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Svar på spørsmål stilt i hovedkomiteens møte 14, januar 2015 

Arkivsaksnr.: 15/1112 Arkiv: 04 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Eldrerådet 16.02.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Forslag til vedtak: 

De framlagte svar/vurderinger tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd etterlyste en oversikt over antall reinnleggelser 

etter utskriving fra Ringerike sykehus samt en oversikt/status når det gjaldt botilbud til 

såkalte «»bostedsløse», m.a.o. hvordan kommunen greier å dekke akutte boligbehov. 

Rådmannens vurdering 

1. Reinnleggelser

Ringerike sykehus er kjent som et særedels effektivt og kostnadseffektivt sykehus, og 

kjennetegnes ved svært kort liggetid. Sykehuset rapporterer selv om en liggetid på ca. 3 døgn, 

noe som er oppsiktsvekkende lavt sammenlignet med resten av landet som opererer med en 

liggetid i snitt på ca. 7 døgn. 

Det er vanskelig å sammenligne liggetid og bruke denne som en selvstendig 

kvalitetsindikator. I nyhetsbilde kommer det i disse dager fram at liggetiden ved flere 

sykehus er uforsvarlig kort, noe som igjen hevdes å kunne forringe behandlingstilbudet 

pasienten får. Dette er nødvendigvis ikke korrekt, da det av og til også vil være en fordel for 

pasienten å komme raskest mulig ut av sykehuset, både av pleiemessige grunner og for å 

unngå å bli eksponert for smitte. 

Hvorvidt en tidlig utskriving er det beste, beror på hvordan kommunens tilbud er etablert, 

både i forhold til kompetanse, utstyrs- og personellmessig. Det er hevet over tvil at kort 

liggetid på sykehus som regel indikerer at kommunen får tidlig ansvaret for svært syke 

pasienter, som behandlingsmessig strengt tatt ikke behøver å ligge på sykehus dersom 

kommunen har etablert de tilbud samhandlingsreformen forutsetter. 

Antall reinnleggelser på sykehus (d.v.s pasienter som blir reinnlagt på sykehus innen 30 

dager etter utskrivning) kan være en indikator på om pasienten (i etterpåklokskapens navn) er 

skrevet for tidlig ut fra sykehuset, men også en indikator på om kommunen makter å 

behandle pasienten slik samhandlingsrefomen initierer. 

Pasienter som trenger etterbehandling i Ringerike kommune blir i hovedsak lagt inn på 

Austjord behandlingssenter. Senteret har på registreringstidspunktet tatt imot 287 pasienter 

fra Ringerike sykehus. Av disse har 19 pasienter blitt reinnlagt, dvs. 6,6 % reinnleggelser. 

Antall reinnleggelser blant eldre pasienter ligger i Norge på ca. 15 %. Ringerike Sykehus har 

en reinnleggelse på 13,9 %, mens de andre sykehusene i Vestre Viken HF i snitt ligger på ca. 
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15 %. Dette til tross for svært begrenset liggetid. Dette indikerer høy kvalitet på 

behandlingen ved sykehuset og høy kvalitet på de kommunale tjenestene. 

2. Akutte boligbehov

I løpet av 2014 var det 27 som søkte og fikk innvilget akutt midlertidig bolig. Det er 

vanskelig å fastslå eksakt behov når det gjelder disse forholdene. Pr. i dag har vi registrert 

totalt 11 personer som ikke har, eller står i fare for å bli uten fast bolig. Blant disse er 

mennesker som sitter i fengsel, og som ikke uten videre har noe sted å bo når de løslates. 

Vi har relativt god oversikt, og mange av disse har fått tilbud fra kommunen, men valgt å 

takke nei til tilbudene. Noen bor en periode hos slektninger eller venner, og kommer tilbake 

med søknad om bolig på et senere tidspunkt. 

Vedlegg 

 Ingen

Ringerike kommune, 02.02.2015 

Tore Isaksen 

rådmann 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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"Torsdagsklubben", - en orientering  

 

Arkivsaksnr.: 15/959   Arkiv: F07 &70  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Eldrerådet 16.02.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Innledning / bakgrunn 

Med bakgrunn i den offentlige debatten det har vært i forhold til enkelte aktivitetstilbud for 

utviklingshemmede, vil rådmannen få orientere om følgende: 

Ringerike kommune har ved flere anledninger forsøkt å få til et tilpasset godt klubbtilbud til 

utviklingshemmede i kommunen, noe som har vist seg vanskelig å få til. Kommunen forsøkte 

også å knytte slikt tiltak til økonomisk tilskudd til «Positiv Oppvekst», slik at tilpasset 

klubbaktiviteter kunne driftes i deres regi. Dette ble heller ikke vellykket. Dette skyldes i 

første rekke at brukergruppen har helt spesielle behov, både i forhold til kompetanse hos 

bistandspersonell og innhold i klubbaktiviteter. 

Kommunen bestemte seg i 2005 for å etablere et eget tilbud for brukergruppen, lokalisert til 

kafeterialokalene ved Hov omsorgssenter. Tilbudet ble sen suksess fra første dag. Tidligere 

var det kun 4-6 brukere som frekventerte de tilbudene som ble forsøkt etablert, - nå møter ca. 

80 til 100 personer hver torsdagskveld. Vi ser også at flere brukere av tilbudet kommer fra 

både Hole og Jevnaker kommune, noe som er svært positivt for miljøet. Brukere fra Modum 

kommune har også begynt å frekventere klubben. 

Dette er en brukergruppe som ikke selv kan ta initiativ til å drive sin egen klubb, men som er 

avhengig av mye hjelp, støtte og tilrettelegging fra flere. Den suksess som er oppnådd, 

skyldes helt klart at kommunen greide å plassere en medarbeider, med god kompetanse i 

forhold til brukergruppen inn som klubbleder/koordinator, samtidig som vedkommende fikk 

noe tid dedikert til forberedelser/planlegging. I tillegg ga kommunen muligheter for å leie inn 

noe hjelp på klubbkveldene i tillegg til det miljøpersonalet som fulgte enkelte brukere på 

aktivitetene. 

 

Aktuelle problemstillinger 

«Torsdagsklubben» har nå vært drevet i snart 10 år. Alle slike tiltak blir over tid preget av 

«slitasje». Det vil være utfordringer i forhold til rekruttering, utskifting av deltakere på grunn 

av alder, innhold i klubbkveldene og i forhold til kompetent hjelpepersonell. Enkelte grep for 

å sikre klubbens eksistens må diskuteres. 

Drift av dagens klubb er helt og holdent basert på en ansatts innsats, vilje og interesse for 

tilbudet. Dette er derfor svært sårbart, og det er uforsvarlig ikke å forankre tilbudet bedre i 

eksisterende driftsorganisasjon. Dersom leder av klubben i dag blir indisponert i kortere eller 

lengere tid, vil klubben holdes stengt og i løpet av kort tid være «tilbake til start». 
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Aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i Ringerike kommune er relativt omfattende. Her 

skal nevnes arbeidstilbudet «Aurora», Torsdagsklubben, «Austjordmusikken», tilrettelagt 

trening «Friskis og Svettis», - Jumpa, Busserullgjengen, HBK-fotballen, riding, Helsedansen, 

svømming, helsestudio, spinning, helsesportslaget med bl.a. Boccia. I tillegg må nevnes 

kinobesøk, bowling, kafesammenkomster, hytteturer, feriereiser (Solgården), konserter, 

aktiviteter i regi av bolig eller sammen med støttekontakter, samt arrangementer og 

tilstelninger for alle, som kan benyttes selv om de ikke er spesielt tilrettelagt. Det er med 

andre ord mange tiltak/aktiviteter som «konkurrerer» om brukernes oppmerksomhet. 

 

Økonomiske forhold 

«Torsdagsklubben» har følgende økonomiske basis: 

Driftsbudsjett kr. 50 000,-. Hole kommune dekker kr. 10 000,-/år. Dette er penger som 

benyttes til innkjøp av råvarer til servering o.l., arrangementer, transport, litt fornyelse av 

utstyr o.a. I tillegg lønnes to medhjelpere 3 timer hver klubbkveld. Klubben har en frivillig 

som selvsagt ikke mottar lønn. 

Brukerne betaler ikke noe for å benytte tilbudet, hverken via en medlemsavgift eller 

inngangspenger. Klubben disponerer gratis lokaler. Til sammenligning kan nevnes at 

klubbtilbudet for unge i Positiv Oppveksts regi om fredagskvelden tar en inngangsavgift på 

kr. 20,-/bruker. 

Leder/koordinator lønnes av kommunen. Vedkommende har 40 % stilling dedikert klubb og 

aktivitetsarbeid, fordelt slik: 

Hver onsdag benyttes til planlegging av klubbaktiviteter, innkjøp og avtaler og tilrettelegging 

(antatt tidsbruk 4,5 timer). I tillegg har kommunen stilt 2 timer til disposisjon for 

Austjordmusikken, som går med til kassererfunksjon, skriving av søknader, oppfølging av 

deltagerne og tilrettelegging. Dette er verdifullt for korpset da vedkommende kjenner 

brukerne svært godt og har kompetanse som aktivt kan utnyttes i arbeidet. 

Kommunen har også et medlem i styret for «Stiftelsen Bjerkely». Medlem og varamedlem 

går på rundgang mellom Hole og Ringerike kommune. Å være styremedlem/varamedlem i en 

slik stiftelse kan ikke uten videre sammenlignes med ordinære styreverv. Styret deltar aktiv i 

forhold til arrangementer/dugnader o.l., og krever medlemmer som både har kompetanse og 

engasjement for brukergruppen. Dette er noe tidkrevende og ivaretas nå av samme person 

som leder klubbtilbudet og assisterer Austjordmusikken. Det beregnes en tidsbruk på 1 

time/uke i forhold til engasjementet i «Stiftelsen Bjerkely». 

Selve klubbkvelden er klubbleder aktivisert fra kl. 16.00, da man ikke slipper til i lokalene 

før denne tid. Klubben er åpen for brukerne fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Fra kl. 16.00 skal 12 

liter vaffelrøre og mange pizza stekes (røra og pizza kjøpes av RingeriksKjøkken). Etter    kl. 

20.00 skal det vaskes opp, ryddes (bord, stoler etc.) og kjøkkenet klargjøres for neste dag. 

Likeens skal regnskap og penger håndteres. 

Kommunes kostnader relatert til de fritidsaktiviteter som er berørt i denne orienteringen ser 

da anslagsvis slik ut 

 Kommunens kostnader til drift av klubben (lønn leder + driftsmidler) er kr. 280 000,- 

 Kommunes engasjement i «Stiftelsen Bjerkely» er kr. 13 000,- 

 Kommunes tilskudd/engasjement i Austjordmusikken er kr. 25 000,-  

 

Alternative løsninger som bør vurderes 
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Rådmannen oppfatter «Torsdagsklubben» som en flott og nyttig tilbud for brukergruppen. 

Volumet på brukergruppen, og det faktum at disse spenner vidt geografisk, sikrer en 

møtearena som muliggjør sosialt samvær med mange mennesker som man antagelig ikke 

treffer i det daglige. Dette er spennende og nyttig læring. 

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

For tiden vurderes følgende i forhold fritidsaktiviteter for utviklingshemmede: 

 Benytter kommunen rett kompetanse i forhold til de oppgaver som løses? 

 Bør enkelte tiltak erstattes med kommunale tilskudd, i stedet for å båndlegge 

kommunal kompetanse og arbeidskapasitet? 

 Hvordan forankre tiltak opp i mot en operativ enhet? Dette for å sikre kontinuitet, 

kvalitet og ressurser, samt ivareta arbeidsgiveransvaret. 

 I forhold til det relativt omfattende aktivitetstilbudet som er tilgjengelig i Ringerike 

kommune, vurderes det om «Torsdagsklubben» bør holde åpent hver 14. dag i stedet 

for en dag i uken. 

 Er det noen grunn til at utviklingshemmede ikke skal betale for et klubbtilbud på lik 

linje med funksjonsfriske? 

 Hvordan intensivere arbeidet med å engasjere frivillige inn i dette tjenestetilbudet? 

 Kan det administrative arbeidet i forhold til dette tilbudet effektiviseres/forenkles? 

Disse vurderingene kan resultere i tiltak som alle vil alle kunne føre til kostnadsreduksjoner 

og oppfattes som kvalitative endringer, men å fjerne tiltak fra kommunens tilbuds portefølje 

vil ikke være aktuelt uten forutgående politisk behandling og vedtak. 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2015 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ny organisering i Helse og omsorg  

 

Arkivsaksnr.: 15/1127   Arkiv: 030  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Eldrerådet 16.02.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ny organisering av helse og omsorgstjenesten tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke 

kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil 

være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og 

egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som 

iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.   

 

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

 

Fra 1. mars vil rådmannen iverksette en ny organisasjonsplan for helse og omsorgstjenesten 

(se vedlagt organisasjonstablå). 

 

Den nye organisasjonen etableres for å: 

 styrke ledelsen nær bruker og ansatt i en periode med store omstillingsbehov 

 etablere robuste og løsningsorienterte lederteam 

Ny organisasjon tilpasses med dette de øvrige operative enheter i Ringerike kommune uten 

virksomhetsledere som et operativt ledd i linja mellom enhetsleder og kommunalsjef. 

 

Vedlegg 

 Ny organisering 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE 

BENTERUD  

 

Arkivsaksnr.: 14/2345   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/14 Trafikkrådet 02.12.2014 

9/15 Eldrerådet 16.02.2015 

37/14 Råd for funksjonshemmede 16.12.2014 

3/15 Ungdomsrådet 10.02.2015 

/ Inkluderings- og integreringsråd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Rådmannen viser til vedlagte varsel om oppstart av detaljregulering ny skole og boligområde 

Benterud. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 
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RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

Arkivsaksnr.: 14/3918   Arkiv: 28  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/15 Eldrerådet 16.02.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet 17.02.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet og 

presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre utvikling av 

Ringeriksbadet. 

24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen 

ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av 

Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av 

Ringeriksbadet (vedlagt). 

Følgende vedtak ble fattet: 

Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for 

styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene 

som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling for 

styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100. 

Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet 

(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner. 

Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de 

forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 

barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 

(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 

helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 

treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 
For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 

kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 
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1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 

leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark 

(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%). 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette 

selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie 

hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år. 

En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og 

nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for 

utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.  

Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er 

oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut 

badeanlegget. 

Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er 

det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med 

badet. 

I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom for 

å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I hvert fall 

ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det 

utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye av 

kommunene i fortsettelsen. 

Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan 

utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for 

eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og 

lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer 

badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være 

rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd. 

Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.  

 

Vedlegg 

 Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet  

 

Arkivsaksnr.: 15/1135   Arkiv: 04  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/15 Eldrerådet 16.02.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen om mulige endringer i tjenestetilbudet til hjemmeboende tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke 

kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil 

være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og 

egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som 

iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.   

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

Innbyggere med vedtak om bistand i hjemmet er godt skjermet av dagens lovverk når det 

gjelder kontinuitet og videreføring av tjenestene. Dette er bra. Men av og til vil det være 

riktig at vedtakene endres. Dette gjelder både når bruker trenger mer tjenester og når bruker 

trenger mindre tjenester fra kommunen. Fylkesmannen kan overprøve et hvert vedtak som 

klages inn fra bruker eller dennes fullmektig/pårørende. 

Mange av våre brukere har relativt «små vedtak». Dette er vedtak med varighet opp til 30 

minutter som i hovedsak gjelder: 

 Tilsyn 

 Hjelp til medisinering 

 Henting av medisiner på apotek 

 Sårskift 

 o.l. 

Selv om oppdragets varighet er kort, er oppdraget allikevel personellintensivt. Ofte kan et 

oppdrag ev 30 minutters varighet innebære 45 minutter kjøring både til og fra, og oppdraget 

utløser da 2 timer avlønning pluss transportkostnader. 

Det er mange ting som kan utløse endrede behov. En ting er endringer i brukers helsetilstand. 

Slik endring er ofte ikke til det bedre, og vil utløse mer behov for bistand. I dag ser vi 
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imidlertid at en rekke samfunnsmessige endringer gjør at behovet for bistand endrer seg 

bedre. Dette gjelder innen: 

 Velferdsteknologi 

 Kommunikasjon 

 Tekniske hjelpemidler 

 Nye tilbud fra næringsliv/privatpraktiserende 

 o.l. 

Spørsmål tjenesten må stille seg er f.eks.: 

 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere der tilsynet like godt kan 

gjennomføres ved en telefonsamtale eller internettkommunikasjon? 

 Skal kommunen fortsette å hente medisiner for brukere når nye ordninger gjør at 

legen kan rekvirere ferdigpakkede medisiner på apoteket som så apoteket frakter hjem 

til bruker? 

 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere og gjennomføre sårskift, når 

lovverket presiserer at dette kun gjelder pasienter som ikke selv er i sand til å 

frekventere fastlegens kontor? Slik praksis innebærer at kommunen også må bekoste 

alt forbruksmateriell i forbindelse med sårskiftet. 

 En kjøpmann iverksetter en ordning der bruker selv kan ringe inn behovet for 

matforsyning/dagligvarer, for så å kjøre dette hjem til bruker. Skal bruker fortsatt få 

hjelp fra kommunen til å handle, når vedkommende allikevel ikke selv kan delta? 

 En landsdekkende tjeneste starter opp med å bringe hjem råvarekartonger 

m/middagsoppskrifter en/to ganger/uke. Skal kommunen fortsatt bruke tid på å handle 

for vedkommende? 

 Vi vil i fortsettelsen se en rivende utvikling når det gjelder tekniske løsninger som vil 

gjøre mange flere mer selvhjulpne. Bør ikke dette føre til en viss reduksjon av 

tjenestene fra kommunen? 

Slike spørsmål vil bli stilt, og sammenholdt med brukers faktiske behov. Alle saker skal 

vurderes individuelt, men der det er grunnlag for det, vil tjenesteområdet søke å redusere 

tjenestetilbudet der det oppfattes som riktig og forsvarlig. 

Vedlegg 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1112-1   Arkiv: 04  

 

Svar på spørsmål stilt i hovedkomiteens møte 14, januar 2015  

 

Forslag til vedtak: 

De framlagte svar/vurderinger tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd etterlyste en oversikt over antall reinnleggelser 

etter utskriving fra Ringerike sykehus samt en oversikt/status når det gjaldt botilbud til 

såkalte «»bostedsløse», m.a.o. hvordan kommunen greier å dekke akutte boligbehov. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Reinnleggelser 

Ringerike sykehus er kjent som et særedels effektivt og kostnadseffektivt sykehus, og 

kjennetegnes ved svært kort liggetid. Sykehuset rapporterer selv om en liggetid på ca. 3 

døgn, noe som er oppsiktsvekkende lavt sammenlignet med resten av landet som opererer 

med en liggetid i snitt på ca. 7 døgn. 

Det er vanskelig å sammenligne liggetid og bruke denne som en selvstendig 

kvalitetsindikator. I nyhetsbilde kommer det i disse dager fram at liggetiden ved flere 

sykehus er uforsvarlig kort, noe som igjen hevdes å kunne forringe behandlingstilbudet 

pasienten får. Dette er nødvendigvis ikke korrekt, da det av og til også vil være en fordel for 

pasienten å komme raskest mulig ut av sykehuset, både av pleiemessige grunner og for å 

unngå å bli eksponert for smitte. 

Hvorvidt en tidlig utskriving er det beste, beror på hvordan kommunens tilbud er etablert, 

både i forhold til kompetanse, utstyrs- og personellmessig. Det er hevet over tvil at kort 

liggetid på sykehus som regel indikerer at kommunen får tidlig ansvaret for svært syke 

pasienter, som behandlingsmessig strengt tatt ikke behøver å ligge på sykehus dersom 

kommunen har etablert de tilbud samhandlingsreformen forutsetter. 

Antall reinnleggelser på sykehus (d.v.s pasienter som blir reinnlagt på sykehus innen 30 

dager etter utskrivning) kan være en indikator på om pasienten (i etterpåklokskapens navn) 

er skrevet for tidlig ut fra sykehuset, men også en indikator på om kommunen makter å 

behandle pasienten slik samhandlingsrefomen initierer. 



Pasienter som trenger etterbehandling i Ringerike kommune blir i hovedsak lagt inn på 

Austjord behandlingssenter. Senteret har på registreringstidspunktet tatt imot 287 pasienter 

fra Ringerike sykehus. Av disse har 19 pasienter blitt reinnlagt, dvs. 6,6 % reinnleggelser. 

Antall reinnleggelser blant eldre pasienter ligger i Norge på ca. 15 %. Ringerike Sykehus 

har en reinnleggelse på 13,9 %, mens de andre sykehusene i Vestre Viken HF i snitt ligger 

på ca. 15 %. Dette til tross for svært begrenset liggetid. Dette indikerer høy kvalitet på 

behandlingen ved sykehuset og høy kvalitet på de kommunale tjenestene. 

 

2.  Akutte boligbehov 

I løpet av 2014 var det 27 som søkte og fikk innvilget akutt midlertidig bolig. Det er 

vanskelig å fastslå eksakt behov når det gjelder disse forholdene. Pr. i dag har vi registrert 

totalt 11 personer som ikke har, eller står i fare for å bli uten fast bolig. Blant disse er 

mennesker som sitter i fengsel, og som ikke uten videre har noe sted å bo når de løslates. 

Vi har relativt god oversikt, og mange av disse har fått tilbud fra kommunen, men valgt å 

takke nei til tilbudene. Noen bor en periode hos slektninger eller venner, og kommer tilbake 

med søknad om bolig på et senere tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/959-2   Arkiv: 45  

 

"Torsdagsklubben", - en orientering  

 
Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

Innledning / bakgrunn 

Med bakgrunn i den offentlige debatten det har vært i forhold til enkelte aktivitetstilbud for 

utviklingshemmede, vil rådmannen få orientere om følgende: 

Ringerike kommune har ved flere anledninger forsøkt å få til et tilpasset godt klubbtilbud til 

utviklingshemmede i kommunen, noe som har vist seg vanskelig å få til. Kommunen 

forsøkte også å knytte slikt tiltak til økonomisk tilskudd til «Positiv Oppvekst», slik at 

tilpasset klubbaktiviteter kunne driftes i deres regi. Dette ble heller ikke vellykket. Dette 

skyldes i første rekke at brukergruppen har helt spesielle behov, både i forhold til 

kompetanse hos bistandspersonell og innhold i klubbaktiviteter. 

Kommunen bestemte seg i 2005 for å etablere et eget tilbud for brukergruppen, lokalisert til 

kafeterialokalene ved Hov omsorgssenter. Tilbudet ble sen suksess fra første dag. Tidligere 

var det kun 4-6 brukere som frekventerte de tilbudene som ble forsøkt etablert, - nå møter 

ca. 80 til 100 personer hver torsdagskveld. Vi ser også at flere brukere av tilbudet kommer 

fra både Hole og Jevnaker kommune, noe som er svært positivt for miljøet. Brukere fra 

Modum kommune har også begynt å frekventere klubben. 

Dette er en brukergruppe som ikke selv kan ta initiativ til å drive sin egen klubb, men som er 

avhengig av mye hjelp, støtte og tilrettelegging fra flere. Den suksess som er oppnådd, 

skyldes helt klart at kommunen greide å plassere en medarbeider, med god kompetanse i 

forhold til brukergruppen inn som klubbleder/koordinator, samtidig som vedkommende fikk 

noe tid dedikert til forberedelser/planlegging. I tillegg ga kommunen muligheter for å leie 

inn noe hjelp på klubbkveldene i tillegg til det miljøpersonalet som fulgte enkelte brukere på 

aktivitetene. 

 

Aktuelle problemstillinger 

«Torsdagsklubben» har nå vært drevet i snart 10 år. Alle slike tiltak blir over tid preget av 

«slitasje». Det vil være utfordringer i forhold til rekruttering, utskifting av deltakere på 



grunn av alder, innhold i klubbkveldene og i forhold til kompetent hjelpepersonell. Enkelte 

grep for å sikre klubbens eksistens må diskuteres. 

Drift av dagens klubb er helt og holdent basert på en ansatts innsats, vilje og interesse for 

tilbudet. Dette er derfor svært sårbart, og det er uforsvarlig ikke å forankre tilbudet bedre i 

eksisterende driftsorganisasjon. Dersom leder av klubben i dag blir indisponert i kortere eller 

lengere tid, vil klubben holdes stengt og i løpet av kort tid være «tilbake til start». 

Aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i Ringerike kommune er relativt omfattende. Her 

skal nevnes arbeidstilbudet «Aurora», Torsdagsklubben, «Austjordmusikken», tilrettelagt 

trening «Friskis og Svettis», - Jumpa, Busserullgjengen, HBK-fotballen, riding, 

Helsedansen, svømming, helsestudio, spinning, helsesportslaget med bl.a. Boccia. I tillegg 

må nevnes kinobesøk, bowling, kafesammenkomster, hytteturer, feriereiser (Solgården), 

konserter, aktiviteter i regi av bolig eller sammen med støttekontakter, samt arrangementer 

og tilstelninger for alle, som kan benyttes selv om de ikke er spesielt tilrettelagt. Det er med 

andre ord mange tiltak/aktiviteter som «konkurrerer» om brukernes oppmerksomhet. 

 

Økonomiske forhold 

«Torsdagsklubben» har følgende økonomiske basis: 

Driftsbudsjett kr. 50 000,-. Hole kommune dekker kr. 10 000,-/år. Dette er penger som 

benyttes til innkjøp av råvarer til servering o.l., arrangementer, transport, litt fornyelse av 

utstyr o.a. I tillegg lønnes to medhjelpere 3 timer hver klubbkveld. Klubben har en frivillig 

som selvsagt ikke mottar lønn. 

Brukerne betaler ikke noe for å benytte tilbudet, hverken via en medlemsavgift eller 

inngangspenger. Klubben disponerer gratis lokaler. Til sammenligning kan nevnes at 

klubbtilbudet for unge i Positiv Oppveksts regi om fredagskvelden tar en inngangsavgift på 

kr. 20,-/bruker. 

Leder/koordinator lønnes av kommunen. Vedkommende har 40 % stilling dedikert klubb og 

aktivitetsarbeid, fordelt slik: 

Hver onsdag benyttes til planlegging av klubbaktiviteter, innkjøp og avtaler og 

tilrettelegging (antatt tidsbruk 4,5 timer). I tillegg har kommunen stilt 2 timer til disposisjon 

for Austjordmusikken, som går med til kassererfunksjon, skriving av søknader, oppfølging 

av deltagerne og tilrettelegging. Dette er verdifullt for korpset da vedkommende kjenner 

brukerne svært godt og har kompetanse som aktivt kan utnyttes i arbeidet. 

Kommunen har også et medlem i styret for «Stiftelsen Bjerkely». Medlem og varamedlem 

går på rundgang mellom Hole og Ringerike kommune. Å være styremedlem/varamedlem i 

en slik stiftelse kan ikke uten videre sammenlignes med ordinære styreverv. Styret deltar 

aktiv i forhold til arrangementer/dugnader o.l., og krever medlemmer som både har 

kompetanse og engasjement for brukergruppen. Dette er noe tidkrevende og ivaretas nå av 

samme person som leder klubbtilbudet og assisterer Austjordmusikken. Det beregnes en 

tidsbruk på 1 time/uke i forhold til engasjementet i «Stiftelsen Bjerkely». 

Selve klubbkvelden er klubbleder aktivisert fra kl. 16.00, da man ikke slipper til i lokalene 

før denne tid. Klubben er åpen for brukerne fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Fra kl. 16.00 skal 12 

liter vaffelrøre og mange pizza stekes (røra og pizza kjøpes av RingeriksKjøkken). Etter    

kl. 20.00 skal det vaskes opp, ryddes (bord, stoler etc.) og kjøkkenet klargjøres for neste dag. 

Likeens skal regnskap og penger håndteres. 

Kommunes kostnader relatert til de fritidsaktiviteter som er berørt i denne orienteringen ser 

da anslagsvis slik ut 



 Kommunens kostnader til drift av klubben (lønn leder + driftsmidler) er kr. 280 000,- 

 Kommunes engasjement i «Stiftelsen Bjerkely» er kr. 13 000,- 

 Kommunes tilskudd/engasjement i Austjordmusikken er kr. 25 000,-  

 

Alternative løsninger som bør vurderes 

Rådmannen oppfatter «Torsdagsklubben» som en flott og nyttig tilbud for brukergruppen. 

Volumet på brukergruppen, og det faktum at disse spenner vidt geografisk, sikrer en 

møtearena som muliggjør sosialt samvær med mange mennesker som man antagelig ikke 

treffer i det daglige. Dette er spennende og nyttig læring. 

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

For tiden vurderes følgende i forhold fritidsaktiviteter for utviklingshemmede: 

 Benytter kommunen rett kompetanse i forhold til de oppgaver som løses? 

 Bør enkelte tiltak erstattes med kommunale tilskudd, i stedet for å båndlegge 

kommunal kompetanse og arbeidskapasitet? 

 Hvordan forankre tiltak opp i mot en operativ enhet? Dette for å sikre kontinuitet, 

kvalitet og ressurser, samt ivareta arbeidsgiveransvaret. 

 I forhold til det relativt omfattende aktivitetstilbudet som er tilgjengelig i Ringerike 

kommune, vurderes det om «Torsdagsklubben» bør holde åpent hver 14. dag i stedet 

for en dag i uken. 

 Er det noen grunn til at utviklingshemmede ikke skal betale for et klubbtilbud på lik 

linje med funksjonsfriske? 

 Hvordan intensivere arbeidet med å engasjere frivillige inn i dette tjenestetilbudet? 

 Kan det administrative arbeidet i forhold til dette tilbudet effektiviseres/forenkles? 

Disse vurderingene kan resultere i tiltak som alle vil alle kunne føre til kostnadsreduksjoner 

og oppfattes som kvalitative endringer, men å fjerne tiltak fra kommunens tilbuds portefølje 

vil ikke være aktuelt uten forutgående politisk behandling og vedtak. 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2015 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1127-1   Arkiv: 030  

Ny organisering i Helse og omsorg  

 

Forslag til vedtak: 

Ny organisering av helse og omsorgstjenesten tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke 

kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil 

være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og 

egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som 

iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.   

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

Fra 1. mars vil rådmannen iverksette en ny organisasjonsplan for helse og omsorgstjenesten 

(se vedlagt organisasjonstablå). 

Den nye organisasjonen etableres for å: 

 styrke ledelsen nær bruker og ansatt i en periode med store omstillingsbehov 

 etablere robuste og løsningsorienterte lederteam 

Ny organisasjon tilpasses med dette de øvrige operative enheter i Ringerike kommune uten 

virksomhetsledere som et operativt ledd i linja mellom enhetsleder og kommunalsjef. 

 

Vedlegg 

 Ny organisering 

 



 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

Kommunalsjef 

NAV 

31,1 åv  

(tot. 60åv) 

Mottak 

Oppfølging 

Økonomi 

Interkommunalt 
samarbeid 

45,8 åv  

Legevakt 

14,73 

Ringeriks-kjøkken 

14,23 åv 

Krisesenteret 

8,53 åv 

Helsetjeneste Fengsel 

4,97 åv 

Helsetjeneste 

Transittmottak 

3,35 åv 

Privatpraktiserende 

fysioterapeuter 

0 åv 

 

Koordinator lærlinger 

 

Innsatsteam/ 
Ambulerende 

hjemmesykepleie 

53 åv  

Sentrum 

28,81 

Heradsbygda 

18,96 åv 

Fysio/Ergo 

2 åv 

Innsatsteam/ 

Ambulerende 
hjemmesykepleie 

52,5 åv 

Fysio/ergo 

2 åv 

Hov 

18,21 åv 

Haug 

13,29 åv 

Psykisk helse og 
rus 

16 åv 

Austjord 

48,4 åv  

Korttid med ø-
hjelp 

Hospice 

Rehab 

Hjelpemiddel-
lageret 

+ ergo 

3,4 åv 

Ergo/fysio 

3 åv 

Krokenveien 

56 åv  

Avd 1 

Avd 2 

Avd 3 

Nattjeneste 

Slettåker og 
Lund/Truls 

16,5 åv  

Fossetorget 

49 åv  

Fossetorget 

24 åv 

BPA 

11,96 åv 

Elvegata 

4 åv 

Ullerål 

9 åv 

Færden 

40 åv  

Færdenmarka 

22 åv 

Aurora 

13,76 åv + 4,10 åv 

Hov Gård 

55 åv  

Hov Gård 

43,8 åv 

Hov Allé  

11,2  

Hvelven 89 

53 åv  

Hvelven 89  

26,51 åv  

Sagatun 

10,5 åv 

Sagaveien 

14,7 åv 

Hønefoss 

54 åv  

Hvelven 

56 åv  

Hvelven ins 

37 åv 

Dagsenter 
Heradsbygda 

15,14 åv 

Transport-kontor 

3,67 åv 

Institusjon  

Integrert 

112 åv  

Fysio/ergo 2 

Nes ins 

24 åv 

Hallingby 

24 åv 

Tyribo 

32 åv  

Sokna 

32 åv  

Tildelingskontoret 

Koordinerende enhet 

Kvalitetsrådgiver 

20 åv 

Kommuneoverlege 

Fastlegeordningen 

Miljørettet helsevern 

Rådgiver 

Prosjektstilling boligplan, 1 åv 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2345-8  Arkiv: L12  

 

Sak: 63/14 

 

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE 

BENTERUD  

 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
Trafikkrådet ber om at gang og sykkelveier i området får universell utforming. 

 

Myke trafikanter som det vil bli mange av tas hensyn til og sikkerheten til disse ivaretaes med 

høyeste prioritet. 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.12.2014: 

 

Forslag fra John Bakken (Ap) som ble enstemmig vedtatt. 

 

«Trafikkrådet ber om at gang og sykkelveier i området får universell utforming. 

 

Myke trafikanter som det vil bli mange av tas hensyn til og sikkerheten til disse ivaretaes med 

høyeste prioritet».  
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Trafikkrådet 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Ungdomsrådet 

Inkluderings- og integreringsråd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2345-6   Arkiv: L12  

 

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG 

BOLIGOMRÅDE BENTERUD  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Rådmannen viser til vedlagte varsel om oppstart av detaljregulering ny skole og 

boligområde Benterud. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Knut E. Helland 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

ihht. liste  

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2345-5 4660/14 L12  19.11.2014 

 

      

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG 

BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

 

Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok 

samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte 

omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, grønnstruktur, vei og 

annen infrastruktur. 
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Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og 

en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.  

 

Planstatus og utredningskrav  

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. 

Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy. 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens 

saksbehandler.  

 

Forslagsstillers kontaktperson: Ellen Grønlund, tlf. 9573866,  

e-post: ellen@tronrudeiendom.no.  

 

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til 

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502, eller 

postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. Saksdokumenter er lagt ut på 

kommunens nettside og på Servicetorget. 

Vedlegg til regionale myndigheter: 

- Saksframlegg, datert 25.09.2014 

- Saksprotokoll, datert 25.09.2014  

- Forhåndsinformasjon oppstart, datert 31.10.2014 

- Vurdering av geotekniske forhold Rambøll, datert 03.11.2014   

- Miljøteknisk undersøkelse Benterud, datert 31.05.2011 

 

 

 

 

Saksbehandler:  

Ken Ove Heiberg 

telefon: 32 11 74 480 

e-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Adressatliste  
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Regionale myndigheter:  

Statens vegvesen, NVE, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud.  

 

Internt i kommunen 

Teknisk, helse, omsorg og velferd, økonomi, brann – og redning, eiendomsforvaltningen, 

oppvekst – og kultur, kulturtjenesten, veiavdelingen, byggesak, oppmåling, 

forurensningsmynd, miljørettet helsevern, barnerepresentanten. 

Kommunale råd 

Trafikkrådet, kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, eldrerådet og 

innvandrerrådet 

Råd og foreninger  

Ringerike Idrettsråd, v/ Bjørn Marseth 

Ringerike musikkråd v/ Tor Eid, Postboks 90, 3502 HØNEFOSS 

Fortidsminneforeningen V/Knut Ridderhus 

Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen, Livvn 24 3513 HØNEFOSS 

 

Bedrifter 

Nettbuss Ringerike, Postboks 215 3502 HØNEFOSS 

Vardar varme AS, postboks 3093, 3501 HØNEFOSS 

Telenor servicesenter for utbygging, postboks 715, 5020 BERGEN 

Brakar busselskap 

HRA 

 

Grunneiere: 

 

navn adresse postnummer 

JOHANSEN SVEN OG KARIANNE BAKKEVEIEN 3, 3511 HØNEFOSS 
3511 
HØNEFOSS 

HØGÅS MARJA LYNGRA BENTERUDGATA 23 
3511 
HØNEFOSS 

GIGSTADVEI 22/26 AS Ringkollveien 66 
3514 
HØNEFOSS 

JOHANSEN KNUT TERJE BAKKEVEIEN 5 
3511 
HØNEFOSS 

RINGERIKSFRUKT EIENDOM AS Postboks 510 
3504 
HØNEFOSS 

MOLAND HALVOR 
HARALD HARDRÅDES GATE 15 B, 3511 3511 
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HØNEFOSS HØNEFOSS 

Eikli Borettslag v/Ringo BBL, Hvervenmoveien 49 
3511 
HØNEFOSS 

TØNJUM REIDUN SONJA BAKKEVEIEN 7 
3511 
HØNEFOSS 

ERIKSEN TORD BENTERUDGATA 21 
3511 
HØNEFOSS 

HANSEN ARVID JUUL BENTERUDGATA 20 
3511 
HØNEFOSS 

HOLM PER ARILD BENTERUDGATA 17 
3511 
HØNEFOSS 

NOHRE-SOLVANG ANNE LEINESTRANDA 31 3530 RØYSE 

PJAAKA THEA HELENE BENTERUDGATA 18 
3511 
HØNEFOSS 

OLSEN WENCHE BENTERUDGATA 16 
3511 
HØNEFOSS 

NORDERHOV SOGNESELSKAP Lundstad 
3514 
HØNEFOSS 

RING AUTO EIENDOM AS Sigurd Hjorts vei 2 3530 RØYSE 

Heiberg Invest AS v/ Hamax Auto AS,Dronning Åstas gate 22 
3511 
HØNEFOSS 

NAVI AS Vestliveien 15B 
3517 
HØNEFOSS 

BILPLEIESENTERET EIENDOM AS Gigstads vei 11 
3511 
HØNEFOSS 

STRIX EIENDOM AS Brattveien 8 
3515 
HØNEFOSS 

ØYAN ROAR DRONNING ÅSTAS GATE 25 
3511 
HØNEFOSS 

HUBERT ANNE LISE GIGSTADS VEI 8 
3511 
HØNEFOSS 

ELSE MARIE KLEIVEN PARKGATA 35 
3513 
HØNEFOSS 

Bilgården AS Dronning Åstas gate 18 
3511 
HØNEFOSS 

GJERDE TEODOR ØVREFOSS 4 C 0555 OSLO 

ASK SVEN OLAV DRONNING ÅSTAS GATE 23 
3511 
HØNEFOSS 

MARTINSEN LARS OLE DRONNING ÅSTAS GATE 24 
3511 
HØNEFOSS 

BENTERUD UTBYGGING AS Postboks 510 
3504 
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HØNEFOSS 

SKOGHEIM GISLE BENTERUDGATA 15 
3511 
HØNEFOSS 

Eikli barnehage v/ Elisabeth Nordli 
Andresen Eikliveien 15 

3511 
HØNEFOSS 

studentsamskipnaden i Buskerud Postboks 215 
3603 
KONGSBERG 

EVA JØRGENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 10 
3511 
HØNEFOSS 

SVEIN SIMENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 12 
3511 
HØNEFOSS 

PER MORTEN HAUKELAND HARALD HARDRÅDESGATE 14 
3511 
HØNEFOSS 

STEINAR INDSETVIKEN HARALD HARDRÅDESGATE 16 
3511 
HØNEFOSS 

 

 

 

 

 



   
 

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
Arkivsaksnr.: 14/2711  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

151/14 Formannskapet 16.09.2014 
119/14 Kommunestyret 25.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 og kjøper tomt på del 
av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny 

skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 

Bakgrunn for saken 
Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet i formannskapet i sak 107/14, der det ble 
bedt om ytterligere utredninger knyttet til de to tomtealternativene  for ny barneskole i 
Hønefoss ør.. Det dreier seg om et areal på Benterud, ca 22,5 daa. som Norderhov 
Sogneselskap solgte til Tronrud eiendom våren 2014. Dette tomtealternativet betegnes – 
Benterud. 
Det andre tomtealternativet består av tomten der Eikli skole ligger med Osloveien 4 (ca. 
9daa.), i tillegg. Osloveien 4 eies av Bilholding a/s v/Christian Østheim. Dette 
tomtealternativet betegnes – Eikli. 
 
Saksutredning 
Kommunestyret fattet i sak 49/14 ( møte 24.04.14) følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole og 
Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, står klar. Tidspunktet for nedleggelse av Stranden skole 
kommer til behandling i mai. 

 
2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen eiendom i 

dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i Hønefoss syd. 
Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt resultat av 
forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 
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3. Rådmannen innarbeider kostnader til forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 og budsjett 2015. 

 
Rådmannen la fram en orienteringssak (sak 107/14) om de to tomtealternativene for 
formannskapet 03.06.14. 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle 
skoletomter. 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder 
tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet, 
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av 
kommunens formål og behov. 

3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges fram for endelig 
beslutning i kommunestyret august/september 2014. 

 
Rådmannen har fulgt opp formannskapets vedtak slik: 
Forhandlinger med eierne av de to aktuelle skoletomtene er gjennomført, og tilbud om kjøp 
av tomtene foreligger. Disse følger vedlagt. 
 
Rådmannen har fulgt opp formannskapets anmodning om å engasjere ekstern bistand. 
Anbudskonkurranse er gjennomført. Rambøll fikk oppdragene. Rapport; tomteutredning 
barneskole i Hønefoss sør er mottatt og følger vedlagt. Fysiske grunnundersøkelser 
(grunnboringer) vil bli utført slik at en vurderingsrapport forventes å foreligge innen medio 
november 2014.  
 
Kommuneadvokaten har ledet forhandlingene med grunneierne, og har redegjort for dette 
arbeidet i et vedlagte notat.  
 
Elevtall og tomtestørrelse ny skole 
 
Forventet elevtall ny skole Hønefoss sør bygd etter middels vekst etter SSB´s norm: 
 Elevtall 20/8-14 2020 2025 2030 
Eikli skole 197 207 215 224 
Vegård skole 49 51 53 56 
Kirkeskolen 90 94 98 102 
Hønefoss skole 
(bosatt sør for 
Hønefoss bru) 
 

20 21 22 23 

Ny skole 356 373 388 405 
 
Elevtallet nærmer seg raskt 400. Rådmannen mener en ny framtidsrettet skole bør bygges 
med kapasitet til 550 elever (3 – parallell barneskole). 
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Anbefalte arealkrav – utearealer ved skoler: 
 
Helsedirektoratet har følgende anbefaling til arealkrav knyttet til skoler: 
 

• For en barneskole med elevtall over 300 er anbefalingen 15 000 m2 + 25m2 i tillegg for 
hver elev som overstiger 300. 

 
• For en skole med kapasitet til 550 elever anbefales det et areal på 21 250m2. 

 
Rambølls arealdisponering ser slik ut for en skole med plass til 500 elever (avrundede tall): 
 
Funksjoner Arealtall 
To - etasjes skolebygg 3 000 m2 
Idrettslokaler 2 000 m2 
Utearealer 21 250 m2 
Trafikkarealer 500 m2 
Sum arealbehov 26 500 m2 – 27 500 m2 

 
Eikli skole tomt har totalarealet13700m2, og Osloveien 2 har totalarealet8700m2, til sammen 
ca 22 000m2. En del av dette arealet er bratt skråning ned mot Storelva, og er verken 
brukbar byggegrunn eller uteområde for barnelek. 
På Benterud eier kommunen ca 3500 m2 som sammen med tilbudt tomt på 22 500 m2 vil gi 
et tilstrekkelig tomtestørrelse for en ny barneskole. 
 
Tomteutredning barneskole Hønefoss sør 
 
Rambøll har levert en rapport der alternativene Eikli og Benterud både beskrives og 
sammenlignes. Rapporten har tatt for seg sentrale spørsmål som: Arealbehov, 
trafikkforhold, støy og forurensning, riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse, 
gangbru til Schjongslunden, midlertidig skoleløsning ved valg av Eikli og andre forhold. (se 
vedlagte rapport fra Rambøll). 
 
I tilbudet for tomtealternativet på Benterud inngår det en gjenkjøpsavtale. Denne sier at 
dersom resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan 
oppføres på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet.  

Oppsummering; hentet fra Rambøll´s tomteutredning 
 
Det er gitt karakter; -, 0 eller + avhengig av om tomtealternativene kommer godt eller dårlig 
ut når det gjelder det aktuelle temaet.  
  

 
Side 111 av 290



  Sak 119/14 s. 4 
 

 
 
Tema Hovedfunn Eikli Benterud 
Reguleringsplan Begge tomter må reguleres. En viss 

reguleringsrisiko for Benterud 
0 - 

Arealbehov Arealet ved Eikli er ikke stort nok, men dette 
kan løses hvis man bygger bru og regner med 
areal i Schjongslunden som uteareal. 
 
Arealet på Benterud er nesten tilstrekkelig, 
men bør utvides 

- 0 

Trafikkforhold Eikli må sikres med tett gjerde mot Osloveien, 
men vil likevel være betenkelig med hensyn til 
trafikksikkerhet. Det vil være behov for å 
gjøre om på trafikkanlegg. 
 
Benterud vil kunne bruke nåværende og 
planlagte trafikkanlegg. Trafikksikkerheten vil 
være god. 

- 0 

Støy og 
forurensning 

Eikli vil være utsatt for støy. 
Luftforurensning er ikke noe problem. 

- 0 

Riving Riving vil koste 7 mill mer for Eikli - 0 
Gangbru 
Schjongslunden 

Brua er under stor usikkerhet anslått til en 
kostnad på 37,5 mill kr. Brua vil gi nytte for 
bl.a. videregående skole, og gir derfor ingen 
negativ vurdering. 

0 0 

Midlertidig 
skoleløsning Eikli 
skole 

En paviljongløsning i byggeperioden på inntil 
to år er anslått 3 til 5 mill kr. 

- 0 

Andre forhold Verken miljøforhold eller byutvikling faller 
vesentlig ulikt ut for de to alternativene. 

+ + 

Risikofaktorer Eikli har trafikkfare (vektlagt under 
”Trafikkforhold” 
 
Benterud ligger i flomsone. Skolebygging vil 
kreve tiltak. 
 
Grunnforhold og stabilitet er usikkerheter ved 
begge tomter 

- - 

 
På de fleste temaene (områdene) kommer Benterud bedre ut i Rambøll`s 
tomteutredning 
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Kommuneoverlegens vurdering 
Benterud vurderes å oppfylle bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager på en tilfredsstillende måte. 
Skoletomta for Eikli skole og Osloveien 4 vurderes ikke som egnet som framtidig tomt for ny 
barneskole. 
 

Grunnforhold og flom 
Benterud ligger innenfor flomsonen for 200-årsflom. Dette er kommentert i vedlagte notat 
av 03.06.13. 
Gjeldende reguleringsplanen sier at gulv skal plasseres over kote 70. Dette kan løses ved 
oppfylling av arealet som skal bebygges. 
Geotekniske undersøkelser vil bli utført i september/oktober 2014, og rapport fra disse vil 
foreligge innen utgangen av oktober. 
Som allerede nevnt inngår det en gjenkjøpsavtale i tilbuede fra Tronrud eiendom. Dersom 
resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres 
på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet.  
 
Økonomiske forhold 
Tabellen under viser en sammenstilling av kostnader ved tomtekjøp og klargjøring av disse. 
Tema Antatt kostnad 

Eikli 
Antatt kostnad 
Benterud 

Reguleringsplan 0,5  
Kjøp av tomt 49,0 38,0 
Gangbru til 
Schjongslunden 

37,5  

Riving eksisterende 
bygningsmasse 

8,6  

Midlertidig skoleløsning 
Eikli skole 

3,0 – 5,0  

Sum kostnader 98,6 – 100,6 38,5 
• Byggekostnader ny skole,  vurderes å være tilnærmet uavhengig av tomtevalg. 

 
Forskjellen i kostnader forbundet med tomtekjøp, omregulering, gangbru over Storelva ved 
valg av Eikli og midlertidig skolelokale, er store, over 60 millioner kroner. 
Gangbru over Storelva, som er en forutsetning ved valg av tomtealternativet Eikli, vil tjene 
andre og flere formål enn skole. 
 
Rådmannen vurderer ut fra økonomi Benterud som det klart beste alternativet. 
Begge tilbudene om kjøp av tomt har en gyldighet fram til 01.10.14. Dersom ikke avgjørelse 
er truffet innen denne dato, anser eier av Osloveien 4 et salg som uaktuelt, mens eier av 
Benterud gir Ringerike kommune en opsjon på kjøp av tomt fram til 01.03 .15, mot en 
månedlig kostnad på kr. 400 000,- .Oppgjør for kjøp av skoletomt vil skje innen 01.03.15. 
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Alternative forslag til vedtak:  
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud 27.08.14 og kjøper Osloveien 4. 
2. Planlegging av ny barneskole for 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
3. Omregulering iverksettes snarlig. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny 

skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler kjøp av tomt på Benterud. Dette tomtealternativet har tilstrekkelig 
arealer til en ny skole og flerbrukshall. Tomten ligger godt skjermet for støy og trafikk. Det er 
ikke behov for midlertidige skolelokaler i byggeperioden. 
Økonomisk er tomtekostnaden ved å velge Benterud langt under halvparten av det 
alternativet ved Eikli vil koste. 
Rambøll vil innen 1. november levere en rapport som omhandler resultatet av de 
forestående geotekniske undersøkelsene. Selger tilbyr en gjenkjøpsavtale dersom resultatet 
av disse undersøkelsene viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres på 
området. Et valg av Benterud som tomt for ny barneskole, åpner for forskjellige løsninger til 
”etterbruk” av arealet der Eikli skole er i dag. Salg kan være et alternativ. 
Tomtealternativet Benterud ligger i sonen for 200-årsflom. Det betyr at det settes ekstra 
krav til grunnarbeidene og gulvhøyde. 
Etter en totalvurdering av kostnader, arealstørrelse og anbefaler rådmannen kjøp av 
Benterud som skoletomt. 
 

Vedlegg 
 

• Tilbud om kjøp av Tomt fra Tronrud eiendom, også tilbud av 14.08.14 samt 
utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud Utbygging fra 2013. 

• Tilbud om kjøp av tomt fra eier av Osloveien 4. 
• Tomteutredning ny barneskole Hønefoss sør (levert av Rambøll). 
• Notat fra kommuneadvokaten om forhandlingsprosessen med grunneierne. 
• Intensjonsavtale med Tronrud eiendom. (Alle betingelser som er framforhandlet 

følger av intensjonsavtalen). 
• Notat av 03.06.13 angående flom. 
 

 
 
 Ringerike kommune, 02.09.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/2711-7  Arkiv: A20   

 
Sak: 119/14 
 
ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg og 
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny skole 

i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 
6. Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan. 

 
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken: 
 
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.  
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt.  Vi frykter at det her vil 
komme vesentlige kostnadsoverskridelser. 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret 25.09.2014: 
 
Frode Østlund erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Forslag fra Steinar Larsen (UR): 
 
«Saken utsettes til det foreligger svar fra Fylkesmannen om finansieringsplanen blir godkjent.  
Dette som foreligger fra formannskapets til nytt punkt 6.» 
 
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap): 
 
«Pkt. 1: Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27/8-14 med senere tillegg og 
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 
Nytt pkt.6: 
Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 



 
 
 
Punkt 1 i Baksværs  forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 2 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 3 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 4 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 5 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer(Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR).  
Baksværs forslag til nytt punkt  6 ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler 
(Sol). 
 
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken: 
 
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.  
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt.  Vi frykter at det her vil 
komme vesentlige kostnadsoverskridelser. 
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Ringerike kommune   
Att: Ken Ove Heiberg 

Postboks 123, Sentrum   
      
3502  HØNEFOSS 
 
 
 
 

Hønefoss, 31. oktober 2014 
 
 
 
 

 

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling 
Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan 
skoletomt Benterud 
 
Vi viser til kommunens e-post av 9. oktober 2014 vedr. forhåndsinformasjon for oppstartmøte 
omregulering «Boligområdet på Benterud». Eksisterende plan legger til rette for boligbygging 
i tillegg til at deler av eksisterende næringsvirksomhet i området ivaretas.  

Bakgrunn 
Hensikt med reguleringen: 
Deler av området som i dag er regulert til bolig omreguleres til skoletomt. Dette vil i tillegg 
innebære endret utforming av regulert kommunal veg.  
Kotehøyde for bygningers 1. etasje tilpasses NVE sin anbefaling, dvs. min cote 68,9 moh.  
Høydebegrensning i planen vurderes på nytt for å åpne for variert bebyggelse inntil 6 etasjer.  
 
Er det aktuelt å tenke seg en todelt regulering: 

 Omregulering for arealet som skal bli skoletomt 
 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for justering av høyder.  

 
Vi har noen eksempler på at justering av høyder har blitt tatt administrativt som mindre 
vesentlig endring. Kan spare noe tid og ressurser. 
 
Hovedintensjon med planen:  
Omregulering igangsettes for å legge til rette for barneskole Hønefoss syd.  
 
Forslagsstiller mm:  
Forslagsstiller: Tronrud Eiendom AS 
Tiltakshaver: Tronrud Eiendom AS 
Plankonsulent: SG Ark AS v/Ove Mork 
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Kart/bilder/mm:  

 
Figur 1 - Flyfoto eksisterende situasjon 

Dagens situasjon:  
Beskrivelse av området:  
Reguleringsplanen omfatter et eksisterende næringsområde i tillegg til store ubebygde 
arealer som er regulert til bolig. Deler av eksisterende næringsbebyggelse skal rives for å 
legge til rette for utvikling av gjeldende reguleringsplan. Rammetillatelse til rivning er gitt i DS 
398/14 (14/2592).  
 
Eiendomsforhold:  
Tronrud Eiendom eier hoveddelen av planområdet gjennom Ringeriksfrukt Eiendom AS og 
Benterud Utbygging AS. I tillegg har Tronrud Eiendom kjøpt Norderhov Sogneselskap sine 
eiendommer i området med unntak av Benterudstua.  
Området som berøres av tomt for skole innenfor eksisterende reguleringsplan eies i sin 
helhet av Tronrud Eiendom.  
 
Gnr. Bnr Fnr Snr. Teig Areal Eier:  
39 76  1 4144 Tronrud Eiendom  - Ringeriksfrukt Eiendom AS  
39 76  2 5760 Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS 
39 188  448 Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS  
39 68  2548 Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS  
39 84  1 3981 Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS  
39 84  2 302 Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS  
39 211  2441 Tronrud Eiendom - Benterud Utbygging BA  
39 195  2412 Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap  
39 11  1 32889 Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap  
39 11  2 3558 Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap  

39 179  
 

 2303
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 
Hønefoss 

39 76 2 
 

 4960
Ring Auto Eiendom AS, Sigurd Hjortsvei 2, 3530 Røyse
Ringeriksfrukt Eiendom AS 

39 205  
 

 3151
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollveien 66, 3514 
Hønefoss 

39 206  
 

 5495
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollveien 66, 3514 
Hønefoss 

39 1  
 

 17098
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum , 3502 
Hønefoss 
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39 191    758 Strix Eiendom AS, Brattveien 8, 3515 Hønefoss 

39 196  
 

 3394
Ringerike kommune, Postbok 123 Sentrum, 3502 
Hønefoss 

39 213    1408 Norderhov Sogneselskap – Benterudstua 

39 149  
 

 14200
Eikeli Borettslag v/Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49, 
3511 Hønefoss 

39 207  1  
813 

Bente Westend, Vestre Ådal 754, 3516 Hønefoss 

39 207  2  OPH Eiendom AS, Solbergsvei 4 B, 3530 Røyse 

39 12    887 Marja Lyngra Høgås, Benterudgata 23, 3511 Hønefoss 

39 77  
 

 1512
Karianne Hagen og Sven Johansen, Bakkeveien 3, 
3511 Hønefoss 

39 90    1037 Knut Terje Johansen, Bakkeveien 5, 3511 Hønefoss 

39 175  
 

 1538
Halvor Moland og Åse Torill Torjul, Harald 
Hardrådesgate 15 B, 3511 Hønefoss 

39 164  
 

 1453
Bilpleisenteret Eiendom AS, Gigstadsvei 11, 3511 
Hønefoss 

39 92    2897 NAVI AS, Vestliveien 15B, 3517 Hønefoss 
 

 
Området er regulert til bolig i eksisterende reguleringsplan og er derved avklart som 
byggeområde.  
 
Tronrud Eiendom er kjent med at det er foretatt følgende undersøkelser:  

 Miljøteknisk grunnundersøkelse – 31.5.2011  
 Grunnundersøkelse – gjennomført av Ringerike kommune høst 2014 
 Kartlegging av flom, NVE – Flomsonekart Hønefoss, NVE 2009 
 Kartlegging av støytiltak ifm trafikk.  

Forhold til gjeldende kommuneplan/reguleringsplan:  
Området er i kommuneplan avsatt til formål i tråd med vedtatt plan dvs:  

 Fremtidig boligområde 
 Erverv – Nåværende  
 Friområde – Nåværende 

 
Eksisterende reguleringsplan for området er «Boligområdet på Benterud», vedtatt 4.5.2006.  

Beskrivelse av planforslaget:  
Planforslaget skal legge til rette for å utvikle deler av området til skole, mens øvrige 
intensjoner i vedtatt plan videreføres.  

Virkninger av planforslaget:  
Skoletomt:  
Valg av skoletomt på Benterud er gjort etter vedtak i kommunestyret 25.09.14.  
Tilrettelegging for ny barneskole på deler av området vil sannsynligvis generere noe mer 
trafikk til/fra området. Dette vil bli belyst og vurdert i egen utredning if m planarbeidet.  
 
Kotehøyde flom:  
Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1. 
etasje. NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200-årsflom er beregnet til kote 68,6 moh 
i området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner. 
For å tilpasse boligområdet best mulig til området på Benterud ønskes dette som veiledende 
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høyde for planområdet, dvs. kote 68,9 moh.  
Den positive effekten av endringen vil være at regulert kotehøyde for 1. etasje vil harmonere 
bedre med omkringliggende areal og øvrige bebyggelse i området. Ved dagens regulering vil 
bygningenes 1. etasje komme opp til 2 meter over dagens terreng («sirkusplassen» ligger i 
dag mellom kote 68,0 – 68,5 moh.  
Sikkerhetsmargin i forhold til flom vil bli redusert, men reguleringsplanen vil forholde seg til 
anbefaling fra NVE.  
 
Vi mener at redusert høyde også positivt med hensyn på universell utforming, og det 
reduserer behovet for massetransport dersom man faktisk hadde sett for seg å løfte 
terrenget.  
 
 
Regulert byggehøyde: 
Området er regulert med bebyggelse i lameller med byggegrenser som gir rom for relativt 
brede bygningskropper. Tronrud Eiendom ønsker å endre uttrykket noe ved å bygge noe mer 
i høyden.  
Områdets høyderegulering for områdene BB1 – BB 6 gir rom for 13 m byggehøyde, dvs 4 
etasjer, med utgangspunkt i kote 70 for 1. etasje. Vi ønsker at det skal tillatelse at deler av 
bebyggelsen kan løftes til 6 etasjer med utgangspunkt på 68,9 for 1. etasje, slik at det blir 
rom for et mer variert høydeuttrykk i området.  
Vedlagte skisseprosjekt ble gjennomført før alternativet med skoletomt ble aktuelt og har 
derved ikke vurdert skoletomt på deler av eiendommen. Skisseprosjektet viser likevel en 
fordeling av leiligheter og en vurdering av høyder som vil ligge til grunn for endring av 
planen.  
 

 
Figur 2 - Skisseprosjekt HRTB-arkitekter, uten skoletomt 

 
Ved å tillate større høyde for deler av bebyggelsen, vil det gis rom for mer varierte høyder 
som gir et godt estetisk inntrykk. Ønsket om større høyde begrenser seg til de områdene 
som ligger lengst fra eksisterende boligbebyggelse og vil således i liten grad berøre 
eksisterende boliger. Økt høyde vil gi mulighet for høyrere utnyttelse av et sentralt 
boligområde uten å øke bygningenes fotavtrykk.  

Forskrift om konsekvensutredning:  
Planområdet er i dag regulert til bolig. Endring av reguleringsplan vil medføre omregulering til 
offentlig formål, ny barneskole med et bruksareal på 5000 – 8000 m2.  
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Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  

 
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en 
investeringsramme for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål 
mindre enn 500 millioner og et planlagt BRA<15000 m2 for slike formål.  
 
Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes § 2.  
 
Tiltaket utløser imidlertid iht. forskriftenes vedlegg II krav om vurdering etter forskriften sin § 
4.  
Tiltaket med ny barneskole vurderes å ikke ha vesentlig virkning på noen av kriteriene som 
er opplistet under forskriftens § 4.  
 
Da området allerede er regulert til utbygging vurderes det som tilstrekkelig å utrede forhold 
som berøres av endring fra bolig til skole ved en planbeskrivelse som utreder nærmere 
forhold som:  

 Trafikk til/fra skoletomt 
 Støy fra trafikk til/fra skoletomt 
 Flom 
 Utnyttelsesgrad i forhold til høyde 
 Uteareal for bolig/skole, mulighet for sambruk.  

 

Avsluttende kommentar:  
Det er ønskelig med en rask avklaring med kommunen om nødvendig omfang av varsel om 
endring i forhold til oppstartvarselet.  
Området har en gyldig reguleringsplan som gir rom for tett utnyttelse til boliger. På bakgrunn 
av kommunens ønske om skoletomt, er deler av området avtalt solgt til Ringerike kommune. 
Tronrud Eiendom ønsker å kunne videreføre eksisterende reguleringsplan på resterende del 
av området med mindre tilpasninger så raskt som mulig.  
 
Vi vedlegger to skisser som viser mulige planavgrensninger for ny reguleringsplan og vil i 
samråd med Ringerike kommune avgjøre omfanget av endringen.  
 
Tronrud Eiendom v/Ellen Grønlund og SG-ark v/Ove Mork stiller til oppstartmøte hos 
Ringerike kommune 13.11.2014.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Tronrud Eiendom AS 
 
 
 
Ellen Grønlund 
Eiendomsutvikling 
 
Mobiltelefon: 95 73 38 66 
E-post:   ellen@tronrudeiendom.no 
 
Vedlegg:  

 Skisse planavgrensning alt 1 
 Skisse planavgrensning alt 2 
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NOTAT
Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. G-not-001
Dato 31.10.2014
Til Nina Solli, Ringerike Kommune
Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll
Kopi

Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss

1. Bakgrunn
I forbindelse med planlegging av ny barneskole i Hønefoss har
Rambøll fått i oppdrag å bistå med geotekniske grunnundersøkelser
samt innledende vurderinger for den aktuelle tomten. Dette notatet
omhandler innledende geotekniske vurderinger. Det må påregnes
videre geoteknisk prosjektering i forbindelse med reguleringsplan
og byggesak.

2. Topografi og grunnforhold
Den nye barneskolen er planlagt oppført på Benterud i Hønefoss.
Tomten består av deler av 39/11, 39/84 og 39/196 i Ringerike
kommune. Terrenget på tomten i dag er i hovedsak horisontalt
med unntak av de delene som grenser mot Storelva. Her er det en
skråning ned mot elva med høydeforskjell på 4-5 meter.
Skråningshelningen er stedvis 1:1,5 – 1:2,0.

Ifølge kvartærgeologisk kartverk fra www.ngu.no er det kartlagt
elveavsetninger i området. Elveavsetningene er i hovedsak
avgrenset av havavsetninger. Det er ifølge www.skrednett.no ikke
tidligere kartlagt faresone for kvikkleireskred i området.

Figur 1: Kvartærgeologisk kart fra www.ngu.no
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Resultatet fra grunnundersøkelsene antyder at løsmassene i hovedsak består av ca. 7-12
meter med elveavsatt sand og grus over ca. 7-18 meter leire. Deretter er det stedvis et lag
med antatt morene med mektighet fra ca. 0-13 meter over berg. Det er påvist kvikkleire i
punkt 6 fra ca. 9 meters dybde under terreng. Sonderingene antyder at det er kvikkleire
også i de andre borpunktene muligens med unntak av punkt 2 og 4. Dybdene til berg er
registrert fra ca. 13-35 meter under terreng. For detaljer, se datarapport 1350005925 G-
rap-001.

3. Flom
Nivået for 200-års flom er ifølge flomsonekart fra NVE +68,6 for nordlig del og +68,3 for
sørlig del av området.

Terrengnivået på tomten er innmålt i forbindelse med grunnundersøkelsene, se
situasjonsplan på tegning 102. Høydene inne på tomten varierer ifølge disse innmålingene
fra ca. kote +68,0 ved fotballbanen i nord til ca. kote +69,0 i området rett sør for Bohus.
Gressletta midt på området ligger på ca. kote +68,2. Da innmålingene er utført i elleve
enkeltpunkter må det tas høyde for at det kan være lokale variasjoner som ikke fanges opp
her.

Rambøll har tidligere utarbeidet en rapport med utredning av tomtealternativer for
prosjektet (Tomteutredning barneskole i Hønefoss sør, o.nr: 1350005329). I denne
rapporten er det angitt en skisseløsning med plassering av skole og idrettshall i områdene
nord på tomten. Arealbehov for skolebygg er angitt til 5500 m2, noe som betyr grunnflate
på 2750 m2 fordelt på to etasjer eller grunnflate på 1835 m2 fordelt på tre etasjer. Videre er
idrettshall estimert til å ha et arealbehov på 2150 m2. I tillegg er det angitt behov for
trafikkarealer på 500 m2.

I notat fra Rådmannen i Ringerike kommune den 03.06.2013 står det at i gjeldende
reguleringsplan for området, nr. 311 Boligområde for Benterud, er det angitt følgende i
§1.1.1 «..alle boliger skal ha gulv plassert over kote 70».

Ifølge flomsonekartet til NVE skal sikkerhetsmargin ved arealplaner være +0,3 meter over
flomnivå. Hvis man legger plasseringen av bygg på skissen til grunn, betyr det at
dimensjonerende flomnivå i henhold til NVEs krav er på kote +68,9. Gulvnivå på området er
dermed regulert inn nesten 1,1 m over øverste dimensjonerende flomnivå på tomten.

Hvis det antas at gjennomsnittlig kotehøyde for de aktuelle arealene i dag er på +68,2,
betyr det at minimum oppfyllingsbehov for å få etablert veier og bygg over flomnivå i
henhold til NVEs krav er 0,7 meter. Det vil da være behov for oppfylling med ca.
0,7m*(2750+2150+500)m2 = 3780 m3 kvalitetsmasser (for eksempel kult 20-120 mm).
Hvis det antas at kostnaden for tiltransportering og utlegging av massene er på ca.
250,- eks mva/m3 vil dette kunne koste i størrelsesorden 250,-/ m3*3780 m3 = 950 000,-
eks mva.

Ved oppfylling i henhold til gjeldende reguleringsplan til ca. kote +70 for byggene (dvs.
bygg uten kjellere) samt kote +68,9 for veiareal, vil dette kunne koste i størrelsesorden
[1,8m*(2750+2150)m2 + 0,7m*500m2]*250,-/m3 = 2 300 000,- eks mva.

Ved eventuell etablering av kjeller i bygg må det kontrolleres at det er tilstrekkelig sikkerhet
mot oppdrift i forbindelse med flom.
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4. Fundamentering
Grunnundersøkelsene viser at mektigheten av sandavsetninger i hovedsak er fra 7-12 meter
inne på tomten. Deretter er det en fast, men meget sensitiv og kvikk leire ned til morene
eller berg med mektighet på ca. 10-15 m.
Ved en oppfylling på området må det påregnes noe setninger. Da det er forholdsvis
homogene forhold på tomten antas det ikke at det vil være særlige utfordringer med
differensialsetninger. Når det gjelder setningenes størrelse må det generelt forventes ca. 1-
2 cm setning for oppfylling til kote +68,9 og 4-5 cm for oppfylling til kote +70. Da det for
større fyllingsarbeider må påregnes at deler av setningene kommer i den underliggende leire
bør massene få ligge en periode før videre byggearbeider tiltar. Anslagsmessig vil det være
tilstrekkelig med en måneds ventetid. Ventetiden kan justeres ned ved å legge fylling med
overhøyde i forhold til endelig høyde.

Forutsatt at det ikke skal oppføres bygg over tre etasjer bør byggene kunne fundamenteres
direkte på grunnen. Det må da antas at det også kan oppstå noe setninger av byggene.
Overslagsmessig kan det antas at disse setningene vil kunne være i størrelsesorden 3-6 cm.
Dette forutsetter at eventuelle setninger fra oppfylling av terreng er ferdige påløpt før
bygningsarbeidene tiltar. Det bør derfor utføres setningsmålinger i forbindelse med
fyllingsarbeidene.

Basert på kornfordelingskurvene presentert i datarapporten må de stedlige masser antas å
være telefarlige.

I forbindelse med eventuell dimensjonering i henhold til Eurokode 8 må det antas grunntype
E for de stedlige grunnforhold.

5. Stabilitet
Området er i all hovedsak horisontalt. Unntaket er i områdene mot elven der det er en
skråning med høydeforskjell på ca. 4-5 meter som har skråningshelning opp mot 1:1,5. Det
er foretatt enn innledende stabilitetsvurdering av skråningen ned mot elven, se vedlagte
tegninger 101-104. Beregningene viser at stabiliteten ned mot elva er god. Dette gjelder
også for en situasjon der man fyller opp terrenget til kote +70 inn mot toppen av
skråningen. Det er i beregningene ikke tatt høyde for at det etableres bygg eller veger i
umiddelbar nærhet av topp skråning. Dette må i så fall vurderes nærmere.

På grunn av forekomst av kvikkleire må det også foretas en vurdering av områdestabiliteten
i henhold til NVEs kvikkleireveileder 7/2014. I henhold til kap. 4.5 «Prosedyre for utredning
av aktsomhetsområder og faresoner», punkt 5 vil følgende kriterier fange opp områder der
det kan gå områdeskred:

Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 meter.
I platåterreng: Høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke
Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20xskråningshøyde, målt fra fot
skråning/marbakke/bunn ravine

Tomten vår er i all hovedsak horisontal med en skråning med høydeforskjell på < 5 meter
ned til elven. Elven ligger her i en innersving og det ble ved befaring som ventet observert
at det er langgrunt her. Tomtens topografi tilsier derfor at det ikke er fare for at det kan
utløses områdeskred her. Nærområdet på samme side av elven er også i all hovedsak
horisontalt. Det anses derfor ikke som sannsynlig at et eventuelt skred kan ha utløp her.
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Arkivsaksnr.: 14/3918-1   Arkiv: 28  

 

Ringeriksbadet, kommunal eierstrategi  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet 

og presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre 

utvikling av Ringeriksbadet. 

24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen 

ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av 

Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av 

Ringeriksbadet (vedlagt). 

Følgende vedtak ble fattet: 

Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for 

styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene 

som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling 

for styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100. 

Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet 

(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner. 

Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de 

forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 

barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 

(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 

helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 

treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 
For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 

kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 



1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 

leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark 

(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%). 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette 

selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie 

hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år. 

En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og 

nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for 

utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.  

Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er 

oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut 

badeanlegget. 

Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er 

det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med 

badet. 

I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom 

for å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I 

hvert fall ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det 

utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye 

av kommunene i fortsettelsen. 

Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan 

utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for 

eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og 

lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer 

badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være 

rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd. 

Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.  

 

Vedlegg 

 Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 



 

 

EIERSTRATEGI  
for 

Ringeriksbadet 

 

Kommunene har følgende målsettinger med etableringen av Ringeriksbadet: 

 Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne 

 Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av 
barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving. 

 Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann 
(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale 
helsegevinster. 

 Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både 
treningsaktiviteter og familieaktiviteter. 

 

1. Formål med eierskapet 

For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har 
kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper: 

1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å 
leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. 

2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. 
Selskapet skal leie hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS. 

 

2. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet AS 

Ringeriksbadet AS skal eie og leie bort badeanlegget til Ringeriksbadet IKS for en periode på 
40 år. Selskapet skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som 
hensiktsmessig for å realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.  

Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine 
strategiske og faglige vurderinger, slik at Ringeriksbadet IKS kan realisere sine eieres mål. I 
denne sammenheng er et godt fungerende badeanlegg en kritisk suksessfaktor. Det ligger 
derfor et stort ansvar på Ringeriksbadet AS når det gjelder eiendomsforvaltningen, 
vedlikehold av bygning og tekniske anlegg. 



 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet AS 
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi.  

Eierskap i andre selskaper 

Ringeriksbadet AS kan etablere hel- eller deleide datterselskap, der dette tjener selskapets 
formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke 
løses på en tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye 
selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha.  

Etikk 

Ringeriksbadet AS skal, som alle selskaper kommunene har eierinteresser i, ha etiske 
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt 
kvalitetssikringssystem 

Konkurranseutsatt virksomhet 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko. 

 

3. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet IKS 

Ringeriksbadet IKS skal leie badeanlegget for en periode på 40 år og drifte dette. Selskapet 
skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å 
realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.  

Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine 
strategiske og faglige vurderinger. 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS 
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi.  

Kostnadseffektivitet 

Ringeriksbadet skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende. Hver av 
eierne hefter 50 % for selskapet samlede forpliktelser, og selskapet skal ikke ta uforsvarlig 
risiko. 

For å styrke besøksantall/kundegrunnlag til Badeanlegget kan Ringeriksbadet IKS innenfor 
egne rammer organisere aktiviteter som naturlig er tilknyttet et badeanlegg og gir gevinster 
innenfor et folkehelseperspektiv. Slike tiltak må ikke fortrenge, eller komme i konflikt med 
eiernes definerte målsettinger. Framleie av disponible lokaler og tiltak som gir driftsinntekter 
ligger innenfor slik aktivitet. 

Ringeriksbadet skal være en arena for alle generasjoner og en attraktiv samarbeidspartner 
for tiltak rettet mot alle grupper med spesielle behov. Ringeriksbadet skal også være 
arena/utgangspunkt for idrettslige aktiviteter. 



Etikk 

Ringeriksbadet IKS skal, som alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ha etiske 
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt 
kvalitetssikringssystem 

 

4. Styringsdialogen mellom kommunene som eier, Ringeriksbadet AS og 
Ringeriksbadet IKS 

Styringsdialogen mellom selskapene og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter 
og i generalforsamlingene, for å drøfte felles strategi og utfordringer. 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1135-1   Arkiv: 04  

 

Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet  

 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen om mulige endringer i tjenestetilbudet til hjemmeboende tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke 

kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil 

være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og 

egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som 

iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.   

Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt 

kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil 

bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til 

innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre 

til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten. 

Innbyggere med vedtak om bistand i hjemmet er godt skjermet av dagens lovverk når det 

gjelder kontinuitet og videreføring av tjenestene. Dette er bra. Men av og til vil det være 

riktig at vedtakene endres. Dette gjelder både når bruker trenger mer tjenester og når bruker 

trenger mindre tjenester fra kommunen. Fylkesmannen kan overprøve et hvert vedtak som 

klages inn fra bruker eller dennes fullmektig/pårørende. 

Mange av våre brukere har relativt «små vedtak». Dette er vedtak med varighet opp til 30 

minutter som i hovedsak gjelder: 

 Tilsyn 

 Hjelp til medisinering 

 Henting av medisiner på apotek 

 Sårskift 

 o.l. 



Selv om oppdragets varighet er kort, er oppdraget allikevel personellintensivt. Ofte kan et 

oppdrag ev 30 minutters varighet innebære 45 minutter kjøring både til og fra, og oppdraget 

utløser da 2 timer avlønning pluss transportkostnader. 

Det er mange ting som kan utløse endrede behov. En ting er endringer i brukers 

helsetilstand. Slik endring er ofte ikke til det bedre, og vil utløse mer behov for bistand. I 

dag ser vi imidlertid at en rekke samfunnsmessige endringer gjør at behovet for bistand 

endrer seg bedre. Dette gjelder innen: 

 Velferdsteknologi 

 Kommunikasjon 

 Tekniske hjelpemidler 

 Nye tilbud fra næringsliv/privatpraktiserende 

 o.l. 

Spørsmål tjenesten må stille seg er f.eks.: 

 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere der tilsynet like godt kan 

gjennomføres ved en telefonsamtale eller internettkommunikasjon? 

 Skal kommunen fortsette å hente medisiner for brukere når nye ordninger gjør at 

legen kan rekvirere ferdigpakkede medisiner på apoteket som så apoteket frakter 

hjem til bruker? 

 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere og gjennomføre sårskift, når 

lovverket presiserer at dette kun gjelder pasienter som ikke selv er i sand til å 

frekventere fastlegens kontor? Slik praksis innebærer at kommunen også må bekoste 

alt forbruksmateriell i forbindelse med sårskiftet. 

 En kjøpmann iverksetter en ordning der bruker selv kan ringe inn behovet for 

matforsyning/dagligvarer, for så å kjøre dette hjem til bruker. Skal bruker fortsatt få 

hjelp fra kommunen til å handle, når vedkommende allikevel ikke selv kan delta? 

 En landsdekkende tjeneste starter opp med å bringe hjem råvarekartonger 

m/middagsoppskrifter en/to ganger/uke. Skal kommunen fortsatt bruke tid på å 

handle for vedkommende? 

 Vi vil i fortsettelsen se en rivende utvikling når det gjelder tekniske løsninger som 

vil gjøre mange flere mer selvhjulpne. Bør ikke dette føre til en viss reduksjon av 

tjenestene fra kommunen? 

Slike spørsmål vil bli stilt, og sammenholdt med brukers faktiske behov. Alle saker skal 

vurderes individuelt, men der det er grunnlag for det, vil tjenesteområdet søke å redusere 

tjenestetilbudet der det oppfattes som riktig og forsvarlig. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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