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Utvalg:  ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Møtested:  Rådhuset Formannskapssalen 2. etg. 

Møtedato:  27.05.2020  

Tid:   14:00 - 16:00 

 

Tema/orientering: 

Orientering – «Status Korona» fra et HR-perspektiv. V/kommunalsjef Trude B. 

Steinmo og digitaliseringssjef Tor Eid. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 19.05.2020 

Hilde Vollmerhaus 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/131-13   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR - 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Administrasjonsutvalget 27.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 20/1121-2   Arkiv: 400  

 

Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Administrasjonsutvalget 27.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Kommenstyret ønsker en utredning av hvilke arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de 

prioriterte områdene i kommunen. De utvalgte områdene er Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, 

Halingby og Åsa. 

 

Det har i de siste årene vært gjennomført samlokalisering av kontorarbeidsplasser for å skape 

robuste enheter og lettere tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Dette har vært politisk 

bestemt av kommunestyret. Enhetene er fortsatt i prosess med å etablere seg. 

 

Kommunen har ikke egnet lokaler i disse prioriterte områdene dersom det er ønske om å flytte 

ulike administrative funksjoner dit. I tillegg er det også utfordringer knyttet til data og offentlig 

kommunikasjon.  

 

En ny organisering synes lite hensiktsmessig med tanke på tjenestene som skal ytes til beste for 

innbyggerne i Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 kom det opp dette verbalforslaget;  

 

«14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut 

til de prioriterte tettstedene i kommunen.» 

14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de prioriterte tettstedene i kommunen. 

De utvalgte områdene er;  

Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby og Åsa. 
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Vi har sett på følgende: 

 kommunale bygg innen definerte tettsteder vurderes 

 tilgang på offentlig kommunikasjon til definerte tettsteder, både tilgjengelighet for 

ansatte og evt brukere av tjenester. 

 IT stabilitet  

 gjennomgang av mulige kommunale tjenester som kan flytte ut av Hønefoss sentrum 

 tidligere politiske vedtak 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kommunen har totalt 62 lokasjoner (se vedlegg 1) hvor det arbeider ca 2300 kommunalt 

ansatte. Dette inkluderer sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, skoler, servicetjenester og 

administrasjon. 50 av disse lokasjonene eier kommunen, de resterende 12 leies. Ut over disse 

lokasjonene som brukes i dag til nevnte arbeidsplasser, eier ikke Ringerike kommune bygg som 

kan egne seg til kontorarbeidsplasser på de prioriterte tettstedene.   

 

Kommunen er eier av et (to) bygg hvor det ikke er kommunal drift. Det ene bygget er den 

nedlagte barnehagen på Sokna, det andre er Heggen barnehage når den blir lagt ned. Begge 

eiendommene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres for eventuelt å kunne tas i bruk til 

kontorarbeidsplasser. Estimert beløp for å rehabilitere bygg er kr 35 000,- pr m2, mens det for 

nybygg er kr 25 000,- pr m2. 

 

Det har vært prioritert å samle fagmiljøer og kompetanse for å få mer robuste enheter, og i 

2019 ble denne omorgansiseringen gjennomført og ferdig.  Dette gjelder tjenestene i Fossveien 

(miljø og areal, byggesak, jord og skogbruk, areal og byplan og utbygging), tjenestene i 

Familiens hus (barnevern, SPT, forbyggende helsetjenester, smittevern), og tekniske tjenester 

som har flyttet inn i felles bygg på Hensmoen. Hovedgrunnen til samlokalisering av disse 

tjenestene har vært å kunne utnytte felles kompetanse, robuste fagmiljøer og å få større 

publikumsvennlighet. 

  

På rådhuset er stabsfunksjonene for HR, Helse og omsorg, Utdanning og familie samlet i 

tillegg til servicetorget, dokumentsenteret, økonomiavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og 

kommunens ledelse. IT- tjenesten og kulturenheten er plassert i kulturhuset, og NAV flytter til 

sentrumskvartalet. 

 

Samlokaliseringen har blitt gjennomført etter tidligere vedtak i kommunestyret.   

 

Alle disse arbeidsplassene vil det være teknisk og fysisk mulig å flytte, men det vil skape en del 

utfordringer. Det er blant annet ulik dekningsgrad av internett i distriktet. Kartet for 

internettdekning med 100 Mbit for Ringerike (se vedlegg 2), viser at det er dårlig dekning både 

på Nes, Sokna og i Åsa. 

 

Tilgjengeligheten for publikum vil være dårligere med bakgrunn i dårlig utbygd offentlig 

kommunikasjon. Det er få busser som går daglig, og de passer ikke med tanke på pendling fra 

Hønefossområdet. Se vedlagte rutetabeller, vedlegg 3. 
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Medbestemmelse – organisasjonene 

 

Utredningen om å legge ut kommunale arbeidsplasser til distriktene har vært drøftet med de 

største organisasjonene. De hovedtillitsvalgte er skeptiske til å legge flere arbeidsplasser ut og 

mener dette kan føre til at kommunen vil miste personell som i dag arbeider i Hønefoss. I 

tillegg mener de at det kan være krevende å rekuttere nye ansatte ut til distriktene, spesielt 

siden offentlig kommunikasjonsmuligheter er dårligere dit enn til Hønefoss. 

 

De tillitsvalgte er også opptatt av å bevare de fagmiljøene som i dag er etablert i Fossveien, i 

Familiens hus og på rådhuset. 

 

Tidligere politiske beslutninger om samlokalisering av tjenester. 

 

Fossveien 7 – 9, Storgaten 11-13 og Hensmoveien 19 

Hvis Ringerike kommune skulle kunne satse og vokse, var det viktig at kommunen fikk lokaler 

som kunne benyttes til kommunale tjenester. 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi rådmannen fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom 

AS til kr 21 000 000,-. (K – sak 24/16) 

 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 – «Familiens hus» (K –sak 91/18) 

 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette var i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus har vært i drift siden 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

Vedtak i kommunestyret: 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på kr 

6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Samlokalisering av Teknisk forvaltning og Teknisk drift på Hensmoveien 19 (K-Sak 45/19) 

  

Ringerike kommune vedtok å kjøpe Hensmoveien 19 i sak 23/18. Eiendommen ble overført til 

Ringerike kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet var å samlokaliserer teknisk drift og forvaltning som var lokalisert både  

i Asbjørnsens gate og Follum.  
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Vedtak i kommunestyret: 

Det avsettes  kr 9 920 000, - i investeringsmidler til samlokalisering av Teknisk drift og teknisk 

forvaltning. 

 

Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 

 

Økte driftskostnader i forbindelse med flyttingen dekkes innenfor sektorens rammer. 

Rådmannen bes om å innarbeide dette i forbindelse med 1. tertial. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ved å legge kommunale arbeidsplasser ut til tettstedene, vil det berøre minst to av kommunens 

prioriterte bærekraftmål: Det vil kunne ha positiv innvirkning på mål 11, bærekraftige byer og 

tettsteder, men negativ innvirkning på mål 13, stoppe klimaendringer. Siden det er relativt lite 

utbygd kollektivmuligheter til tettstedene vil det, på grunn av økt avstand for publikum og 

ansatte, medføre mer bilbruk. 

 

Det er per i dag også i liten grad tilrettelagt for sykkelveier til tettstedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens infrastruktur i Ringerike kommune baserer seg i stor grad på biltraffikk. I liten grad er 

det tilrettelagt med sykkelveier og offentlig transport ut i distriktet. Rådmannen vurderer det 

derfor slik at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre en flytting av kommunale 

kontorarbeidsplasser ut i de prioriterte tettstedene.  

 

Det har nylig vært gjennomført samlokalisering av enheter for å skape roboste og gode miljøer, 

dette gjelder blant annet Familiens hus og samling av strategi og utvikling til Fossveien. Videre 

har kommunen få om noen, egnede lokaler som kan tas i bruk, i de prioiterte områdene. Det er 

også utfordringer med både internettdekning og offentlig kommunikasjon som gjør det lite 

publikumsvennlig å flytte tjenester. 
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Vedlegg 

1. Oversikt over kommunale bygg og arbeidsplasser 

2. Kart over internettdekning (100Mbit) 

3. Oversikt over bussruter og rutetabeller 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 20/846-2   Arkiv: 515  

 

Forslag til prioriteringer lokale forhandlinger 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Administrasjonsutvalget 27.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til prioriteringer for lokale forhandlinger for 

tariffperioden 2020-2022. 

 

  

 

Innledning  

Prioriteringene for lokale forhandlinger 2020 er basert på de prioriteringene som ble vedatt for 

tariffperioden 2018 – 2020.  Prioriteringene har vært evaluert etter lokale forhandlinger. 

  

Beskrivelse av saken 

Prioriteringene som ble vedatt for tariffperioden 2018 – 2020 ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike hovedsammenslutningene (LO, YS-K, 

Unio, Akademikerne) og kommunens forhandlingsutvalg.  

 

Prioriteringene ble drøftet i medbestemmelsesmøter på kommunenivå og godkjent av 

Administrasjonsutvalget. 

 

Evalueringene fra de lokale forhandlingene for 2019 viste at det var reelle prioriteringer og at 

tillegg ble gitt i forhold til dette.   

 

Forslag til prioriteringer for tariffperioden 2020- 2022 har vært en del av et eget drøftingsmøte 

etter Hovedtariffavtalen § 3.2.1 og på medbestemmelsesmøte på kommunenivå.  

 

Partene har nå tatt utgangspunkt i de prioriteringer som gjaldt for forrige tariffperiode og 

kommunalsjef HR har fått i ansvar å komme med et justert forslag basert på innspill fra 

fagforeningene. Dette forslaget skal drøftes ferdig på medbestemmelsesmøte kommunenivå 16 

mars 2020, så det tas forbehold om at det kan komme noen justeringer i forhold til vedlagt 

forslag.  

I 2020 skal det gjennomføres lokale forhandlinger for alle forhandlingskapitlene i 

Hovedtariffavtalen; 

 

HTA kap 3.4.2og kap 3.4.3: Enhetsledere og avdelinsgledere 
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HTA kap 5.1: Gjelder for akademikergruppen (rådgivere, ingeniører, advokater, leger etc) 

HTA kap 4.2: Gjelder stillingsgrupper med en sentral fastsatt garantilønn  

 

Forhandlinger for kap 3.4.2/3.4.3 og kap 5.1 gjennomføres i juni og for kap. 4.2 blir det løpet 

av høsten 2020.  

 

Forhandlingene gjennomføres i tråd med Hovedtariffavtalens vedlegg 3 – Retningslinjer for 

lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med det arbeidet som er lagt ned i forkant av disse prioriteringer og de 

drøftinger som er gjennomført. Dette er prioriteringer som allerde er kjent i organisasjonen og 

vil bidra til å gi gode kvalitiative tjenester.  

 

Vedlegg 

Forslag til prioriteringer for lokale forhandlinger for tariffperioden 2020 -2022. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 20/1120-1   Arkiv: 401 &34  

 

Prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Administrasjonsutvalget 27.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrsjonsutvalget godkjenner Prinsipper for medvirkning etter Hovedavtalen.  

 

  

 

 

Innledning  

I 2011 ble det utarbeidet og vedattt prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen og 

medvirkning knyttet til vernetjenesten. Det har blitt jobbet godt med å etablere en struktur for 

medbestemmelse på alle nivåer i organsiasjonen. I tillegg har det også jobbet med å etablere 

gode strukturer for vernetjenesten. Partene har sett behov for å evaluere disse prinsippene i 

tillegg til å utarbeide egne separate prinsipper både for medbestemmelse etter Hovedavtalen og 

prinsipper for medvirkning Vernetjenesten.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har i 2019 vært etablert arbeidsgruppe bestående av representater for 

hovedsammenslutningene (LO, YS-K, Unio og Akademikerne) og representant fra HR 

avdelingen.  

 

Prinsippene er utarbeidet og konkretisert etter Hovedavtalens bestemmelser..  

 

Formålet i Hovedavtalen sier følgende; 

«De sentrale partene har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag 

mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til 

rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode 

tjenester i kommuner/fylkeskommuner. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig 

forståelse for partenes ulike roller.» 

 

Disse prinsippene skal bidra til å skape en større forståelse for viktigheten av partsamarbeid og 

klargjøre hvilke saker som skal tas opp i de ulike møtene.                                               Disse 

prinsippene vil bli gjennomgått på en egen opplæring i Hovedavtalen 27 april og sendt ut til alle 

enhetene. 
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Det gjennomføres medbestemmelse på tre ulike nivåer i kommunen.  

 

Rådmannen har månedlig medbestemmelse med alle hovedtillitsvalgte for informasjon og 

drølftinger. 

 

Kommunalsjef innenfor de ulike sektorer; Helse og omsorg, Utdanning og Familie, Teknisk, 

kultur og idrettt og Strategi og utviklig gjennomfører månedelige medbestemmelsesmøter med 

aktuelle hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. 

 

Enhetene skal også gjennomføre månedelige medbestemmelsesmøter med aktuelle tillitsvalgte.  

 

Saken er drøftet i medbestemmelse på kommunenivå 13.02.20 

 

Prinsipper for medvirkning Vernetjenesten er en sak som behandles i AMU.  

 

Rådmannens vurdering 

Godt partsammarbeid er et satsningsområde for kommunen og rådmannen er fornøyd med at 

nye prinsipper er utarbeidet og skal gjøres kjent i organisasjonen.  Rådmannen har fokus på 

medbestemmelse på alle nivåer og det jobbes bra med dette i kommunen. Rådmannen mener at 

disse prinsippene kan bidra til å gjøre medbestemmelse enda bedre på alle enhetene.  

 

Vedlegg 

Prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



  Sak 9/20 

 

 Side 12 av 12   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 19/132-13   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte - 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Administrasjonsutvalget 28.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/131-13   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR - 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1121-2   Arkiv: 400  

 

 

Verbalforslag - kommunale arbeidsplasser  
 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

Sammendrag 

Kommenstyret ønsker en utredning av hvilke arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til 

de prioriterte områdene i kommunen. De utvalgte områdene er Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, 

Halingby og Åsa. 

 

Det har i de siste årene vært gjennomført samlokalisering av kontorarbeidsplasser for å skape 

robuste enheter og lettere tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Dette har vært politisk 

bestemt av kommunestyret. Enhetene er fortsatt i prosess med å etablere seg. 

 

Kommunen har ikke egnet lokaler i disse prioriterte områdene dersom det er ønske om å flytte 

ulike administrative funksjoner dit. I tillegg er det også utfordringer knyttet til data og 

offentlig kommunikasjon.  

 

En ny organisering synes lite hensiktsmessig med tanke på tjenestene som skal ytes til beste 

for innbyggerne i Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 kom det opp dette verbalforslaget;  

 

«14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut 

til de prioriterte tettstedene i kommunen.» 

14. Rådmannen bes utrede hvilke kommunale arbeidsplasser det kan være mulig å flytte ut til de prioriterte tettstedene i kommunen. 

De utvalgte områdene er;  

Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby og Åsa. 

 

Vi har sett på følgende: 

 kommunale bygg innen definerte tettsteder vurderes 



- 

 tilgang på offentlig kommunikasjon til definerte tettsteder, både tilgjengelighet for 

ansatte og evt brukere av tjenester. 

 IT stabilitet  

 gjennomgang av mulige kommunale tjenester som kan flytte ut av Hønefoss sentrum 

 tidligere politiske vedtak 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kommunen har totalt 62 lokasjoner (se vedlegg 1) hvor det arbeider ca 2300 kommunalt 

ansatte. Dette inkluderer sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, skoler, servicetjenester og 

administrasjon. 50 av disse lokasjonene eier kommunen, de resterende 12 leies. Ut over disse 

lokasjonene som brukes i dag til nevnte arbeidsplasser, eier ikke Ringerike kommune bygg 

som kan egne seg til kontorarbeidsplasser på de prioriterte tettstedene.   

 

Kommunen er eier av et (to) bygg hvor det ikke er kommunal drift. Det ene bygget er den 

nedlagte barnehagen på Sokna, det andre er Heggen barnehage når den blir lagt ned. Begge 

eiendommene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres for eventuelt å kunne tas i bruk til 

kontorarbeidsplasser. Estimert beløp for å rehabilitere bygg er kr 35 000,- pr m2, mens det for 

nybygg er kr 25 000,- pr m2. 

 

Det har vært prioritert å samle fagmiljøer og kompetanse for å få mer robuste enheter, og i 

2019 ble denne omorgansiseringen gjennomført og ferdig.  Dette gjelder tjenestene i 

Fossveien (miljø og areal, byggesak, jord og skogbruk, areal og byplan og utbygging), 

tjenestene i Familiens hus (barnevern, SPT, forbyggende helsetjenester, smittevern), og 

tekniske tjenester som har flyttet inn i felles bygg på Hensmoen. Hovedgrunnen til 

samlokalisering av disse tjenestene har vært å kunne utnytte felles kompetanse, robuste 

fagmiljøer og å få større publikumsvennlighet. 

  

På rådhuset er stabsfunksjonene for HR, Helse og omsorg, Utdanning og familie samlet i 

tillegg til servicetorget, dokumentsenteret, økonomiavdelingen, kommunikasjonsavdelingen 

og kommunens ledelse. IT- tjenesten og kulturenheten er plassert i kulturhuset, og NAV 

flytter til sentrumskvartalet. 

 

Samlokaliseringen har blitt gjennomført etter tidligere vedtak i kommunestyret.   

 

Alle disse arbeidsplassene vil det være teknisk og fysisk mulig å flytte, men det vil skape en 

del utfordringer. Det er blant annet ulik dekningsgrad av internett i distriktet. Kartet for 

internettdekning med 100 Mbit for Ringerike (se vedlegg 2), viser at det er dårlig dekning 

både på Nes, Sokna og i Åsa. 

 

Tilgjengeligheten for publikum vil være dårligere med bakgrunn i dårlig utbygd offentlig 

kommunikasjon. Det er få busser som går daglig, og de passer ikke med tanke på pendling fra 

Hønefossområdet. Se vedlagte rutetabeller, vedlegg 3. 

 

 

 

 

Medbestemmelse – organisasjonene 

 



- 

Utredningen om å legge ut kommunale arbeidsplasser til distriktene har vært drøftet med de 

største organisasjonene. De hovedtillitsvalgte er skeptiske til å legge flere arbeidsplasser ut og 

mener dette kan føre til at kommunen vil miste personell som i dag arbeider i Hønefoss. I 

tillegg mener de at det kan være krevende å rekuttere nye ansatte ut til distriktene, spesielt 

siden offentlig kommunikasjonsmuligheter er dårligere dit enn til Hønefoss. 

 

De tillitsvalgte er også opptatt av å bevare de fagmiljøene som i dag er etablert i Fossveien, i 

Familiens hus og på rådhuset. 

 

Tidligere politiske beslutninger om samlokalisering av tjenester. 

 

Fossveien 7 – 9, Storgaten 11-13 og Hensmoveien 19 

Hvis Ringerike kommune skulle kunne satse og vokse, var det viktig at kommunen fikk 

lokaler som kunne benyttes til kommunale tjenester. 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi rådmannen fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 

Eiendom AS til kr 21 000 000,-. (K – sak 24/16) 

 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 – «Familiens hus» (K –sak 91/18) 

 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette var i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus har vært i drift siden 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

Vedtak i kommunestyret: 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på 

kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Samlokalisering av Teknisk forvaltning og Teknisk drift på Hensmoveien 19 (K-Sak 45/19) 

  

Ringerike kommune vedtok å kjøpe Hensmoveien 19 i sak 23/18. Eiendommen ble overført 

til Ringerike kommune 04.03.19. 

 

Hensikten med kjøpet var å samlokaliserer teknisk drift og forvaltning som var lokalisert både  

i Asbjørnsens gate og Follum.  

 

Vedtak i kommunestyret: 

Det avsettes  kr 9 920 000, - i investeringsmidler til samlokalisering av Teknisk drift og 

teknisk forvaltning. 

 

Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 

 



- 

Økte driftskostnader i forbindelse med flyttingen dekkes innenfor sektorens rammer. 

Rådmannen bes om å innarbeide dette i forbindelse med 1. tertial. 

 

 

  



- 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ved å legge kommunale arbeidsplasser ut til tettstedene, vil det berøre minst to av 

kommunens prioriterte bærekraftmål: Det vil kunne ha positiv innvirkning på mål 11, 

bærekraftige byer og tettsteder, men negativ innvirkning på mål 13, stoppe klimaendringer. 

Siden det er relativt lite utbygd kollektivmuligheter til tettstedene vil det, på grunn av økt 

avstand for publikum og ansatte, medføre mer bilbruk. 

 

Det er per i dag også i liten grad tilrettelagt for sykkelveier til tettstedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens infrastruktur i Ringerike kommune baserer seg i stor grad på biltraffikk. I liten grad er 

det tilrettelagt med sykkelveier og offentlig transport ut i distriktet. Rådmannen vurderer det 

derfor slik at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre en flytting av kommunale 

kontorarbeidsplasser ut i de prioriterte tettstedene.  

 

Det har nylig vært gjennomført samlokalisering av enheter for å skape roboste og gode 

miljøer, dette gjelder blant annet Familiens hus og samling av strategi og utvikling til 

Fossveien. Videre har kommunen få om noen, egnede lokaler som kan tas i bruk, i de 

prioiterte områdene. Det er også utfordringer med både internettdekning og offentlig 

kommunikasjon som gjør det lite publikumsvennlig å flytte tjenester. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversikt over kommunale bygg og arbeidsplasser 

2. Kart over internettdekning (100Mbit) 

3. Oversikt over bussruter og rutetabeller 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 

 

 



Bygg med kommunale arbeidsplasser i Ringerike kommune

Arbeidssted Kommunalt eid bygg Leid bygg

Aurora Hensmoen ja nei

Austjord nei/ja ja/nei

Benterud skole ja nei

Brannstasjonen ja nei

Eikli barnehage ja nei

Bolig EM Solheim ja nei

Fengselet ja nei

Fossetorget ja nei

Fossveien nei ja

Færdenveien 29 ja nei

Færdenveien bofellesskap ja nei

Hallingby hjemmetjenester nei ja

Hallingby barnehage ja nei

Hallingby skole ja nei

Haug barnehage ja nei

Haugsbygd ungdomsskole ja nei

Heggen barnehage ja nei

Helgerud skole ja nei

Hensmoen ja nei

Heradsbygda barnehage ja nei

Honerud nei ja

Hov bofellesskap nei ja

Hov gård nei ja

Hov ungdomsskole ja nei

Hvelven ja nei

Hvervenmoen barnehage ja nei

Hønefoss barnehage ja nei

Hønefoss omsorgssenter ja nei

Hønefoss Bru (Biblioteket) nei ja

Kilemoen - vannveket ja nei

Krisesenteret ja nei

Krokenveien ja nei

Legevakta ja nei

Læringssenteret ja nei

Monserud ja nei

Nes barnehage ja nei

Nes omsorgssenter nei ja

Nes skole ja nei

Ny Ullerål skole ja nei

Regnbuen ja nei

Ringerikskjøkken ja nei

Ringerikshallen ja nei

rådhuset ja nei

Sagatun ja nei

Sagaveien ja nei

Samfunnshuset nei ja



Slettåkerveien ja nei

Sokna omsorgssenter nei ja

Sokna skole ja nei

Familiens hus nei ja

Tyribo ja nei

Tyristrand barnehage ja nei

Tyristrand skole ja nei

Ullerål barnehage nei ja

Ullerål bofellesskap ja nei

Vang skole ja nei

Ve terasse ja nei

Veien barnehage ja nei

Veien skole ja nei

Veiemarka  ungdomsskole ja nei

Villaen ja nei



Vedlegg 2: Internettdekning 100 Mbit, Ringerike 2019 

 

Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 



Dekning på Nes 

 

 

Dekning Hallingby 

 



Dekning i Åsa 

 

 

 

Dekning på Sokna 

 

 

 



 

Dekning på Tyristrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 



Vedlegg 3: Busstabeller 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/846-2   Arkiv: 515  

 

 

Forslag til prioriteringer lokale forhandlinger 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til prioriteringer for lokale forhandlinger for 

tariffperioden 2020-2022. 

 

 

  

 

Innledning  

Prioriteringene for lokale forhandlinger 2020 er basert på de prioriteringene som ble vedatt for 

tariffperioden 2018 – 2020.  Prioriteringene har vært evaluert etter lokale forhandlinger. 

  

Beskrivelse av saken 

Prioriteringene som ble vedatt for tariffperioden 2018 – 2020 ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike hovedsammenslutningene (LO, YS-K, 

Unio, Akademikerne) og kommunens forhandlingsutvalg.  

 

Prioriteringene ble drøftet i medbestemmelsesmøter på kommunenivå og godkjent av 

Administrasjonsutvalget. 

 

Evalueringene fra de lokale forhandlingene for 2019 viste at det var reelle prioriteringer og at 

tillegg ble gitt i forhold til dette.   

 

Forslag til prioriteringer for tariffperioden 2020- 2022 har vært en del av et eget drøftingsmøte 

etter Hovedtariffavtalen § 3.2.1 og på medbestemmelsesmøte på kommunenivå.  

 

Partene har nå tatt utgangspunkt i de prioriteringer som gjaldt for forrige tariffperiode og 

kommunalsjef HR har fått i ansvar å komme med et justert forslag basert på innspill fra 

fagforeningene. Dette forslaget skal drøftes ferdig på medbestemmelsesmøte kommunenivå 16 

mars 2020, så det tas forbehold om at det kan komme noen justeringer i forhold til vedlagt 

forslag.  

I 2020 skal det gjennomføres lokale forhandlinger for alle forhandlingskapitlene i 

Hovedtariffavtalen; 

 

HTA kap 3.4.2og kap 3.4.3: Enhetsledere og avdelinsgledere 



- 

HTA kap 5.1: Gjelder for akademikergruppen (rådgivere, ingeniører, advokater, leger etc) 

HTA kap 4.2: Gjelder stillingsgrupper med en sentral fastsatt garantilønn  

 

Forhandlinger for kap 3.4.2/3.4.3 og kap 5.1 gjennomføres i juni og for kap. 4.2 blir det løpet 

av høsten 2020.  

 

Forhandlingene gjennomføres i tråd med Hovedtariffavtalens vedlegg 3 – Retningslinjer for 

lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med det arbeidet som er lagt ned i forkant av disse prioriteringer og de 

drøftinger som er gjennomført. Dette er prioriteringer som allerde er kjent i organisasjonen og 

vil bidra til å gi gode kvalitiative tjenester.  

 

Vedlegg 

Forslag til prioriteringer for lokale forhandlinger for tariffperioden 2020 -2022. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til prioriteringer for lokale forhandlinger for perioden 2020 -2022 
Prioriteringen er drøftet på Medbestemmelsesmøte kommunenivå 13.02 og 16.03.20 og 

vedtatt i Administrasjonsutvalget 25.03.20. 

  

Det er vedtatt prioriteringer for tariffperioden 2020 – 2022. Prioriteringene vil bli vurdert i 

2021 med mulighet for eventuelle justeringer. 

 

Det vises til enhver tid gjeldende lønnspolitikk og handlingsplan for 2020 – 2023. I tråd med 

lokal lønnspolitikk skal prioriteringene til de lokale lønnsforhandlingene ivareta å: 

 

 fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

 legge til rette for faglige karriereveier og avansements muligheter 

 vise hvordan ønsket kompetanse gir lønnsmessige uttelling 

 sikre at god utførelse av arbeidet og høy måloppnåelse gir lønnsmessig uttelling  

 

De lokale prioriteringene skal bidra til å fremme faglig, profesjonell og personlig utvikling til 

det beste for kommunens brukere.  Det skal være en naturlig sammenheng mellom 

arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling når lønn skal fastsettes, 

enten ved tilsettinger eller ved forhandlinger. Lokale lønnstillegg skal i størst mulig grad 

baseres på objektive kriterier som oppfattes som forutsigbare for ledere og ansatte i 

kommunen.   

 

Sentrale føringer må hensynstas i tillegg til lokale prioriteringer. Prioriteringene skal 

vektlegges både i de individuelle vurderingene og når det fremmes krav for grupper av 

ansatte. 

 

I perioden 2020 – 2022 vil det være spesiell oppmerksomhet på likelønn mellom kvinner og 

menn. 

 

 

Prioriteringene skal være med å på sikre at vi beholder nødvendig kompetanse i Ringerike 

kommune. 

 

Det skal ligge til grunn en helhetsvurdering av den totale arbeidsinnsatsen når det gjøres en 

vurdering av lønn. Ledere skal ta utgangspunkt i følgende kriterier (ikke prioritert 

rekkefølge): 

 

Kap 3, 4 og 5: 

 

Faglig 

utvikling/kompetanse 

 

 relevant og anvendbar kompetanse (ikke nødvendigvis 

studiepoeng basert) som er til nytte for tjenestene i Ringerike 

kommune  

 er aktiv til å sørge for nødvendig kompetanseheving og 

deling. 

 



Ekstrainnsats/ansvar  

(utover det som 

normalt forventes) 

 

 bidrag til endringer i oppgaver og arbeidsmåter til nytte for 

arbeidsplassen 

 tar på seg nye og relevante oppgaver og sikrer god 

gjennomføring og resultat 

 videreutvikler aktivt eget ansvarsområde 

 ekstra innsats knyttet til meroppgaver, ansvar eller belastning 

 

Urimelige skjevheter 

 vurdere skjevheter som har oppstått gjennom resultat av 

lønnsforhandlinger  

 vurdere uheldige skjevheter som oppstår gjennom 

rekruttering av nytilsatte  

Utøvelse av ledelse 

(gjelder kap. 3) 

 

 utøver god personalledelse 

 gjennomfører tiltak i tråd med virksomhetsplan 

 gjennomfører nødvendige endring på en god og inkluderende 

måte 

 sikrer gode faglige standarder 

 gjennomfører utviklingssamtaler årlig 

 gjennomfører medbestemmelse i henhold til HA 

 

Lederlønn skal samsvare med kompetanse, lederansvar og kompleksitet.  

 

Arbeidsgiver har ansvar for at alle ansatte i Ringerike kommune vurderes ved de lokale 

forhandlingene. 

 

Ansatte har rett til en årlig samtale om lønn med sin leder, og ansatte kan selv be om slik 

samtale. I samtalen kan man diskutere hvordan den tilsatte oppfyller kriteriene ovenfor. En 

slik samtale kan avholdes: 

 

 i forkant av det årlige lønnsoppgjøret om høsten  

 etter at resultatene av årets oppgjør er meddelt  

 Som egen samtale i tilknytning til utviklingssamtalen.  

(lønnssamtaler er ikke en del av selve utviklingssamtalen.) 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1120-1   Arkiv: 401 &34  

 

 

Prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen  
 

Forslag til vedtak: 

Administrsjonsutvalget godkjenner Prinsipper for medvirkning etter Hovedavtalen.  

 

  

 

 

Innledning  

I 2011 ble det utarbeidet og vedattt prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen og 

medvirkning knyttet til vernetjenesten. Det har blitt jobbet godt med å etablere en struktur for 

medbestemmelse på alle nivåer i organsiasjonen. I tillegg har det også jobbet med å etablere 

gode strukturer for vernetjenesten. Partene har sett behov for å evaluere disse prinsippene i 

tillegg til å utarbeide egne separate prinsipper både for medbestemmelse etter Hovedavtalen og 

prinsipper for medvirkning Vernetjenesten.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har i 2019 vært etablert arbeidsgruppe bestående av representater for 

hovedsammenslutningene (LO, YS-K, Unio og Akademikerne) og representant fra HR 

avdelingen.  

 

Prinsippene er utarbeidet og konkretisert etter Hovedavtalens bestemmelser..  

 

Formålet i Hovedavtalen sier følgende; 

«De sentrale partene har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag 

mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til 

rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode 

tjenester i kommuner/fylkeskommuner. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig 

forståelse for partenes ulike roller.» 

 

Disse prinsippene skal bidra til å skape en større forståelse for viktigheten av partsamarbeid og 

klargjøre hvilke saker som skal tas opp i de ulike møtene.                                               Disse 

prinsippene vil bli gjennomgått på en egen opplæring i Hovedavtalen 27 april og sendt ut til alle 

enhetene. 

 



- 

Det gjennomføres medbestemmelse på tre ulike nivåer i kommunen.  

 

Rådmannen har månedlig medbestemmelse med alle hovedtillitsvalgte for informasjon og 

drølftinger. 

 

Kommunalsjef innenfor de ulike sektorer; Helse og omsorg, Utdanning og Familie, Teknisk, 

kultur og idrettt og Strategi og utviklig gjennomfører månedelige medbestemmelsesmøter med 

aktuelle hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. 

 

Enhetene skal også gjennomføre månedelige medbestemmelsesmøter med aktuelle tillitsvalgte.  

 

Saken er drøftet i medbestemmelse på kommunenivå 13.02.20 

 

Prinsipper for medvirkning Vernetjenesten er en sak som behandles i AMU.  

 

Rådmannens vurdering 

Godt partsammarbeid er et satsningsområde for kommunen og rådmannen er fornøyd med at 

nye prinsipper er utarbeidet og skal gjøres kjent i organisasjonen.  Rådmannen har fokus på 

medbestemmelse på alle nivåer og det jobbes bra med dette i kommunen. Rådmannen mener at 

disse prinsippene kan bidra til å gjøre medbestemmelse enda bedre på alle enhetene.  

 

Vedlegg 

Prinsipper for medbestemmelse etter Hovedavtalen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medbestemmelse etter Hovedavtalen 

 

Hovedavtalen § 1 – formålet 
De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom 

partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode 

prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommunen.  

Klima- og miljøtiltak skal inngå som en del av partsamarbeidet.  

  

Hovedavtalen skal bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en 

omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. 

 

Ringerike kommune skal legge til rette for utvikling, være effektive og ha høy kvalitet i tjenestene.   

Grunnleggende i alt arbeid er lov- og avtaleverk, verdiene og prinsipp om trepartssamarbeid. Et 

trepartssamarbeid består, i denne sammenheng, av administrasjon, politikere og representanter fra 

fagforeninger. 

 

Medbestemmelse og medvirkning er utgangspunkt i alt arbeid vi gjør og alle har et felles ansvar for å 

sikre et godt samarbeid. 

 

Arbeidsgiver skal sørge for å:  

 legge til rette for god kvalitet på tjenestene 

 arbeide i tråd med gjeldende mål og skape gode resultater 

 ta beslutninger til bruk av ressurser og organisere arbeidet 

 sikre medarbeiders trivsel og utvikling 

 inkludere og sikre mangfold 

 lage gode ordninger for dialog, drøftinger mv. 

 

Arbeidsgivers plikter i HA del B § 3-1 praktiseres i Ringerike slik: 

Rettigheter og plikter overholdes i tråd med avtaleverket 

Ledere skal være kjent med formålet i Hovedavtalen og praktisere dette gjennom medbestemmelse 

og medvirkning. 

Regelmessige møter med tillitsvalgte 

Det skal som hovedregel gjennomføres medbestemmelsesmøter månedlig på alle nivåer i 

kommunen. 

 

Involvere tillitsvalgte ved endringer eller omstillinger 

Ledere skal sørge for at de tillitsvalgte, så tidlig  som mulig, involveres når det skjer endringer innen 

kommunen og på egen arbeidsplass. Leder skal involvere tillitsvalgte når det skjer nasjonale reformer 



som har betydning for arbeidstakerne.  

 

Informere, drøfte mv med de tillitsvalgte: 

 om ledige og nyopprettede stillinger 

 prosedyrer med utlysning og kunngjøringer av stillinger, utvelgelse til og intervju av aktuelle 

kandidater 

 sørge for at aktuelle tillitsvalgte får tilgang på søkerlister 

 meddele de tillitsvalgte hvilken arbeidsgiver representant på ulike nivåer de skal henvende 

seg til 

 orienterer de tillitsvalgte om nyansettelser og gi beskjed til nyansatte om hvem som er 

tillitsvalgt 

 samarbeide med de tillitsvalgte/ansatte om prioriterte tiltak for et inkluderende arbeidsliv. 

 

Arbeidsgiver har ansvar for at det skrives referater fra drøftinger og protokoller for forhandlinger.    

Gjøre mål og konsekvenser kjent  

Ledere skal involvere de tillitsvalgte/ansatte i kommunens handlingsprogram og budsjettarbeid. 

Ledere skal involvere de tillitsvalgte/ansatte i utarbeidelsen av enhetens virksomhetsplan, dette 

gjelder  også resultater av medarbeiderundersøkelsen.  

 

Tillitsvalgte skal sørge for å: 

 være et bindeledd mellom arbeidsgiver og ansatte 

 de ansattes representant i utvalg. Ol 

 bidra til et godt samarbeid med arbeidsgiver 

 påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelser 

 bruke sin medvirkningsrett og – plikt i egenskap av å være «part». 

 

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter i HA del B § 3-2 praktiseres i Ringerike kommune slik: 

Drøfte og forhandle om lønns- og arbeidsvilkår 

Tillitsvalgte skal delta i drøftinger og forhandlinger om spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår 

der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtaler. Den tillitsvalgte har rett til å uttale seg om 

tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling. 

Påse at rettigheter og plikter overholdes 

Den tillitsvalgte skal gjennom dialog og drøftinger sikre at rettigheter og plikter overholdes. 

Forplikte arbeidstaker 

Tillitsvalgte representer arbeidstakere som er organisert i det aktuelle forbundet i spørsmål som 

angår hele arbeidsgruppa eller deler av gruppen.  

 

Informere arbeidsgiver om forhold som kan påvirke virksomheten 



Tillitsvalgte skal informere og ha dialog med leder om forhold som kan ha betydning for 

virksomheten, herunder avdeling eller enhet. 

Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter 

Tillitsvalgte skal bidra til god samhandling med arbeidsgiver og sine medlemmer. De skal gjennom 

dette unngå å medvirke til at det oppstår ulovlige konflikter.  

Prioritere møter arbeidsgiver innkaller til 

Når arbeidsgiver innkaller til forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter skal tillitsvalgte så langt 

det er mulig. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig gjennomføre møter innenfor de tillitsvalgtes 

arbeidstid.  

 

Medbestemmelse i Ringerike kommune 

I Ringerike kommune er det vedtatt følgende medbestemmelsesstruktur: 

1. Kommunenivå, deltakere er: 

o Rådmann/kommunalsjef HR, hovedtillitsvalgte og 2 representanter for tillitsvalgte fra 

Akademikerne 

2. Sektornivå, deltakere er: 

o Kommunalsjef, aktuelle hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte 

3. Enhetsnivå, deltakere er: 

o Enhetsleder og tillitsvalgte 

Tidspunkt for medbestemmelsesmøter skal planlegges for minimum 6 måneder og gjerne legges i et 

årshjul. Det bør som hovedregel planlegges med månedlige møter.  

Arbeidsgiver skal som hovedregel sende ut innkalling med saksliste minimum en uke i forkant. 

Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives referat som gjøres tilgjengelig for alle. 

Aktuelle saker som kan tas opp på medbestemmelsesmøter 

I Hovedavtalen (HA) § 1-4 og Arbeidsmiljøloven (AML) kap. 8 er det omtalt saker som kan tas opp i 

medbestemmelsesmøter. Det vil kunne variere på hvilket nivå saker tas opp. Saker som har 

betydning for hele kommunen tas først opp på kommunenivå eller sektornivå før det eventuelt tas 

videre opp på enhetsnivå.  

 

Aktuelle saker for kommunenivå 

 endringer og omstillinger (tjenestedesign) 

 oppfølging og implementering av nasjonale reformer 

 rasjonalisering/driftsinnskrenkninger (nedbemanninger) 

 konkurranseutsetting 

 kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid 

 lønnspolitikk 

 kompetanseutvikling og planer  

 budsjett, økonomi og regnskap 



 diverse informasjonsprosedyrer eller retningslinjer 

 stillingsutlysninger/tilsettinger  

 premisser og rammebetingelser for ulike arbeidstidsordninger/vaktordninger 

 bruk av heltid/deltid 

 bruk av midlertidig tilsettinger 

 saker innmeldt fra tillitsvalgte 

 

Aktuelle saker på sektornivå 

 endringer og omstillinger (tjenestedesign) 

 oppfølging og implementering av nasjonale reformer 

 rasjonalisering/driftsinnskrenkninger (nedbemanninger) 

 konkurranseutsetting 

 kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid 

 lønnspolitikk 

 kompetanseutvikling og planer  

 budsjett, økonomi og regnskap 

 diverse informasjonsprosedyrer eller retningslinjer  

 stillingsutlysninger/tilsettinger  

 arbeidstidsordninger/vaktordninger 

 bruk av heltid/deltid 

 bruk av midlertidig tilsettinger 

 saker innmeldt fra tillitsvalgte 

 

Aktuelle saker på enhetsnivå 

 endringer og omstillinger (tjenestedesign) 

 rasjonalisering/driftsinnskrenkninger (nedbemanninger) 

 kompetanseutvikling og planer  

 budsjett, økonomi og regnskap 

 stillingsutlysninger/tilsettinger  

 overordnet og lokal turnusprotokoll  

 arbeidstidsordninger /vaktordninger 

 fastsetting av ferie 

 bruk av heltid/deltid 

 bruk av midlertidig tilsettinger 

 saker innmeldt fra tillitsvalgte 

 

Informasjons- og drøftingssaker 

Det er sakens art som avgjør om det er en informasjonssak eller en drøftingssak, og i mange tilfeller 

kan en informasjonssak bli en drøftingssak.  

 

Arbeidsgiver skal informere de tillitsvalgte på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette kan være 

allerede når «tanken er delt».  

 

Hvorfor er det viktig å involvere tillitsvalgte: 



 det bidrar til å få belyst saken fra flere sider 

 det kan unngå uro og misforståelser når saken behandles videre 

 det sikrer gode prosesser  

 det skaper tillit  

 

Alle forhold som berører ansattes arbeid og organisering av arbeid skal behandles i 

medbestemmelsesmøte.  

 

Opplæring 

Opplæring som arbeidsgiver har ansvar for:  

 informasjon/opplæring av nye ledere 

 veiledning underveis av ledere i ulike saker  

 medbestemmelse skal være en del av lederutviklingen 

 

Opplæring som fagforeningene har ansvar for: 

 informasjon/opplæring av nye tillitsvalgte 

 annen aktuell opplæring i regi av den enkelte fagforening (her er det ulike 

opplæringsaktiviteter)  

I tråd med § 3.6 i Hovedavtalen har den tillitsvalgte rett på opplæring som har betydning for deres 

funksjon. Som hovedregel skal den tillitsvalgte ha permisjon med lønn 

 

Arbeidsgiver og fagforeningene har i fellesskap ansvar for en felles opplæring i Hovedavtalens formål 

og bestemmelser.  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/132-13   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte - 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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