
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG  
Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 21.03.2013 Tid:  KL. 10:30 

 
 
Gyldig forfall  meldes til sekretariatet, tlf. 32117415,  Kari 
e-post sek@ringerike.kommune.no 
 
 
 

SAKSLISTE  NR  1 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  
 
1/13 13/322   
 POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I 

DESEMBER 2012  
 

 
 
 
 

Ringerike kommune, 13.03.2013 
 
 
 

RUNAR JOHANSEN 
LEDER 

 
 
 



   
 

 Side 2 av 3   
 

POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I DESEMBER  2012  
 

Arkivsaksnr.: 13/322  Arkiv: 033   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 KS tverrpolitisk utvalg  21.03.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen legger frem saken uten innstilling til vedtak. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Det vises til KS sak 140/12 punkt 14: 
Kommunestyret nedsetter et tverrpolitisk utvalg for drøfting/ avklaring av prinsipielle 
føringer som grunnlag for videre utvikling av Ringerike kommune med tanke på bærekraftig 
økonomi og utvikling. 
Gruppen konstituerte seg selv 15. januar, og hadde et nytt møte 22. januar det 
prosjektbeskrivelsen ble drøftet. Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt i kommunestyret  
31. januar 2013. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Ringerike kommune er fortsatt i behov av omfattende effektivisering og omstilling. 
Utfordringene kan i all hovedsak oppsummeres slik: 

1. Få stabilisert et varig, bærekraftig driftsnivå 
2. Håndtere et stort vedlikeholdsetterslep 
3. Behov for store investeringer(sykehjem, skoler, barnehager, kommunal infrastruktur) 
4. Utfordringer knyttet til samhandlingsreformen 
5. Utfordringer knyttet opp mot pensjon 

Ringerike kommune har de 3 siste årene gått med et økonomisk mindreforbruk. Dersom 
mindreforbruket i 2012 i sin helhet tilbakeføres til driftsbalansen, kan vi klare å være ute av 
ROBEK i 2014 og ikke i 2015 som så langt har vært en tydelig uttrykt ambisjon.   
Utfordringene knyttet opp til de andre punktene er fremdeles store, og vil kreve tydelige 
strategier og retning. 
 
 
I prosjektbeskrivelsen til komiteen står det at komiteen skal  drøfte relevante overordnede og 
prinsipielle spørsmål som kan bidra til å styrke kommunens økonomiske stilling ved 
optimalisering av driftsnivå. Det sies videre at komiteen skal innhente faktagrunnlag og 
erfaringer om blant annet følgende, ulike måter å drifte kommunens virksomhet på: 
 

- Kommunal egenregi 
- Kommunalt fristilt enhet, drift uten konkurranse 
- Kommunalt selskap(KF) med drift gjennom anbudskontrakt etter konkurranse 
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- Interkommunalt selskap/ interkommunale selskaper (IKS) 
- Konkurranseutsetting og anbud 
- Begrensede anbudsrunder for ideelle aktører 
- Vertskommunesamarbeid (kapittel  5A kommuneloven) 

 
Slik rådmannen oppfatter det, er det et ønske om å finne driftsformer som til enhver tid er den 
mest effektive.  Også i dag har vi ulike driftsmodeller Vi har både interkommunalt samarbeid, 
vertskommunesamarbeid og privat drift. Dette kan det være ønskelig å utvikle videre. For å 
eventuelt endre driftsform, er det viktig å ha et klart bilde av effektiviteten i dagens 
driftsform. 
Rådmannen opplever at det er viktig at det legges det samme i de begrepene som nevnes 
under komiteens formål.  
 
Hun tar derfor initiativ til en gjennomgang av de ulike driftsformene i det innkalte møtet 
21.mars kl. 10.30.  Det materialet som følger presentasjonen i dette møtet vil legges ut 
sammen med møteprotokollen fra møtet.  
Mange av de driftsformer som nevnes under komiteens formål vil kunne kreve en 
virksomhetsoverdragelse. Prinsippene for dette vil derfor også gjennomgås i dette møtet. 
Rådmannen vil også invitere til at det i dette møtet gis videre oppdrag til rådmann som for 
eksempel er faktainnhenting, besøk til andre kommuner/ institusjoner eller utredningsoppdrag 
av ulik art. 

 

 
 
 Ringerike kommune, 13.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
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