Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres med bruk av Bærenga 

om vinteren. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. 

Området brukes av barnehagen i nærheten og er tilrettelagt med lavvo. 

Bærenga 

Et lite område som egner seg for korte turer. Ridesenteret er en aktiv bruker. 

Vinterstid kan området kombineres med Hvelven. Det er et godt stinett i området, 

som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de 

som bor nærmest. 

Tanbergmoen/Krakstadmarka 

Området ligger nær Hønefoss men er litt utilgjengelig fordi Storelva renner mellom 

området og byen. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og 

dagsturer, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er 

det ikke merket stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger 

Pilegrimsleden sør for området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med 

godt utsikt og mye historie. 

Hovsenga 

Er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. Hovsenga er et fint 

mål om man går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er 

tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er 

landskapet her unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er 

tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Livmarka 

Dette er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken. Landskapet 

er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området 

er fint for fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir 

større. Sommerstid er området med begrenset. 
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Eggemoen 

Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er det breie 

stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid 

er det oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merket i runder på 5 og 

10 km. Eggemoen er mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening. 

Hovsmarka/Børdalsmoen 

Området ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. Landskapet er lett kupert med 

korte, bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som brukes til rulleski og 

turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss 

skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det. 

På Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere 

idrettslag til trening. Områdene ses i sammenheng til tross for at det er noe forskjellig 

bruk. Begge områdene brukes mye. 

Hensmoen 

Landskapet er forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, 

Storetjern og Vesletjern. I tilknytning til området ligger et grusuttak og et 

industriområde. Det er opparbeidet turstier sommerstid som kan brukes med 

barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Hensmoen brukes i stor grad 

av folk som bor i området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Kilemoen 

Kilemoen brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett 

kupert i forhold til de andre furumoene på Ringerike. I området er det skiltet en 5 km 

lang tursti, i tillegg til andre, umerkete stier. Området er mest brukt på barmark, det er 

lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Oppenåsen/Heggen 

Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen og et 

tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av 

beboere i Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av 

tett skog. I området er det mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er 

fint for både kortere turer og lengre dagsturer. Den finnes kart over skiløyper og 

merka stier. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Rognerud 

Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite opparbeida turstier 

i området. Terrenget er lett kupert og preget av hogst. Noen steder er det god utsikt 

over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp. 
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Veienmarka 

Veienmarka er et forholdsvis lite område nær Hønefoss. Området består i hovedsak 

av dyrket mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også 

som korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har 

gode solforhold. Området brukes mest til fotturer og sykling. 

Prestmoen 

Prestmoen er en furumo som ligger et stykke sør for Hønefoss sentrum, og er fin for 

kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord. 

Området brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing. 

Hvervenmoen 

Ligger nær Hønefoss og er et område som primært brukes til jogging og fotturer. 

Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett 

tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med 

furuskog. Det er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et 

nett for fotturer og jogging. Deler av stiene er merket som joggetrasé. Stier tråkkes 

opp om vinteren. 

Gullerudmarka 

Området ligger øst for Hønefoss med variert terreng og området består av noe skog 

og noe dyrket mark. Det er en del stier her til bruk sommerstid, men det er ukjent 

hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Det finnes 

orienteringsposter i området. 

Sandtangen 

Ligger i et område ved Begna nord for Hønefoss.  Brukes bl a til bading, og det går 

en grusvei gjennom området. Området er lite. 

Røsholmstranda 

Røsholmstranda er et område som i hovedsak brukes til bading. Stranda er svært 

langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranda mye brukt til bading, 

grilling m.m. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda. Det er et 

rikt fugleliv her og fotografering er nevnt som en aktivitet i området. På stranden er 

det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter. 

Petersøya 

Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor men 

rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis 

skogkledt. Den er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom 
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byen, og den brukes stort sett til fotturer og jogging. Sett i tilknytning til 

Schjongslunden er Petersøya et friluftsområde med svært store verdier. 

St. Hanshaugen 

Området ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to sammenhengende 

hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng med 

Petersøya og Nordre Park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene. 

Området er et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen. 

Schjongslund 

Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. Området er 

omkranset av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging 

og fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpasset 

hallidretter, fotball og friidrett. Det er gode parkeringsforhold, men området brukes 

mest av folk som går hjemmefra til området. Langs ytterkanten av området, ved 

elvekanten, går en sti som er merket for hver hundrede meter. Det er en blanding av 

skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsiden av området. Området 

brukes mye hele året. 

Ringerike O-lag har laget følgende oversikt over bynære friluftsområder: 

Område Eggemoen, område nr 7 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utgir nytt kart i 2013 og arrangerer 2-dagers nasjonalt løp i 

august. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye av folk til turgåing og trening 

gjennom hele året. 
Fast trasé for Eggemomila som arrangeres årlig i september/oktober 

Prioritering Svært viktig område 
Annet Interessante kulturminner i området. 

Området henger sammen med større friluftsområder både nordover i 

Vågårdsåsen/Buttentjernområdet med mer, og østover i Jevnaker. 

Til tider kan lukt fra Trollmyra og støy fra annen virksomhet redusere 

opplevelseskvalitetene i deler av området. 

I forhold til vår bruk er avgrensinga av området litt snau – vi bruker også 

Nærstadmarka med sine spesielle terrengformasjoner (raviner). 

 
Område Børdalsmoen/Hovsmarka, område nr 8 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Hov U-skole og Ullerål skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser. Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for 

funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart, sist oppdatert i 2012. 
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ROL hadde sist år trening i vinterhalvåret fra Ullerål skole og brukte da 

området så godt som ukentlig. 
Annen bruk Viktig område for mange andre idretter også (skiskyting, ski, sykling), trening 

og turgåing.  
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hensmoen, område nr 9 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart (Fossekallen) oppdatert 2011. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Kilemoen, område nr 10 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Rognerud – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Oppenåsen/Heggen, område nr 11 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Helgerud skole. 

Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 

Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Rognerud og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en særlig kvalitet 

for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet Mange kan bruke området uten bruk av bil. 

 
Område Rognerud, område 12 
Bruk til orientering Området brukes til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; trening, tur-

orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 
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Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes noe til turgåing. 
Prioritering Viktig som en del av det sammenhengende friluftsområdet fra Oppenåsen, 

men har ikke utprega nærområde-funksjon. 
Annet  

 
Område Veienmarka, område 14 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Veienmarka U-skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  

ROL har ikke brukt området mye de siste årene, men det har potensial for økt 

bruk. 
Annen bruk Vi har ikke kjennskap til bruk. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hvervenmoen, område 15 
Bruk til orientering Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  
ROL bruker området jevnlig.  

Det er orienteringskart over hele området (Kartverkets bedriftsidrettslag) 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Petersøya, område 21 
Bruk til orientering Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Schjongslunden. 
ROL har kart over området. 

Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område St Hanshaugen, område 22 
Bruk til orientering Aktuelt område for orientering for Hønefoss skole. 

Området brukes noe til nybegynneropplæring og trening, og er i sammenheng 

med gatene rundt interessant for sprint-orientering. 

ROL har kart over området. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Schjongslunden, område 23 
Bruk til orientering Området er godt egna for orientering for Eikli skole og Videregående. 

Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Petersøya. 
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ROL har oppdatert kart over området (2012). 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes svært mye til trening og turgåing. 
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 

 

Andre bynære friluftsområder – ikke med i kommunens opplisting 
Område Aurenhaugen 
Bruk til orientering Området er egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og mindre 

konkurranser. Brukes bl.a. årlig av Vang skole til ”skolesprinten” i 

orientering. 
ROL har kart over området fra 1998, og har brukt området lite de siste årene. 

Området har potensial for økt bruk, men parkeringsmuligheter er en 

begrensning. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Gullerudmarka 
Bruk til orientering Området er godt egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

konkurranser. 
Fossekallen har kart over området, oppdatert 2003. 

Begrensa parkeringsmuligheter i Klekkenområdet. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til turgåing og trening. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Området er en del av større friluftsområde med spesielle naturkvaliteter 

(naturreservat), men slik at det er vanskelig å avgrense hva som er 

”nærfriluftsområdet”. Viktig område også fra Vegård (der det er bedre 

parkeringsmuligheter/atkomst fra bl.a. skolen). 

 

 

5.4 Byidrett 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, har laget en mulighetsstudie om 

byidrett: 

«Bakgrunn: 

Ringerike kommune ønsker å utrede muligheten for å kunne etablere områder for 

uorganisert lek og idrett i sentrum av Hønefoss. Grunnen til denne utredningen er å 

kunne tilføre liv og røre i sentrumsområdet, samt å gi muligheten til å forbedre den 

generelle folkehelsen for byens innbyggere. 

Mål  

1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett 

2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss 

3. Bedre folkehelsen 
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Fremgangsmåte og kriterier for aktuelle områder for byidrett. 

Det ble først definert et avgrenset område som lå i nærheten av Hønefoss sentrum. 

Det ble så kartlagt hvilke områder som var i kommunens eie, og deretter hvilke 

områder som hadde en akseptabel størrelse. 

Områdeavgrensning 

Avgrensningen vil være fra Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. 

Innenfor plangrensen ble det funnet 12 aktuelle områder som oppfylte kravene, som 

vist tabell: 

Område  Gnr./Bnr.  Areal 

(kvm)  

Ringerike v.g.s  38/73  8900  

Eikli Skole  38/37  13800  

Schjongslund  318/346  184968  

Petersøya  318/250/01  50000  

Livbanen og Søndrepark  318/59, 318/40, 318/183  21500  

Parkeringsplass ved Tippen  318/98  2900  

Område bak Byggmakker  318/497  3600  

Parkering bak Tinghuset  318/15, 318/13  1000  

Blomsgate  45/13  3100  

Gladtvedt  317/149  9700  

Nordrepark  317/328, 317/329, 317/327, 317/326, 317/317  7000  

St. Hanshaugen  317/211, 317/205, 317/275, 317/247  35500  

 

Alternative lokaliseringsstrategier 

Det er tre alternative måter å organisere og lokalisere byidretten på: 

1. Samle all aktivitet på ett sted 

2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder 

3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, 

og spre de resterende aktivitetene til andre strategiske områder. 
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Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet 

på stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere 

gjennom døgnet og årstidene. Man vil få et sted hvor alderssammensetningen vil gå 

fra de aller yngste til eldre barn og ungdom, til foreldre og besteforeldre som er med 

som følge. Dette vil igjen bety at man vil få et sterkt målpunkt. Om en sprer 

aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen. Man vil få flere 

målpunkter og det kan føre til større bevegelse på kryss og tvers. 

Avstandssoner 

Av forskning vet man at folk synes den ideelle avstanden til et målpunkt er innenfor 

250 meter, men at man kan akseptere en avstand opptil 500 meter. Blir avstanden 

større enn dette vil mange la vær å gå dit. 

Fordeler/ulemper for områder 

Område Dagens situasjon Fordel Ulempe 

Ringerike v.g.s. Står en stor brakke som brukes 

som skolebygg for den 

videregående skolen. 

• Stort arealer. 

• Kan dra nytte av at elever 

ved skolen vil kunne være 

en aktiv bruker både under 

skoletid og etter skoletid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus. 

Nærhet til sentrum. 

Ligger inntil en meget 

trafikkert vei. 

• Det er i dag en brakke 

som brukes som 

skolebygg der i dag. 

• Den videregående 

skolen skal utvides. 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum. 

Eikli Skole Brukes i dag som skole. Skolen 

er vedtatt lagt ned 

• Store arealer. 

• Ligger rett ved elven som 

kan utnyttes. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område 

• Nærhet til sentrum 

• Kan dra nytte av elever fra 

videregående som kan 

aktivisere område på dagtid 

og kveldstid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus 

• Ligger nær trafikkert 

vei. 

• Kan bli litt klemt 

mellom bygninger. 

• Kupert terreng 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum 

Schjongslund Etablert idretts- og 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Byens idrettsområde. 

• Ligger ved elven. 

• Alt av idrett vil kunne 

være på et sted. 

• Ligger for langt unna til 

å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

• De uorganiserte 

idrettene kan komme i 

skyggen av de 

organiserte idrettene 

• Ligger gjemt 

Petersøya . Brukes som et 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Ligger ved elven. 

• Ligger gjemt. 

• Kongens gate ligger 

som en barriere mellom 

byen og området. 

• Ligger for langt unna til 
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å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

Livbanen og 

Søndrepark 

Brukes til parkering og 

rekreasjon. 

• Store arealer 

• Ligger i sentrum 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Kan tilføre sentrum mer 

liv. 

• Kongens gate som en 

barriere inn til sentrum. 

• Mye trafikk langsmed 

den ene siden av 

området. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Parkeringsplass 

ved Tippen 

Brukes i dag som 

parkeringsplass. 

• Ligger i sentrum. 

• Ligger ved elven. 

• Kan tilføre sentrum liv. 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Store arealer. 

 

• Kongens gate som en 

barriere for sentrum. 

• Stor parkeringsplass rett 

ved 

• Mye trafikk langsmed. 

Område bak 

Byggmakker 

Brukes i dag til lagerplass for 

Byggmakker. 

• Ligger i sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Hvis området rundt skal 

transformeres kan området 

bli et flott byrom i området. 

• Bruken i dag er til 

næring. 

• Planer for området er 

bare på tankestadiet. 

• Arnemannsveien er en 

barriere for sentrum. 

• Mye trafikk i 

Arnemannsveien. 

Parkering bak 

Tinghuset 

Brukes i dag til parkering. • Ligger i sentrum. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Ligger på baksiden av 

sentrum. 

Blomsgate Stor gressplen • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område. 

 

• Ligger bortgjemt. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Gladtvedt Brukes til parkering og fotball. • Store arealer 

• Nær sentrum 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger rett ved elven. 

• Ligger slik til at det er 

muligheter for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger ved en trafikkert 

gate. 

• Ligger litt gjemt. 

Nordrepark Er i dag en opparbeidet park. • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger slik til at det er 

mulighet for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger rett ved 

trafikkert vei. 

• Er i dag allerede en 

pent opparbeidet park. 

St. Hanshaugen Er i dag en liten skogkledd topp, 

med noen områder som er flate 

ved foten av toppen, som har 

benker og fotballmål. 

• Synlig i landskapsbildet. 

• Nærhet til sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss et tilbud som gjør 

den nordlige delen. 

• Ligger litt kronglete til 

for adgang. 

• Vil ikke medføre mer 

aktivitet i sentrum. 
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• Kupert terreng, med 

betydelig høydeforskjell 

som kan utnyttes til å gjøre 

området  spennende. 

• Mye natur som kan 

utnyttes. 

 

Finansiering 

For å kunne finansiere et prosjekt som dette kreves det midler. Det kan skaffes i form 

av at kommunen finansierer, egeninnsats fra befolkningen, spillemidler, sponsorer fra 

lokalsamfunnet, diverse tilskudd til folkehelsetiltak og Fylkesmannen. 

Drift/vedlikehold 

Det må være god kvalitet i det som blir etablert på stedet. Materialet bør være av en 

slik art at det tåler røff bruk, men samtidig gir et godt estetisk bidrag. Det kreves at 

det som opparbeides, kan nyttes til flere formål, som store/små, vinter/sommer. 

Områdene bør være plassert slik at det er en bruk gjennom hele døgnet, dette vil 

begrense sjansen for hærverk og andre uønsket adferd. 

Kommunen bør ha hovedansvaret for vedlikeholdet av området, men det bør være 

rom for initiativ til dugnader i regi av enten kommunen eller engasjerte 

brukere/ildsjeler. 

Foreslåtte aktiviteter 

Nedenfor er det listet opp aktiviteter som kan være mulig å etablere som ikke krever 

at det er organisert: 

 Sjakk, bordtennis, skateboard, basket, skøyter, BMX, klatring, orientering, volleyball, 

håndball, hinderløype, paradis, boccia, bading, opptreden, dans, minigolf, 

elveaktivitet, padling, roing, jogging, styrketrening, yoga, kampsport, freesbee, fotball, 

apparattrening, oppdagelselferd, vannlek, lekeplass, klatreapparater. 

Oppsummering 

Mulighetsstudiet viser at det er flere bynære områder som er store nok til å inneholde 

et program som er tenkt med byidretten. 

Om området skal være med på å aktivisere Hønefoss sentrum, bør en velge en 

strategi og et område som ligger tett på sentrum og tiltrekker seg mange brukere 

gjennom døgnet. 

For å sikre seg mest mulig om at det skal være mye aktivitet på området, bør det 

opparbeides løsninger slik at det er flere som kan bruke området til samme tid. Det 
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bør også etterstrebes løsninger som gjør at en kan drive med en type aktivitet om 

sommeren og en annen aktivitet om vinteren. 

I samarbeid med eksterne har areal- og byplankontoret kommet godt i gang med 

realiseringen av en utendørs aktivitetspark i Søndre park. Planlegging av en 

aktivitetspark på Livbanen er også godt i gang. 

6. KONSEKVENSER/PLANER  

Ringerikshallen 

Det er vedtatt at Ringerikshallen skal selges ved bygging av ny flerbrukshall i 

Hønefoss idrettspark. Det blir nye, fine arenaer for håndball, volleyball, basket og 

turn. Det er flere aktører i Ringerikshallen som vil få behov for nye arenaer, 

kampsportene Ringerike Tae Kwon do klubb, Hønefoss Tae Kwon Do klubb og 

Hønefoss bokseklubb vil stå uten tilbud da det ikke er lagt inn kampsporthaller i den 

nye flerbrukshallen. Ringerike judoklubb trener i privat lokale i Hole kommune. I 

tillegg huser Ringerikshallen en skytebane som flere skyteklubber i Ringerike 

benytter på vinterstid. Videre trener Ringerike helsesportlag boccia på skytebanen. 

I Ringerikshallen er det også 2 squashbaner som blir flittig brukt. Dette tilbudet er fint 

til de som ønsker egentrening uten å være tilsluttet et idrettslag eller treningsinstitutt. 

Det er fremmet et nytt forslag om å beholde Ringerikshallen til ny flerbrukshall skal 

bygges ved utvidelse av Ullerål skole. Avgjørelsen er ventet innen utgangen av 2014.  

Hønefoss idrettspark 

I Hønefoss idrettspark har man ved bygging av ny flerbrukshall mistet 7 stk 

minibaner. Disse arealene gjør at aktiviteten minsker. Hønefoss ballklubb ønsker å 

legge kunstgress på grussletta mellom klubbhus og elva og ønsker at kommunen 

bidrar til at baner langs Ringeriksgata utbedres med jord og gress, alternativt 

kunstgress. Det er på lang sikt ønskelig med utvidelse av kunstgresshallen. Klubben 

ønsker å bruke det tidligere friluftsbadet til treningsbaner med kunstdekke, 

skaterampe og evt andre formål.  Det tidligere friluftsbadet er også ønsket brukt til 

skateanlegg. 

Rehabilitering av Ishockeyhallen starter i 2015.  

Haugsbygd 

Muligheter for å utvide gymsalene på Vang/Haugsbygd til full hallflate slik at de kan 

benyttes til håndballtrening. Ønskelig med kunstgressbane tilpasset 7’er fotball. 

Ringkollen bør utvikles til en arena som kan benyttes til skirenn på nasjonalt nivå. 
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Hen 

Fotballbanen på Hen har ligget brakk, det er ønskelig at denne blir ryddet og gjort i 

stand til fotballbane for barna i området. Banen er på privat grunn. 

Det har kommet inn mange innspill vedrørende grusuttaket på Hensmoen. Beboerne 

i området er bekymret for redusering av areal til friluftsliv. 

Ådal 

Ringmoen: Oppgradere turstiene rundt golfbanen og bygge garasje for snøscooter 

m/redskaper, kombinert med en varmestue. 

Hallingby: Bygge sykkelløype fra Møltemyra til Samsjøveien. Ombygging av de 

bratteste partiene i lysløype er ønskelig. Nytt lysanlegg og renovere tribunene på 

Hallingby stadion.  

Heradsbygda 

Utvidelse av eksisterende klubbhus. Kunstgressbane nr 2 m/lys, ballbinge, 

beachanlegg, fellesbruk av en flerbrukshall i samarbeid med Helgerud skole, en 

mindre hall for ballidretter, liten balløkke med naturgress og mindre hoppanlegg. I 

tillegg garasje for vedlikeholdsutstyr kunstgressbane. 

Tyristrand 

Tyristubben ønsker å bygge en fotballhall med stort brukspotensiale (72x50 m) med 

kunstgressdekke. Hallen er tenkt plassert der dagens grusbane ligger. Primærbruk 

blir fotball men det er også planlagt 3 løpebaner på 60 m samt hoppegrop. 

Sokna 

Soknedalen IL ønsker å bygge flerbrukshall og kunstgressbane på Soknedalens 

Idrettspark 

 

Bedriftsidrett/seniorfotball 

Ved å prioritere anlegg og treningsområder til fotball, også voksne, vil det være med 

å bedre folkehelsen i denne aldersgruppen som vil gi stor helsegevinst for mange på 

kort og lang sikt. På kort sikt, for å møte mangelen på treningsbaner, er oppvarming 

av banene i Haugsbygd/Heradsbygda på vinterstid. Det vil øke kapasiteten slik at 

flere seniorlag/bedriftslag kan dannes og vi får flere i aktivitet. Dette vil være et 

rimelig tiltak for å bedre folkehelsen. 
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7. ANLEGGSPLAN 2014 – 2026 

Anleggsstatus 

En oversikt over påbegynte og ferdigstilte anlegg som venter på tildeling av 

spillemidler er gitt i tabell 1.  

Et kortsiktig, prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg og rehabilitering av 

anlegg er gitt i tabell 2. 

Et langsiktig handlingsprogram for idrettsanlegg er gitt i tabell 3. 

Et kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 4. 

Et langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 5. 

 

 

Tabell 1 

Ferdigstilte og påbegynte anlegg som venter på tildeling av spillemidler 

Alle tall er oppgitt i hele tusen. R - rehabilitering av anlegg 0 – ordinære anlegg 

Ordinære anlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Klubbhus Somma/Ådal Ådal skytterlag 0 3 629 000 

Kunstgressbane Heradsbygda Heradsbygda Ringerike kommune 0 8 975 000 

O-kart Vælsvanna øst Fossekallen IL 0 79 500 

Compacsporting –trapbane Buttentjern jaktskytesenter ButtentjernJaktskytesenter 0 5 150 000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Skolekart på Ringerike Veien,Veienmarka,Eikli Ringerike O-lag N 71 000 

Ballbinge Vang skole Ringerike kommune N 462 000 

Ballbinge Ullerål skole Ringerike kommune N 364 000 

Sandhåndballbane Møltemyra stadion/Ådal Ådal IL N 210 000 

 

 

Tabell 2 

Prioritert handlingsprogram ordinære anlegg og rehabilitering av anlegg 2014-2018 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene.  
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Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Beachanlegg Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

O-kart  Damtjern-Løvlia Ringerike O-lag O  

Flerbruksbane Buttentjern Buttentjern jaktskytesenter O  

Flerbrukshall Hønefoss Idrettspark Ringerike kommune O  

Kampsportarenaer Ringerike Ringerike kommune/lag O  

Skytterarena Hønefoss Skytterklubber m.fl. O  

Rallycrossbane Ringerike Hønefoss RC-klubb O  

Klubbhus Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Flerbrukshall Tyristrand Tyristubben IF O  

Flerbrukshall Sokna Sokna IL O  

Kunstgressbane Sokna Sokna IL O  

Snøproduksjonsanlegg Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Ishockeyhallen Hønefoss idrettspark Ringerike kommune R  

Skytterhus m/innendørs arena Ringerike Ringerike skytterlag O  

Skateanlegg Hønefoss Ringerike kommune m.fl. O  

Lysanlegg Hallingby kunstgress Ådal IL O  

O-kart Hønefoss og omegn Ringerike O-lag O  

O-kart Gullerudmarka Fossekallen IL R  

O-kart Mastedalen Fossekallen IL R  

O-kart Vælsvanna (utvid. av kart) Fossekallen IL N  

 

Tabell 3 

Langsiktig handlingsprogram idrettsanlegg. 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene. 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Trampen skytebane Sokna Sokna skytterlag m/flere O  

Kunstgressbane 2 Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Flerbrukshall Heradsbygda  Heradsbygda IL O  

Garasje Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Garderobeanlegg Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Klubbhus Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Kunstgress Hallingby Ådal IL O  

Ishall Hønefoss idrettspark Ringerike Ischockeyklubb O  

Garasje/klubbhus Hallingby Ådal IL O  

Lysanlegg Hallingby skistadion Ådal IL O  

Motorcrossbane Eriksplassen Ådal NMK Hønefoss O  

Kunstgressbane Trøgstad Ringerike kommune O  

Kunstgressbane 2 Haugsbygd Haugbygd IF O  

Utbygging gymsal Vang/Haugsbygd Ringerike kommune O  

Ringkollen skiarena Ringkollen Ringerike kommune m/fl O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune O  

Orienteringskart Aklangen Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Buttentjern Ringerike O-lag O  

 

Tabell 4 

Kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg  
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Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Lysløype Tyristrand Tyristubben IF N  

Nærmiljøanlegg Tyristrand Foreningen Klokkerdalen 

park og fritid 

N  

Skiløyper Ringerike Ringerike kommune N  

Turløyper Ringerike  Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Garderobeanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Ballplass Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Kilemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Eggemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Hvervenmoen Ringerike kommune N  

Skatepark Hønefoss Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Hensmoen skyteanlegg Ringerike kommune N  

Skøytebane Hønefoss Ringerike kommune N  

Hoppanlegg Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Turstier Langs elvene Hønefoss Ringerike kommune N  

Friluftsområder Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Lekeplasser Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Søndre park Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Livbanen Ringerike kommune N  

Ballbinge Hønefoss skole Ringerike kommune N  

Ballbinge Heradsbygda  Heradsbygda IL N  

Ballbinger Div skoler  Ringerike kommune  N  

Ballbinge  Almemoen Almemoen Vel N  

Grusbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Gressbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Nærkart Schjongstangen m/flere Ringerike O-lag N  

Diverse skolekart Kirkeskolen m.fl.  Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Tyristrand Ringerike O-lag N  

Ballplass Hen Hen velforening N  

Kunstgress trening Hønefoss idrettspark Ringerike kommune N  

Beachbane Heradsbygda stadion Heradsbygda IL N  

 

 

Tabell 5 

Langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Nærmiljøanlegg Kragstadmarka Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune N  

Balløkke Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune N  

Lysløype Holleia Tyristubben IF N  

Balløkke Tyristrand Tyristubben IF N  

Ballslette Ringmoen Ådal IL N  

Turstier Ringmoen Ådal IL N  
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Tilrettelegge lysløype for 

funksjonshemmede 

Hallingby Ådal IL N  

 

Skiløyper Hallingby Ådal IL N  

Sykkelløype Hallingby Ådal IL m/flere O  

Turstier Hallingby Ådal IL N  

Idrettshus Damtjern Norderhov UIL N  

Varmestue/toalett Ringmoen Ådal IL N  

Lysløype Haugsbygd Haugsbygd IF N  

Skolekart Flere skoler Ringerike O-lag N/R  

Nærmiljøkart Prestmoen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hovsmarka Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Aurenhaugen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Sokna Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hallingby Ringerike O-lag N  
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Kartref. 

PunktID Anleggsenhet Anleggskategori 

L2 Åsbygda stadion Fotballanlegg 

L3 Damtjern  Idrettshus 

L4 Kirkeskolen nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L5 Eikli skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L6 Vang skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L7 Veien skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L8 Ullerål skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L9 Stranden skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L10 Røssholmstranda, aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L11 Tyristrand skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L12 Ringkollstua Idrettshus 

L13 Schjongshallen Isanlegg 

L14 Hønefoss idrettspark Friidrettsbane Friidrettsanlegg 

L15 Hønefoss skole Aktivitetsanlegg 

L16 Hønefoss idrettspark Aktivitetsanlegg 

L17 Vesterntangen ballslette Aktivitetsanlegg 

L18 Røssholmstranda Friluftsliv 

L19 Permobakken ballslette Aktivitetsanlegg 

L20 Ringkollen skilekeland Aktivitetsanlegg 

L21 Vegård skole Aktivitetsanlegg 

L22 Trøgstad balløkke Aktivitetsanlegg 

L23 Stranden skole Aktivitetsanlegg 

L24 Hallingby idrettsplass Aktivitetsanlegg 

L25 Helgerud skole Aktivitetsanlegg 

L26 Hov ungdomsskole Aktivitetsanlegg 

L27 Hvervenkastet-arnegårdsveien Aktivitetsanlegg 

L28 Kirkeskolen Aktivitetsanlegg 

L29 Skagnesodden Friluftsliv 

L30 Tyristrand flerbrukshall Flerbrukshall 

L31 Helgerud skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L32 Veienmarka ungdommsskole Fotballanlegg 

L33 Eikli skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L34 Veienmarka ungdommsskole Aktivitetsanlegg 

L35 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L36 Nes skole Fotballanlegg 

L37 Nes stadion Fotballanlegg 

L38 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L39 Hønefoss idrettspark Fotballanlegg 

L40 Heradsbygda stadion Fotballanlegg 

L41 Hallingby idrettsplass Fotballanlegg 

L42 Haldenjordet balløkke Fotballanlegg 

L43 Trøgstadbanen Fotballanlegg 

L44 Nes skytebane Skyteanlegg 

L45 Vågård skytebane Skyteanlegg 

L46 Ringkollen hoppanlegg Skianlegg 

L47 Katnosadammen turisthytte Friluftsliv 

L48 Løvlia skihytte Friluftsliv 

L49 Mælingen travbane Hestesportanlegg 
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L50 Vikerkoia Friluftsliv 

L51 Tjuvenborgkoia Friluftsliv 

L52 Hovinkoia Friluftsliv 

L53 Grønknutkoia Friluftsliv 

L54 Flismoen lerduebane Skyteanlegg 

L55 Vikerfjell alpinbakke Skianlegg 

L56 Stall Christina Hestesportanlegg 

L57 Ring gym Aktivitetssal 

L58 Nes stadion Fotballanlegg 

L59 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L60 Ullerål skole Fotballanlegg 

L61 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L62 Hønefoss idrettspark Kunstgressbane Fotballanlegg 

L63 Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 Diverse anlegg 

L64 Finsandodden Friluftsliv 

L65 Ringerikshallen Flerbrukshall 

L66 Tyristrand idrettshall Flerbrukshall 

L67 Hallingby skole Aktivitetssal 

L68 Sokna skole/samfunnshus Aktivitetssal 

L69 Hønefoss idrettspark Skyteanlegg 

L70 Sokna idrettsplass Friidrettsanlegg 

L71 Hallingby idrettsplass Friidrettsanlegg 

L72 Hallingby skole, idrettshall Flerbrukshall 

L73 Ringerikshallen Skyteanlegg 

L74 Sokna skytebane Skyteanlegg 

L75 Preståsen skytebane Skyteanlegg 

L76 Tyristrand skytebane Skyteanlegg 

L77 Hallingby skole, innedørs skytebane Skyteanlegg 

L78 Stall Monserud Hestesportanlegg 

L79 Buttingsrud camping Friluftsliv 

L80 Sandvikstranda Friluftsliv 

L81 Hollerud camping Friluftsliv 

L82 Heiernstranda Friluftsliv 

L83 Somma skytebane Skyteanlegg 

L84 Høyskolen i Buskerud Aktivitetssal 

L85 Fleskerud skytebane Skyteanlegg 

L86 Heradsbygdas klubbhus Idrettshus 

L87 Hovsmarka tennisanlegg Tennisanlegg 

L88 Nes stadion Skianlegg 

L89 Hensmoen pistolbane Skyteanlegg 

L90 Veme stadion Fotballanlegg 

L91 RISØ skytebane, bane A Skyteanlegg 

L92 Tolpinrud idrettsanlegg Fotballanlegg 

L93 Nakkerud stadion Fotballanlegg 

L94 Tyristrand skole ballplass Aktivitetsanlegg 

L95 Ringmoen hoppbakke Skianlegg 

L96 Hallingby idrettsplass, ballslette Aktivitetsanlegg 

L97 Ringmoen skileikanlegg Aktivitetsanlegg 

L98 Hovsmarka skiskytteranlegg Skianlegg 

L99 Sokna leirduebane Skyteanlegg 

L100 Tyristrand aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 
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L101 Mobakken nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L102 Blystadkleiva alpinbakke Aktivitetsanlegg 

L103 Fonkalsrudbakken Skianlegg 

L104 Soknedalen I.L. ballbinge Aktivitetsanlegg 

L105 Ringerike Ridesenter Hestesportanlegg 

L106 Haugsbygd Kunstgressbane Fotballanlegg 

L107 Holtangen sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L108 Ringerike Golfbane 9 hullsbane Golfanlegg 

L109 Hønefoss kunstgressbane Fotballanlegg 

L110 Klokkergården Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L111 Kvernvollen Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

 

 
 

9. ANLEGGSREGISTER 

Hønefoss idrettspark 605000101 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark 605000102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000103 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000104 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000105 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000106 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000108 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000109 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball Minihall 40x20 

Sjongshallen 605000110 Kommuneanlegg Isanlegg Ishall 

Hønefoss idrettspark 605000111 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Sjongshallen-klubbhusdelen 605000114 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss idrettspark 605000115 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hønefoss idrettspark 605000116 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Liv/fossekallens klubbhus 605000117 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss kunstgressbane 605000118 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ringerike videregående skole 605000201 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000202 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000203 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hønefoss skole 605000301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss skole 605000302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ring gym 605000501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Halden balløkke 605000601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Ringerikshallen 605000701 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Ringerikshallen 605000702 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Ringerikshallen 605000704 Kommuneanlegg Squashanlegg Squashanlegg 

Ringerikshallen 605000705 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hovsmarka tennisanlegg 605000801 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennishall 

Hovsmarka tennishall 605000802 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka tennisanlegg 605000803 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennisbane 
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Hovsmarka tennisanlegg 605000804 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Hovsmarka Minitennisbane 605000805 Nærmiljøanlegg Tennisanlegg Tennisbane 

Ullerål skole 605000901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ullerål skole 605000902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Ullerål skole nærmiljøanlegg 605000903 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Hov ungdomsskole 605001001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hov ungdomsskole 605001002 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skiskytteranlegg 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001102 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hovsmarka idrettshus 605001103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka Hus 605001104 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Vesterntangen 605001201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringerike folkehøgskole 605001301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike folkehøgskole 605001302 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Ringerike folkehøgskole 605001303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Høyskolen i Buskerud 605001401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Arnegårdslia Ski- og lekeanlegg 605001502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Austjord 605001601 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Hønefoss videregående skole 605001701 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss videregående skole 605001702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hvervenkastet-arnegårdsveien 605001801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Trøgstad balløkke 605002001 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Trøgstadbanen 605002002 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Trøgstadbanen garderobeanlegg 605002003 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tolpinrud ball-løkke 605002103 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tolpinrud idrettsanlegg garasje, carport 605002104 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Tolpinrud idrettsanlegg garderobebygg 605002105 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Stall Monserud 605002201 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Stall Monserud 605002202 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Kirkeskolen 605002301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Kirkeskolen 605002302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Kirkeskolen nærmiljøanlegg 605002303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Eikli skole 605002401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eikli skole nærmiljøanlegg 605002402 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Vegård skole 605002501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vegård skole 605002502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Vegård skole 605002503 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Fleskerud skytebane 605002601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Ringkollen skisenter 605002701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen skilekeland 605002702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringkollstua 605002703 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Ringkollen hoppanlegg 605002801 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002802 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Ringkollen hoppanlegg 605002803 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002804 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Vang skole 605002901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vang skole 605002903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vang skole 605002905 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Vang skole 605002906 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Vang skole nærmiljøanlegg 605002907 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Haugsbygda  ungdomsskole 605003001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eggemoen lysløype 605003101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole 605003301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Åsbygda stadion 605003401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Åsbygda stadion 605003402 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Åsbygda stadion 605003403 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hensmoen pistolbane 605003601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Vågård skytebane 605003702 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vågård skytebane 605003704 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby skole 605003801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Hallingby skole, idrettshall 605003803 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, liten 

Hallingby skole, innedørs skytebane 605003804 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 605003805 Nærmiljøanlegg Diverse anlegg Skoleanlegg 

Hallingby idrettsplass 605003901 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hallingby idrettsplass 605003903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003904 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hallingby idrettsplass 605003905 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby idrettsplass 605003906 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby idrettsplass, ballslette 605003907 Kommuneanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hallingby idrettsplass, skistadion 605003908 Kommuneanlegg Skianlegg Skianlegg, ikke def 

Hallingby idrettsplass garasje, toalett  605003909 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Knuterud lysløype 605004001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Somma skytebane 605004201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Somma skytebane 605004202 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Ringmoen skole 605004304 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringmoen skileikanlegg 605004305 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Ringmoen hoppbakke 605004401 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Nes skole/samfunnshus 605004501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Nes skole 605004502 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Nes stadion 605004602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004603 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes stadion 605004604 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Nes skytebane 605004701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vikerfjell alpinbakke 605004801 Kommuneanlegg Skianlegg Alpinanlegg 

Sokna skole/samfunnshus 605005001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Sokna idrettsplass 605005201 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Sokna idrettsplass 605005202 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Sokna idrettsplass 605005203 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Sokna idrettsplass 605005204 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Permobakken ballslette 605005301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Blystadkleiva alpinbakke 605005401 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Sokna skytebane 605005601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Sokna leirduebane 605005703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Fonkalsrudbakken 605005801 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Fonkalsrudbakken 605005802 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Flismoen lerduebane 605005901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Stall christina 605006001 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Stall christina 605006002 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Veme stadion 605006101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vemes klubbhus 605006102 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heggen lysløype 605006202 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Helgerud skole 605006301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Helgerud skole 605006302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Helgerud skole ballbinge 605006303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Heradsbygda stadion 605006401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Heradsbygda stadion 605006402 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Heradsbygdas klubbhus 605006403 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heradsbygda stadion 605006404 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Veien skole 605006501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veien skole nærmiljøanlegg 605006502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Veienmarka ungdommsskole 605006601 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veienmarka ungdommsskole 605006602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Veienmarka ungdommsskole 605006603 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Stranden skole 605006801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Stranden skole 605006802 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Stranden lysløype 605006803 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Stranden skole nærmiljøanlegg 605006804 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skole 605007002 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Tyristrand flerbrukshall 605007003 Kommuneanlegg Flerbrukshall Basketballhall 

Tyristrand skole ballplass 605007004 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tyristrand skole 605007005 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Tyristrand skole aktivitetsanlegg 605007006 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand kulturhus 605007007 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Tyristrand skole-ballbinge 605007008 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Tyristrand idrettsanlegg 605007101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tyristrand idrettsanlegg 605007102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tyristubbens klubbhus 605007103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 
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Tyristrand idrettsanlegg 605007104 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tyristrand aktivitetsanlegg 605007105 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand idrettshall 605007106 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Mobakken nærmiljøanlegg 605007107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skytebane 605007201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Nakkerud stadion 605007301 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nakkerud stadion, basketballbane 605007302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Åsa -eriksrud-gullerud 605007401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Væla øst 605007501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ulvenåsen 605007601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gørrtjernlia 605007701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Aklangen - nord 605007801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hensmoen O-kart 605007901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Skamarka 605008001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gullerud-eriksrud 605008101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hovsmarka orienteringskart 605008201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Tandbergmoen 605008301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ringkollen 605008501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Oppenåsen 605008601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Djupdalsåsen 605008701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Haugsbygd - østås 605008801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Heradsbygda 605008901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Eggemoen 605009001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kvitmyråsen 605009101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Holleia 605009201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løkåsen 605009301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løvlia nord 605009401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Piperåsen 605009501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Vælsvann øst O-kart 605009601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øståsen 605009701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Mosmoen-åsbygda 605009801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Moesmoen 605009802 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gulplasseter-semmentj. 605009901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Semmentjern o-kart 605010001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Katnosadammen turisthytte 605010101 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Tjuvenborgkoia 605010201 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Grønknutkoia 605010301 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinkoia 605010401 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinsetra nærkart 605010402 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikerkoia 605010501 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Løvlia skihytte 605010601 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Røssholmstranda 605010701 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
Røssholmstranda, Hagavika 
aktivitetsanle 605010702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Skagnesodden 605010801 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
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Buttingsrud camping 605010901 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Sandvikstranda 605011001 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Finsandodden 605011101 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Hollerud camping 605011201 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Heiernstranda 605011301 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Mælingen travbane 605011401 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Travbane 

Hallingby - somdalen 605011601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - hvalsetra 605011701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - Vælsvannsåsen 605011801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby 605011901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Heggen skole - Rishue - Valsva 605012001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa - Spålen 605012101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa-Sinnerudalen-Finstad-k 605012201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosadammen-Fagerli-Finnerud 605012301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Stubbdal 605012401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-Merratjern-kommunegrens 605012501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Oppkuven 605012601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-kleivstua til kommunegr 605012701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Lommedalen (til kommu 605012801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Trampen (til kommunegre 605012901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Sørkedalen (til kommuneg 605013001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglia -Vidvangen 605013101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglivann 605013201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Jevnslifjelløypa 605013301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes - knappåsen - Treknatten 605013401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppenåsen rundt 605013501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - vikersetra 605013601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Flaskerudsetra 605013701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Høgfjell 605013801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Langtjern-Stubbdal 605013901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringkollen-Borgeseter-Løvlia 605014001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Vikseter-Løvlia 605014101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - toppen rundt 605014201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen rundløype 605014301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkolløypa 605014401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Øyangen 605014501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Hønefoss 605014601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna-Kollsjøen -høgfjell 605014701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna - Holleia (holleialøpet) 605014801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Bergsund 605015101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Sokna 605015201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Vikerkoia 605015301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tjuvenborg-Vikerkoia-Vuvasskoia 605015401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tranbyseter - Holleia 605015501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikermoen-Vikerkoia 605015801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 
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Vikerseter - Høgfjell 605015901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikerfjell ski kart 605015902 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikersetra-Treknatta 605016001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Skarerudåsen 605016101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Høgfjell-Ulevassfje 605016201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole - Mosjøen 605016301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Flaskerudseter-høgfjell 605016501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tossevikseter-Tossevikfjell 605016601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan - div.småløyper 605016701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan-Langlia(grenaderløy 605016801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - Langlia 605016901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - div.småløyper 605017001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - div.skiløyper 605017101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Gyrihaugen-Skardtjern 605017201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven - div.småløyper 605017301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven øst-Hagatjern 605017401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven øst - grensen 605017501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven 605017601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Finnbuseter-Finstad-Finntjern 605017701 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Finnerudseter-Spålen-Uglaseter 605017801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fossli-Uglaseter-nordøst/Mosjø 605017901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Stubbdal-Haukenseter-fjellsete 605018001 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fjellseter-Skardtjern 605018101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Atjernløypa 605018201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vegård skole 605018701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Glisætra 605018801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Helgerud skole 605018901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongslunden 605019001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heggen 605019201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Oppen 605019301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kilemoen 605019401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Burudåsen 605019501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øyangen 605019601 Kommuneanlegg Kart Andre kart 

Vang skole 605019701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hønefoss skole 605019801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby skole 605019901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby nærmiljøkart 605020001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ullerål skole 605020101 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringkollstua 605020201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna nord 605020301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna skole 605020401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hovsmarka-2 605020601 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Sokna-nord 605020701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Damtjern varmestue,redskapshus 605020801 Nærmiljøanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Vågårdåsen o-kart 605020901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 
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Bergerbakken 605020902 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Preståsen skytebane 605021101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Preståsen skytebane 605021102 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Preståsen skytebane - innendørs 15m 605021103 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Preståsen skytebane skytterhus 605021104 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytterhus 

Holtangen sandvolleyballbane 605021201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Veienmarka o-kart 605021301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Somdalen grendehus 605021701 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Ringerike bibliotek 605021801 Kommuneanlegg Kulturbygg Kulturbygg - Bibliotek 

Mastedalen O-kart 605021901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ask orienteringskart/skolekart 605022201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Punkerudhagen nærmiljøanlegg 605022301 Nærmiljøanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringerike Golfbane 9 hullsbane 605022401 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Klokkergården Sandvolleyballbane 605022502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Ringerike Ridesenter, ridehall 605022601 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Ringerike Ridesenter, stall 605022602 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022603 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, stall 605022604 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022605 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter 605022606 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, ridestier 605022607 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridesti 

Ringerike Ridesenter, redskapsbod 605022608 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Ringerike Ridesenter, stor ridehall 605022609 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Puttemyra o-kart 605022701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

RISØ skytebane, bane A 605022801 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jakt 605022802 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj 605022803 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Kvernvollen Sandvolleyballbane 605022901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

ringerike golfklubb 605023101 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Naturkart Ringkollen 605023301 Nærmiljøanlegg Kart Andre kart 

Naturkart Krokskogen nord 605023401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringerike Pistolklubb standplasshus 2A 605023501 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Ringerike Pistolklubb El skiveanlegg 605023701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Hønefoss idrettspark Friidrettsbane 605023801 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark Kunstgressbane 605023901 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Lysanlegg 605024001 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

 Haugsbygd Kunstgressbane 605024101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Eikli skole ballbinge 605024201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. ballbinge 605024301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. Garasje 605024302 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Nes skole ballbinge 605024501 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Hønefoss skatepark skateramper 605024801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Ådal skytterlag, Somma skytebane 605024901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Somma skytebane klubbhus 605025001 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Ringerike kultureiendom kulturhus 605025101 Interkommunalt  Kulturbygg Regionalt kulturbygg 
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Veien skole - skolegårdskart 605025201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Veienmarka u-skole, skolegårdskart 605025301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Eikli skole, skolegårdskart 605025401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongstangen, nærkart 605025501 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heradsbygda stadion, kunstgressbane 605025701 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ullerål skole ballbinge 605025801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Sandhåndballbane 605025901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandhåndballbane 

Hønefoss idrettspark flerbrukshall 605026001 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, storhall 
Buttentjern Jaktskytesenter, Compact 
sporting, trapbane 605026201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Buttentjern Jaktskytesenter, Riflebane 605026301 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Sokna idrettshall, flerbrukshall 605026401 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Sokna kunstgressbane 605026501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Hølverstrene turstier 605026601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Damtjern-Løvlia 605026701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kirkeskolen skolegårdskart 605026801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Tyristrand skolekart 605026901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Almemoen velforening Ballbinge 605027101 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Søndre Park Aktivitetsanlegg 605027201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

 



























 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Kari Gustavson  
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
13/3446-39 17471/14 143 D11  14.07.2014 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG - UTTALELSE 
FRA MILJØVERNMYNDIGHETEN 
 
Viser til høringsbrev mottatt 26.5.2014. 
 
Ved beskrivelse av bynære friluftsområder er det hovedsakelig blitt lagt vekt på innspill fra 
Ringerike O-lag. Det ser ut til at deres innspill til temautredning om kartlegging av bynære 
friluftsliv er lagt til grunn. Vi synes at dette kanskje kan gi et litt ensidig bilde av bruk og 
potensiale av disse områdene.  Kartleggingen av bynære friluftsområder inneholder også 
beskrivelser av bynære friluftsområder, der områdene er listet opp etter et spesielt kriteriesett 
som prøver å fange opp forskjellige bruk og muligheter. Disse beskrivelser må gjerne brukes. 
Utredningen er ikke vedtatt enda, men ble lagt frem for Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning 7.4.2014, da behandling ble utsatt. I denne kartleggingen foreligger det 
beskrivelser av de aller fleste bynære friluftsområder 
 
Ved gjennomlesning av kommunedelplanen slik den foreligger i dag er det noe vanskelig å se 
hva som er selve formålet med planen, pr dags dato virker den mer som en statusrapport enn 
en utviklingsplan. Dette kan med fordel tydeliggjøres hva planen skal fungere som og 
eventuelt tydeliggjøre mål og tiltak.  
 
For øvrig ønsker vi lykke til med det videre arbeidet.  
 
 
 Med hilsen 
 
  

Astrid Ehrlinger 
miljøvernrådgiver 

telefon: 97 09 63 45 
epost: astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 











 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3446-17  Arkiv: 143 D11   

 
Sak: 18/14 
 
OFFENTLIG HØRING - KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETTS- OG 
FRILUFTSANLEGG  
 
Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 
 
Råd for funksjonshemmede tar Forslag til kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg til 
orientering med følgende merknader: 
 
Det er ønskelig at det sees på mulighetene for tilrettelegging for fiskeplasser for 
funksjonshemmede.  
 
 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 12.06.2014: 
 
Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 
 
Råd for funksjonshemmede tar Forslag til kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg til 
orientering med følgende merknader: 
 
Det er ønskelig at det sees på mulighetene for tilrettelegging for fiskeplasser for 
funksjonshemmede.  
 
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3446-16  Arkiv: 143 D11   

 
Sak: 33/14 
 
OFFENTLIG HØRING - KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETTS- OG 
FRILUFTSANLEGG  
 
Vedtak i Trafikkrådet: 
 
Trafikkrådet ber om at det i forbindelse med kommunedelplan tas hensyn til det 
trafikkmessige, med fokus på den generelle trafikkavviklingen, spesielt for gående og 
syklende. 
 
 
 

Behandling i Trafikkrådet 17.06.2014: 
 
Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) som ble enstemmig vedtatt: 
 
”Trafikkrådet ber om at det i forbindelse med kommunedelplan tas hensyn til det 
trafikkmessige, med fokus på den generelle trafikkavviklingen, spesielt for gående og 
syklende”. 
 
 
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/3446-15  Arkiv: 143 D11   

 
Sak: 18/14 
 
OFFENTLIG HØRING - KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETTS- OG 
FRILUFTSANLEGG  
 
Vedtak i Ungdomsrådet: 
 
Ungdomsrådet har følgende merknader til kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg: 
 

1. Områder/gymsal/hall-tid til uorganisert idrett. 
 

2. Ungdomsrådet ønsker at Ringerike kommune har med Friluftsbadet i Schjongslunden.  
Byens barn og unge savner utendørsbadet og ønsker at dette punktet kommer med i 
planen.  

 
 
 

Behandling i Ungdomsrådet 03.06.2014: 
 
Ungdomsrådet har følgende merknader til kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg: 
 

1. Områder/gymsal/hall-tid til uorganisert idrett. 
 

2. Ungdomsrådet ønsker at Ringerike kommune har med Friluftsbadet i Schjongslunden.  
Byens barn og unge savner utendørsbadet og ønsker at dette punktet kommer med i 
planen.  
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Miljøvernforbundet Hønefoss 

Hensveien 158 
3516 Hønefoss 

Til: Ringerike kommune                   9/7-14  
  
   
 
 
         
 
MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFT 
 
I handlingsplanen som er ute på høring står det at Hensmoen er et svært viktig område som 
brukes mye til trening og turgåing, aktiviteter for funksjonshemmede, har kvaliteter for 
orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, brukes mye til et vidt spekter av 
orienteringsaktiviteter, konkurranser, nybegynneropplæring m.m.  
 
Videre skriver Ringerike kommune i et orienteringsbrev til grunneierne datert 13.5.14: 
Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner på Hensmoen med formål som forringer områdets verdi 
som friluftsområde. 
 
Med mindre dette kun er tåkeprat og tomme ord fra kommunens side, forventer vi at 
forvaltningen sørger for å ivareta Hensmoen som et friluftsområde i kommunedelplanen 
for idrett- og friluft. 
 
Viser også til vårt tidligere forslag om å ruste opp ballplassen på Hen, og anmoder Ringerike 
kommune, som forurensningsmyndighet, om i det minste å snarest sørge for at denne ikke 
lenger får fungere som deponi for betongelementer, bildekk og annen industrisøppel. Dette til 
beste for bygdas barn og unge som da kan benytte dette flate området til ballspill i ryddige 
omgivelser framfor å sparke ball langs trafikkerte bygdeveier.  
 
Sist, men ikke minst: Folkehelsemeldingen setter barns interesser i sentrum for kommunens 
arbeid, og vi forventer at Ringerike kommune, gjennom kommuneplanarbeidet, sørger for at 
våre barn og unge får god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter  
uten støy og forurensning i friluftsområdet på Hensmoen. 
 
 
Med hilsen 
 
Miljøvernforbundet Hønefoss 
 
Eva Liell 





 









SAKSFRAMLEGG 

 
 

Valgnemda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/591-1   Arkiv: 033 &16  

 

Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond  

 

Forslag til vedtak: 
 

Dag Stenersen gis fritak fra sitt verv i Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Dag Stenersen søker i sitt brev datert 16.07.14 om fritak fra sitt verv som leder i Lunder 

Gamlehjems fond for resten av valgperioden grunnet helsemessige årsaker. 

 
  

Vurdering 

 

Ut i fra den innkomne søknad forslår leder av valgnemnda at representanten  

Dag Stenersen fritas fra sitt verv som leder av Lunder Gamlehjems fond for 

resten av valgperioden. 
  

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder av Valgnemda 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/687-1   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av 17 maikomite for 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

17.maikomiteen for 2015: 

 

1. Eli Johanne Ruud  1 år 

2. Eldbjørg Ramsrud  1 år 

3. ………………….  1 år 

4. ………………….  2 år 

5. ………………….  2 år 

6. ………………….  2 år 

7. ………………….  2 år 

 

 
Beskrivelse av saken 
 17. maikomiteen for 2014 besto av følgende medlemmer: 

 

1. Dag C Weberg   1 år 

2. Roar Olsen   1 år 

3. Eli Johanne Ruud  2 år 

4. Eldbjørg Ramsrud  2 år 

5. Ole Gunnar Øhren  1 år 

6. Morten L Kværnstrøm 2 år* 

7. Karoline Kverndalen  1 år 

8. Parvis Salimi 

 

 Representant Kvernstrøm fikk fritak for alle sine politiske verv grunnet helsemessige 

årsaker  april 2014 og ble ikke erstattet. 

 

Vurdering 



Det må velges 5 nye medlemmer til 17. maikomiteen 2015, et nytt medlem for 

1 år og 4 nye medlemmer for 2 år. 
 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda  

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/705-1   Arkiv: 033 &16  

 

Fritak fra politiske verv  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som nytt medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal velges…………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ringerike kommune 

for resten av valgperioden, grunnet flytting til en annen kommune. Det er lite trolig at hun 

vil flytte tilbake til Ringerike før valgperioden er over.  

 

Vedkommende sitter som fast medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal og vara til 

formannskapet. 

 
Beskrivelse av saken 
Ved flytting til en annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 

folkevalgte organer i Ringerike kommune for den perioden vedkommende bor i en annen 

kommune og innenfor valgperioden. I henhold til kommunelovens § 15 skal vedkommende 

da tre endelig ut av de organer vedkommende er valgt inn i. 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges et 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppa 

som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den skal rykke inn på den 

ledige plassen. 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 



 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken  legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen har i brev datert 21.11.2014 søkt om fritak fra sine folkevalgte verv. 

Søknaden om fritak gjelder for resten av valgperioden.  

 

Representant Gravermoen innehar følgende politiske verv: 

Medlem kommunestyret 

Medlem hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Medlem valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser  

Varamedlem formannskapet 

Varamedlem valgnemnda 

Varamedlem HRA (personlig vara medlem for styrerep.) 

Varamedlem kommunens representant for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark og 

Ringerike Museum 

Varamedlem KS BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold)  

 

Gravermoen begrunner sin søknad med at hun i høst startet i ny jobb som landbrukssjef i 

Nes kommune i Akershus. Dette har medført at hun har blitt ukependler på grunn av lang 

arbeidsvei. Den lange reiseveien til kommunale møter medfører en stor belastning. 

Gravermoen viser også i sin søknad til kommuneloven § 15 annet ledd, at dette er 

uforholdsmessige vanskelig og medfører stor belastning å skjøtte sine plikter i vervet som 

folkevalgt.  

 

Vurdering 
Administrasjonen legger fram saken uten forslag til vedtak fordi det vanskelig å vurdere om 

dette er en grunn god nok for å få fritak.  Dersom kommunestyret fatter vedtak om at 



Gravermoen får innvilget fritak, så gjelder kommunelovens § 16.nr 6 vedrørende valg av ny 

representant. Senterpartiet vil komme med navn på kandidater som skal velges ved 

behandling i kommunestyret. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2167-6   Arkiv: 033 X34  

 

Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og 

varamedlemmer for ny periode 

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved 

kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.15 – 31.12.16: 

 

1. Erik Fred Mathiessen 

2. Tove Raastad Breien 

 

Innledning / bakgrunn 
Fylkesmannen har gjort henvendelser til Ringerike kommune om forslag på medlem og 

varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen til tilsynsråd for; 

Ringerike, Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsboliger samt 

kriminalomsorgen Buskerud friomsorgskontor 

 

Det er sjekket ut med fylkesmannen at det fortsatt er greit med gjenvalg. 

 

Vurdering 
 Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonen i 

foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til 

medlem/varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 



 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3573-3   Arkiv:   

 

MØTEPLAN FOR 2015  

 
Forslag til vedtak: 
 

Møteplan for 2015 godkjennes. 

Sammendrag 
 

Med henvisning til kommunestyreprotokoll i sak 164/13 pekes det på at økning av antall 

møter ut over vedtatt budsjett 2015 ikke er innarbeidet i opprinnelig møteplan. 

 

Ordfører ble i formannskapsmøtet 13.01.15 gitt i oppgave å fremlegge endelig forslag til 

møteplan i kommunestyret 29.01.15. 

Foreliggende forslag er fremsatt etter samordning med rådmannens kalender. 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan 2015. 

 
 

 Ringerike kommune, 15.01.2015 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

saksbehandler: Kari Skålien 
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