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Møtested:  Undervisningsrommet u. etg. 

Møtedato:  13.09.2018  

Tid:   12:00  

 

TEMAMØTE 

Førstehjelp og HLR opplæring i sektorene V/ Rune Faksvåg. 

Presentasjon av ny kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen. 

 

 

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, 05.09.2018 

Arne Skuterud 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/574-7   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat 06.06.18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner referat fra 06.06.18 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg referat AMU 06.06.18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/249-16   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 2.kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering. 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-15   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2.kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens informasjon til orientering. 

 

  

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-7   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2. kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 2. kvartal 2018 til orientering.  

 

  

 

Sykefravær 2. kvartal 2018 

Rapporten omfatter sykefravær for 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017.  

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 er 0,3 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2. kvartal 2017. 

På områdenivå har sektor barnehage redusert fraværet med 0,7 prosentpoeng og grunnskole 

og kultur har redusert med 0,2 prosentpoeng. Administrasjon og fellesutgifter har økt fraværet 

med 3,1 prosentpoeng og samfunn har en økning med 0,7 prosentpoeng. Helse og omsorg har 

uforandret fravær i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017.  

 

    
Sykefravær 2. 
kvartal 2017 

Sykefravær 2. 
kvartal 2018 

Årsverk per juni 
2018 

Antall ansatte 
per juni 2018 

Hele kommunen Totalt 7,9 8,2 1833 2298,00 

  Egenmeldt 1 0,9     

  Korttid 1 1     

  Langtid 5,9 6,3     

Administrasjon og 
fellesutgifter Totalt 5,4 8,50 121,00 136,00 

  Egenmeldt 0,7 0,80     

  Korttid 0,4 0,40     

  Langtid 4,3 7,30     

Barnehage Totalt 9,90 9,20 168,00 197,00 

  Egenmeldt 1,20 1,10     

  Korttid 0,70 0,80     

  Langtid 8,00 7,30     

Grunnskole og 
kultur Totalt 5,60 5,40 460,00 538,00 
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  Egenmeldt 0,70 0,70     

  Korttid 0,50 0,70     

  Langtid 4,40 4,00     

Spesielle tiltak 
barn og unge Totalt 5,90 7,60 148,00 201,00 

  Egenmeldt 1,00 1,20     

  Korttid 0,80 1,20     

  Langtid 4,10 5,20     

Helse og omsorg Totalt 10,60 10,60 714,00 992,00 

  Egenmeldt 1,10 0,90     

  Korttid 1,60 1,40     

  Langtid 7,90 8,30     

 Samfunn Totalt 4,50 5,20 222,00 234,00 

  Egenmeldt 1,10 0,70     

  Korttid 0,60 1,00     

  Langtid 2,80 3,50     
Tabell. Tabellen viser sykefravær for 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017. I tillegg vises bemanning i antall 

årsverk og antall ansatte. 
 

 

Rådmannens vurdering  

Økningen i sykefraværet i 1 og 2 kvartal har vært noe høyere enn på samme tidspunkt i 2017. 

Foreløpige analyser viser at mye av sykefraværet er knyttet opp mot planlagt fravær i forbindelse 

med operasjoner, graviditet og andre årsaker som ikke skyldes arbeidsrelaterte forhold. Det er 

likevel oppmerksomhet på de enheter som har høyt sykefravær for å vurdere spesielle tiltak.  

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-7   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  - juni-august 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU tar avviksrapportering for april til mai 2018 til orientering.  

 

  

 

Avviksstatistikk juni-august 2018  
 

Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor 

mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der 

systemet er innført.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

 

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner».  

 

Det skal være lav terskel for å melde avvik fra de ansatte og det er leder som behandler som 

vurderer om det er et reelt avvik. Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan 

rutinen skal evalueres. Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. 

God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, 

rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

 

 bedre måloppnåelse.  

 å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

 å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

 et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

 høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

  mer fornøyde medarbeidere  
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Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må 

legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i 

virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra 

til at virksomheten når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller 

HMS-arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, 

videre planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er 

grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene.  

 

Helse og omsorgssektoren analyserer sine avvik i eget kvalitetsutvalg. Standardisert metode for 

analyse av avvik er innført og brukes til de mest alvorlige hendelsene innenfor tjenesten.  

 

Avviksstatistikk juni-august 2018  

 

Oppsummering nøkkeltall:  

Det er meldt inn 995 avvik fra 85 ulike avdelinger i perioden 1. juni 2018 til og med 29 august 

2018.  

 

Per 29.e august 2018 er det 155 avvik som er åpne (ubehandlet). Dette er avvik som er under 

behandling.  

 

Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 17 dager (fristen er utvidet til 30 dager i juli).  

 116 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 395 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 333 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas fortsatt å være underrapportering av avvik, men det registreres flere HMS-avvik nå enn 

tidligere.   

 

Områder det er meldt avvik på  

 

Hjemmetjeneste 215 

Institusjon 203 

HMS 149 

Tjenester til funksjonshemmede 139 

Tildelingskontor 34 

Eiendom 33 

Interkommunal legevakt 21 

Skole 19 

Krisesenter 9 

Dagaktivitetstilbud 4 

Tjenester til funksjonshemmede 4 
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Barnehage 3 

Helsekontor 2 

NAV 2 

Fengselshelsetjenesten 1 

Informasjonssikkerhet 1 

Ingen 1 

Interkommunal Legevakt 1 

PsykiskHelseLavterskel 1 

SFO 1 

SpesPedTjenester 1 

Vann og avløp 1 

 

 

 

Kommentarer  
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HMS-avvik 

Avvik knyttet opp mot inneklima og vold og trusler er de spesifikke avvikene som forekommer mest 

i perioden. I forhold til inneklima er det avvik som omhandler høy temperatur. Dette er ikke en 

overraskelse etter en sommer med høye temperaturer. Det meldes fortsatt mange avvik som gjelder 

trusler/vold på arbeidsplassen. Rutine for vold og trusler på arbeidsplassen er vedtatt og det er 

gjennomført og gjennomføres fortsatt kurs for ansatte innen tema.   

HMS-avvik gjeldende inneklima og vold og trusler er det mest forekommende avviket Felles 

prosedyre for vold og trusler er utarbeidet og det skal gjennomføres opplæring for ansatte i løpet av 

2018. Inneklimaavvik følges opp i forhold til å forebygge lignende avvik neste sommer.  

HMS - Inneklima 

   73 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 59 

HMS - Personfall/personskade 

          

4 

HMS - Manglende rutiner 3 

HMS - Støy 3 

HMS - Brann/eksplosjon 2 

HMS - Klemskade, vridning, overbelastning 2 

HMS - Renhold ikke utført 2 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker 1 

 

Andre avvik 

Det meldes også en del avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til 

legemiddelhåndtering. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg.  

 

Rådmannens vurdering  

Årets sommer med høye temperaturer over lang tid har vært utfordrende for flere av våre bygg og 

ansatte som har vært i arbeid. Det er derfor ikke overraskende at det er meldt en del avvik på 

inneklima. Gjennom sommeren har det så langt det har vært mulig vært gjort tiltak for å holde 

temperaturene nede, men det har ikke alltid vært mulig å oppnå ønskede effekter. Rådmannen har 

og vil ha oppmerksomhet på hvilke forhold som eventuelt må bedres fremover.  

 

I forbindelse med tilsetting av ny kvalitetssjef vil det være stor oppmerksomhet på arbeid med 

utvikling og oppfølging av kvalitetsarbeid innen alle sektorer.  

 

Rådmannen er tilfreds med at mange ansatte nå har et aktivt forhold til kvalitetssystemet og 

blir bedre til å melde avvik. Det er viktig i utviklingsarbeidet fremover. 
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 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/3484-6   Arkiv: J07  

 

Ringerike kommune tobakksfri kommune status fra prosjektet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status til orientering. 

 

  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak fra AMU-møte 15.02.18 

 
1. Utvalget foreslår at Ringerike kommune blir en tobakksfri arbeidsplass innen 1.august 2019.  

 

2. Utvalget foreslår en prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe, et utvidet utvalg kalt 

arbeidsgruppe med representanter fra Frisklivssentralen, kommunikasjonsavdelingen samt 

representanter fra de ansatte som røyker.  

Arbeidsgruppen utarbeider en handlingsplan som sikrer god forankring, informasjon og involvering i 

prosessen.  

 

Utvidet arbeidsgruppe lager forslag til retningslinjer som legges frem som sak i AMU.  

AMU som styringsgruppe holdes løpende orientert.  

 

3. Retningslinjen behandles også i KS for implementering for de folkevalgte.  

 

Lenke til Saksfremlegg:  

http://sru.ringerike.kommune.no/api/utvalg/670/moter/8957/behandlinger/11/0 

 

Lenke til møteprotokoll:  

http://sru.ringerike.kommune.no/api/utvalg/670/moter/8957/dokumenter/1 

 

 

 

 

Status fra arbeidsgruppe tobakksfri kommune  

Det er etablert en utvidet arbeidsgruppe i arbeidet med å implementere vedtaket om at 

Ringerike kommune skal være en tobakksfri kommune. Første møte er 5. september 2018. 

Arbeidsgruppa skal planlegge og gjennomføre:  
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 Møtevirksomhet  

 Utarbeidelse av ny rutine  

 Markeringer  

 Informasjonskampanjer  

 Tilbud om tobakksluttekurs og eventuelt andre relevante kurs.  

 Forankringsarbeid  

 Oppfølgingsarbeid  

 

AMU orienteres om fremdrift på hvert møte frem til august 2019 og eventuelt lengere hvis det 

blir besluttet av AMU.  

 

Arbeidsgruppa består av følgende deltakere:  

 

 Fra administrasjonen: Magnus Nilholm, HR-rådgiver (leder av utvalget).  

 Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse.  

 Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU.  

 Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet).  

 Varahovedverneombud: Siw Juni Ramsrud. 

 Kommunikasjonsavdelingen Kathrine Briseid. 

 Representant fra Samfunn Hermann Syversen. 

 Representant fra Administrasjon Kari Veien Denne. 

 Representant fra Helsesektoren: Veronika Pleym. 

 Rådgiver folkehelse: Lina Maria Brathaug Frantzen. 

 

Økonomiske forhold 

Det vil være behov for midler til kampanjearbeid eventuelt andre kostnader i forbindelse med 

iverksettelse av Ringerike kommune en tobakksfri kommune. Detaljert kostnadsbeskrivelse 

utarbeides sammen med fremdrifts og tiltaksplan. Det estimeres at to røykesluttkurs alternativt 

e-læringskurs som tilbud vil koste sirka kr 50 000. Trykkerisaker og markedsføring kr 25 000. 

Det anbefales at det settes av minst kr 75 000 til dette arbeidet. Prosjektleder ber om innspill 

fra AMU på dette tidspunkt om hva som er mulig. Frisklivssentralen er en naturlig bidragsyter 

på dette området.  

 

Helsedirektorater har flere ressurser som kommunen kan bruke på individ og gruppenivå: 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/metoder-og-hjelpemidler-for-snus-

og-roykeslutt#facebooksiden-slutta-–-din-røykeslutt 

 

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidsgruppa nå starter opp med arbeidet med å forberede 

Ringerike kommune til å være en tobakksfri kommune 1. august 2019.  
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/2972-3   Arkiv: 614 &01  

 

Orientering - Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU tar saken om ny leieavtale i Storgaten 11 – 13 («familiens hus») til orientering. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er gjennomført forhandlinger om ny leieavtale i Storgaten 11 – 13. Saken ble fremlagt for 

formannsskapet 19.6.18. Der ble det vedtatt ytterligere utredning i saken og ny sak ble 

behandlet i formannskapet 28.8.18. Saken skal til behandling i kommunestyret 6.9.18. 

 

Utgangspunkt for saken er at det skal etableres «Familiens hus» innenfor leid bygningsmasse som 

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

aktuelle helsetjenester til voksne.  

 

Saken legges frem for AMU slik at AMU er kjent med de planer som er planlagt for å sikre 

gode arbeidsplassløsninger for ansatte som arbeider i Storgaten 11 – 13. Det er videre behov 

for å gjennomføre tiltak for å bedre sikkerhet for både brukere og ansatte i bygget.  
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Vedlegg 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus" 

Tilsynsrapport 

Saksprotokoll - Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus" 

Plantegninger 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/3239-4   Arkiv: A10  

 

Prosjekt "Oppgradering av Hønefoss barnehage"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken om Hønefoss barnehage til orientering. AMU bes vurdere om 

det bør avsettes midler til Hønefoss barnehage i handlingsprogram 2019-2022. 

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert verken innom eller utomhus i de årene den har bestått. Bygget 

bærer preg av slitasje og har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i 

oppgraderinger av barnehager 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær. Sykefraværsoppfølging er satt i system.  

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 
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 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg og 

sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene vurderes i forbindelse 

med arbeidet med Handlingsprogram 2019-2022. 
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Vedlegg 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-7   Arkiv: 440  

 

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat 06.06.18  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner referat fra 06.06.18 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg referat AMU 06.06.18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsmiljøutvalget 6.6.18

2018/574 Arbeidsmiljøutvalget – referater

Referat godkjent.

Vedtak refereres i møteprotokollen.

2018/364 Avviksrapportering - AMU 2018

Magnus Nilholm (HR - avdelingen) redegjorde kort om avvik. Mange av avvikene er knyttet til vold og
trusler . Det er tidligere vedtatt overordnet rutine for vold og trusler i arbeid. Som en del av dette
arbeidet er det igangsatt opplæring for ledere og ansatt e i alle sektorer. Fagforum bistår i denne
opplæringen.

S tamina orienterte om at det har vært avholdt m øte med Astrid Lundesgaard fra HR - avdelingen for å
avklare gjennomføring av kurs for ledere i risikovurdering av vold og trusler mot ansatte . Det er avt alt
at Stamina bistår med kurs i september 2018 .

Trude Bredal Steinmo fortalte at arbeidsgiver tar denne problemstillingen på alvor og at det er viktig
at det igangsettes tiltak som minimere risiko for hendelser .

Gerd Solli mener at det er bekymringsful lt at det ikke meldes flere hendelser fra skole og SFO, det er
grunn til at det er flere hendelser enn det rapporteringen viser.

2018/362 Sykefravær 2018

Trude Bredal Steinmo orienterte om sykefravær per 1.kvartal 2018. I januar og februar økte
sykefravæ ret sammenliknet med samme periode i 2017. Det er imidlertid positivt at det er en
nedgang i mars 2018. Foreløpige vurderinger om økt sykefravær viser at dette blant annet skyldes at
mange ansatte har hatt influensa. Den store økningen i sykefraværet i s am funnssektoren blir fulgt
spesielt opp.

Arne Skuterud stilte spørsmål om det er satt i gang for å redusere på det egenmeldte sykefraværet?
Arbeidsgiver svarer at det ikke er igangsatt spesielle tiltak.

Siri Sesseng (Stamina) foreslo at dette kan være et g odt innspill til MKS - gruppene at de diskutere r
de nne problemstillingen. Dette fikk tilslutning av de andre i AMU.

Vedtak:

AMU ber administrasjon om at alle MKS grupper gjennomgår rutinen for sykefravær med spesielt
fokus på egenmeldinger.

Enstemmig vedt att .



2017/1543 AKAN utvalget

Gerd Solli orienterte om at Akan - utvalget har hatt b esøk fra politiet i forhold til rus. Det er få meldte
AKAN - saker, AMU er bekymret for at saker ikke tas tak i.

Stamina v/ Siri Sesseng mener at det har vært mye gode diskusjoner om rutiner for AKAN - arbeidet,
men at implementering og oppfølging er viktig. Hun foreslo at AKAN - rutiner kan være tema for MKS -
gruppene. Dette fikk tilslutning av de andre i AMU.

V edtak:

AMU ber administrasjon at alle MKS grupper går igjennom rutinen for AKAN - arbeid.

Enstemmig vedtatt .

2017/249 Hovedverneombudet 201 8

Arne Skuterud orienterte om aktuelle saker som HVO arbeider med:

- Det er gjennomført valg av nye verneombud og varaverneombud i alle enheter i april. Per i
dag er det meldt inn 70 verneombud, dette er veldig bra. Det er fortsatt noen enheter som
ikke har meldt inn verneombud, dette vil bli fulgt opp. HVO presiserte at a lle ansatte skal ha
et verneombud. Alle kommunalsjefer vil få tilsendt liste o ver sine verneombud.

- Det har kommet opp en debatt om likestilling i kommunen , HVO har adressert
problemstillingen til kommunalsjef HR .

- Det er en del saker på vold og trusler også i skolesektoren .
- Det er positivt at teknisk forvaltning og drift skal flytt e til Hensmoen
- HVO ga honnør til k ommunalsjefene for raskere oppfølging av utfordrende saker som blir tatt

opp
- Mange ansatte gir uttrykk for at det ansattes mange sjefer i kommunen. Det er viktig å skape

forståelse for bakgrunnen til disse tilsettingene.

2017/252 Bedriftshelsetjenesten 2018

Stamina v/Siri Sesseng orienterte om status samarbeidsplan BHT. Aktiviteter gjennomføres i henhold
til plan.

I tillegg til aktiviteter er BHT inne i flere oppdrag, blant annet:

- Deltakelse på MKS - grupper ( innlegg om hva som skjer ved ulykke r på MKS samfunn)
- Forespørsler om bruk av psykolog og organisasjonspsykolog , for eksempel ved kriser
- Det ble gjennomført temalunsj hvor Anders Gulbrandsen holdt foredrag om kriser .
- Stamina har eget kriseteam.
-

Eventuelt

AMU ønsker mer saker fra MKS - gruppene regionalt. Det bør jobbes med hvordan dette kan fungere
bedre.

Det er m ulighet for AMU å være tilstede på MKS - samlinger i sektoren.
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Arkivsaksnr.: 17/249-16   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 2.kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering. 

 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-15   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2.kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens informasjon til orientering. 

 

  

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-7   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær 2. kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 2. kvartal 2018 til orientering.  

 

  

 

Sykefravær 2. kvartal 2018 

Rapporten omfatter sykefravær for 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017.  

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 er 0,3 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2. kvartal 2017. 

På områdenivå har sektor barnehage redusert fraværet med 0,7 prosentpoeng og grunnskole 

og kultur har redusert med 0,2 prosentpoeng. Administrasjon og fellesutgifter har økt fraværet 

med 3,1 prosentpoeng og samfunn har en økning med 0,7 prosentpoeng. Helse og omsorg har 

uforandret fravær i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017.  

 

    
Sykefravær 2. 
kvartal 2017 

Sykefravær 2. 
kvartal 2018 

Årsverk per juni 
2018 

Antall ansatte 
per juni 2018 

Hele kommunen Totalt 7,9 8,2 1833 2298,00 

  Egenmeldt 1 0,9     

  Korttid 1 1     

  Langtid 5,9 6,3     

Administrasjon og 
fellesutgifter Totalt 5,4 8,50 121,00 136,00 

  Egenmeldt 0,7 0,80     

  Korttid 0,4 0,40     

  Langtid 4,3 7,30     

Barnehage Totalt 9,90 9,20 168,00 197,00 

  Egenmeldt 1,20 1,10     

  Korttid 0,70 0,80     

  Langtid 8,00 7,30     

Grunnskole og 
kultur Totalt 5,60 5,40 460,00 538,00 



- 

  Egenmeldt 0,70 0,70     

  Korttid 0,50 0,70     

  Langtid 4,40 4,00     

Spesielle tiltak 
barn og unge Totalt 5,90 7,60 148,00 201,00 

  Egenmeldt 1,00 1,20     

  Korttid 0,80 1,20     

  Langtid 4,10 5,20     

Helse og omsorg Totalt 10,60 10,60 714,00 992,00 

  Egenmeldt 1,10 0,90     

  Korttid 1,60 1,40     

  Langtid 7,90 8,30     

 Samfunn Totalt 4,50 5,20 222,00 234,00 

  Egenmeldt 1,10 0,70     

  Korttid 0,60 1,00     

  Langtid 2,80 3,50     
Tabell. Tabellen viser sykefravær for 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017. I tillegg vises bemanning i antall 

årsverk og antall ansatte. 
 

 

Rådmannens vurdering  

Økningen i sykefraværet i 1 og 2 kvartal har vært noe høyere enn på samme tidspunkt i 2017. 

Foreløpige analyser viser at mye av sykefraværet er knyttet opp mot planlagt fravær i forbindelse 

med operasjoner, graviditet og andre årsaker som ikke skyldes arbeidsrelaterte forhold. Det er 

likevel oppmerksomhet på de enheter som har høyt sykefravær for å vurdere spesielle tiltak.  

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-7   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering  juni-august 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar avviksrapportering for april til mai 2018 til orientering.  

 

 

  

 

Avviksstatistikk juni-august 2018  
 

Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor 

mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der 

systemet er innført.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

 

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner».  

 

Det skal være lav terskel for å melde avvik fra de ansatte og det er leder som behandler som 

vurderer om det er et reelt avvik. Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan 

rutinen skal evalueres. Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. 

God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, 

rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

 

 bedre måloppnåelse.  

 å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

 å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

 et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

 høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

  mer fornøyde medarbeidere  



- 

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må 

legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i 

virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra 

til at virksomheten når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller 

HMS-arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, 

videre planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er 

grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene.  

 

Helse og omsorgssektoren analyserer sine avvik i eget kvalitetsutvalg. Standardisert metode for 

analyse av avvik er innført og brukes til de mest alvorlige hendelsene innenfor tjenesten.  

 

Avviksstatistikk juni-august 2018  

 

Oppsummering nøkkeltall:  

Det er meldt inn 995 avvik fra 85 ulike avdelinger i perioden 1. juni 2018 til og med 29 august 

2018.  

 

Per 29.e august 2018 er det 155 avvik som er åpne (ubehandlet). Dette er avvik som er under 

behandling.  

 

Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 17 dager (fristen er utvidet til 30 dager i juli).  

 116 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 395 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 333 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas fortsatt å være underrapportering av avvik, men det registreres flere HMS-avvik nå enn 

tidligere.   

 

Områder det er meldt avvik på  

 

Hjemmetjeneste 215 

Institusjon 203 

HMS 149 

Tjenester til funksjonshemmede 139 

Tildelingskontor 34 

Eiendom 33 

Interkommunal legevakt 21 

Skole 19 

Krisesenter 9 

Dagaktivitetstilbud 4 



- 

Tjenester til funksjonshemmede 4 

Barnehage 3 

Helsekontor 2 

NAV 2 

Fengselshelsetjenesten 1 

Informasjonssikkerhet 1 

Ingen 1 

Interkommunal Legevakt 1 

PsykiskHelseLavterskel 1 

SFO 1 

SpesPedTjenester 1 

Vann og avløp 1 

 

 

 



- 

Kommentarer  

 

HMS-avvik 

Avvik knyttet opp mot inneklima og vold og trusler er de spesifikke avvikene som forekommer mest 

i perioden. I forhold til inneklima er det avvik som omhandler høy temperatur. Dette er ikke en 

overraskelse etter en sommer med høye temperaturer. Det meldes fortsatt mange avvik som gjelder 

trusler/vold på arbeidsplassen. Rutine for vold og trusler på arbeidsplassen er vedtatt og det er 

gjennomført og gjennomføres fortsatt kurs for ansatte innen tema.   

HMS-avvik gjeldende inneklima og vold og trusler er det mest forekommende avviket Felles 

prosedyre for vold og trusler er utarbeidet og det skal gjennomføres opplæring for ansatte i løpet av 

2018. Inneklimaavvik følges opp i forhold til å forebygge lignende avvik neste sommer.  

HMS - Inneklima 

   73 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 59 

HMS - Personfall/personskade 

          

4 

HMS - Manglende rutiner 3 

HMS - Støy 3 

HMS - Brann/eksplosjon 2 

HMS - Klemskade, vridning, overbelastning 2 

HMS - Renhold ikke utført 2 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker 1 

 

Andre avvik 

Det meldes også en del avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til 

legemiddelhåndtering. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg.  

 

Rådmannens vurdering  

Årets sommer med høye temperaturer over lang tid har vært utfordrende for flere av våre bygg og 

ansatte som har vært i arbeid. Det er derfor ikke overraskende at det er meldt en del avvik på 

inneklima. Gjennom sommeren har det så langt det har vært mulig vært gjort tiltak for å holde 

temperaturene nede, men det har ikke alltid vært mulig å oppnå ønskede effekter. Rådmannen har 

og vil ha oppmerksomhet på hvilke forhold som eventuelt må bedres fremover.  

 

I forbindelse med tilsetting av ny kvalitetssjef vil det være stor oppmerksomhet på arbeid med 

utvikling og oppfølging av kvalitetsarbeid innen alle sektorer.  

 

Rådmannen er tilfreds med at mange ansatte nå har et aktivt forhold til kvalitetssystemet og 

blir bedre til å melde avvik. Det er viktig i utviklingsarbeidet fremover. 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/3484-6   Arkiv: J07  

 

 

Ringerike kommune tobakksfri kommune status fra prosjektet  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar status til orientering. 

 

 

  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak fra AMU-møte 15.02.18 

 
1. Utvalget foreslår at Ringerike kommune blir en tobakksfri arbeidsplass innen 1.august 2019.  

 

2. Utvalget foreslår en prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe, et utvidet utvalg kalt 

arbeidsgruppe med representanter fra Frisklivssentralen, kommunikasjonsavdelingen samt 

representanter fra de ansatte som røyker.  

Arbeidsgruppen utarbeider en handlingsplan som sikrer god forankring, informasjon og involvering i 

prosessen.  

 

Utvidet arbeidsgruppe lager forslag til retningslinjer som legges frem som sak i AMU.  

AMU som styringsgruppe holdes løpende orientert.  

 

3. Retningslinjen behandles også i KS for implementering for de folkevalgte.  

 

Lenke til Saksfremlegg:  

http://sru.ringerike.kommune.no/api/utvalg/670/moter/8957/behandlinger/11/0 

 

Lenke til møteprotokoll:  

http://sru.ringerike.kommune.no/api/utvalg/670/moter/8957/dokumenter/1 

 

 

 

 

Status fra arbeidsgruppe tobakksfri kommune  



- 

Det er etablert en utvidet arbeidsgruppe i arbeidet med å implementere vedtaket om at 

Ringerike kommune skal være en tobakksfri kommune. Første møte er 5. september 2018. 

Arbeidsgruppa skal planlegge og gjennomføre:  

 

 Møtevirksomhet  

 Utarbeidelse av ny rutine  

 Markeringer  

 Informasjonskampanjer  

 Tilbud om tobakksluttekurs og eventuelt andre relevante kurs.  

 Forankringsarbeid  

 Oppfølgingsarbeid  

 

AMU orienteres om fremdrift på hvert møte frem til august 2019 og eventuelt lengere hvis det 

blir besluttet av AMU.  

 

Arbeidsgruppa består av følgende deltakere:  

 

 Fra administrasjonen: Magnus Nilholm, HR-rådgiver (leder av utvalget).  

 Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse.  

 Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU.  

 Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet).  

 Varahovedverneombud: Siw Juni Ramsrud. 

 Kommunikasjonsavdelingen Kathrine Briseid. 

 Representant fra Samfunn Hermann Syversen. 

 Representant fra Administrasjon Kari Veien Denne. 

 Representant fra Helsesektoren: Veronika Pleym. 

 Rådgiver folkehelse: Lina Maria Brathaug Frantzen. 

 

Økonomiske forhold 

Det vil være behov for midler til kampanjearbeid eventuelt andre kostnader i forbindelse med 

iverksettelse av Ringerike kommune en tobakksfri kommune. Detaljert kostnadsbeskrivelse 

utarbeides sammen med fremdrifts og tiltaksplan. Det estimeres at to røykesluttkurs alternativt 

e-læringskurs som tilbud vil koste sirka kr 50 000. Trykkerisaker og markedsføring kr 25 000. 

Det anbefales at det settes av minst kr 75 000 til dette arbeidet. Prosjektleder ber om innspill 

fra AMU på dette tidspunkt om hva som er mulig. Frisklivssentralen er en naturlig bidragsyter 

på dette området.  

 

Helsedirektorater har flere ressurser som kommunen kan bruke på individ og gruppenivå: 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/metoder-og-hjelpemidler-for-snus-

og-roykeslutt#facebooksiden-slutta-–-din-røykeslutt 

 

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidsgruppa nå starter opp med arbeidet med å forberede 

Ringerike kommune til å være en tobakksfri kommune 1. august 2019.  

 



- 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2972-3   Arkiv: 614 &01  

 

 

Orientering - Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar saken om ny leieavtale i Storgaten 11 – 13 («familiens hus») til orientering. 

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er gjennomført forhandlinger om ny leieavtale i Storgaten 11 – 13. Saken ble fremlagt for 

formannsskapet 19.6.18. Der ble det vedtatt ytterligere utredning i saken og ny sak ble 

behandlet i formannskapet 28.8.18. Saken skal til behandling i kommunestyret 6.9.18. 

 

Utgangspunkt for saken er at det skal etableres «Familiens hus» innenfor leid bygningsmasse som 

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

aktuelle helsetjenester til voksne.  

 

Saken legges frem for AMU slik at AMU er kjent med de planer som er planlagt for å sikre 

gode arbeidsplassløsninger for ansatte som arbeider i Storgaten 11 – 13. Det er videre behov 

for å gjennomføre tiltak for å bedre sikkerhet for både brukere og ansatte i bygget.  

 

 

Vedlegg 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus" 

Tilsynsrapport 

Saksprotokoll - Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus" 

Plantegninger 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2018 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2972-1   Arkiv:   

 

 

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  
 

Forslag til vedtak:                                                                                                 

 

 

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.  

 

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjettet for  2019. 

Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år og innfor vedtatte 

investeringsbudsjetter. Omprioritering fremmes i forbindelse med behandling av 2. tertial.  

 

 

 

  

 

Sammendrag / Tidligere behandlinger og vedtak 

 

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.  

 Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjeneste og 

forskningsmiljøer. 

 

19.juni 2018 ble det fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i 

Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

 

Følgende ble vedtatt: 

 

 Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak 

 



- 

Rådmannen innser at informasjon til politisk nivå i denne saken ikke har vært god nok. 

Rådmannen burde for ca. 1 år siden ha fremmet egen politisk sak om det arbeidet rådmannen 

mener er nødvendig for å få gode nok og tilfredsstillende arealer for de tjenestene som i dag er 

i Storgaten 11-13 og rådhuset. Rådmannen beklager dette.  

 

Innledning / bakgrunn 

 

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

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 er i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. 

 

Samlokalisering av enhetene i «Familiens hus» gjør at enheten PPT flytter ut av Rådhuset og 

man kan da gjennomføre både nødvendige og ønskede grep i dette bygget. Det er behov for 

flere arbeidsplasser på Rådhuset. Blant annet på grunn av ny Strategi og utviklingsavdeling, 

nytt innkjøpskontor, vigselsrom og styrking av kompetanseutvikling i HR. I tillegg ønsker man 

å modernisere Rådhuset, blant annet ved at det etableres møteromsfasiliteter i 1. etasje.  Dette 

ønskes av både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker.  

 

Nytt Rådhus eller kommunehus har vært nevnt tidligere, blant annet i forbindelse med 

Ringerike 2020. Med bakgrunn i volumet på investeringer anbefaler rådmannen at nytt 

kommunehus vurderes i et 10 års perspektiv og at dagens Rådhus oppgraderes noe nå for å 

kunne være funksjonelt i minimum 10 år fremover.  

 

Ringerike kommune har leid lokaler i Storgaten 11-13 siden 2007.  

 

Det løper i dag følgende leieavtaler for bygget: 

 

 Hovedleieavtale med Tilleggsavtale 2 utløper 31.12.2022 

 

Avtalen løp frem til og med 31.12.17 og opsjon på 5 nye år på tilsvarende vilkår ble 

benyttet. Ringerike kommune har i siste halvår 2017 vært i dialog med gårdeier om 

tilpasninger og planløsninger for å etablere «Familiens hus» i Storaten 11-13. 

 

 Leieavtale for Aurora-lokalene utløper 01.05.2024 

 Leieavtale for Migrasjonshelsetjenesten utløper 21.12.2022 

 Leieavtale for Boligtjenesten løpende med 3 måneders gjensidig oppsigelse  

 

Det er nå utarbeidet et forlag til planløsning og tilbud om reforhandling av kontraktene for alle 

arealer som Ringerike kommune benytter i Storgaten 11-13.  

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

 

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

 

1. 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.  

2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjeneste og 

forskningsmiljøer. 

 

Bakgrunnen for vedtaket var at «Sammen for barn og unge» og «Folkehelse» er overordnede 

føringer for arbeidet i Ringerike. I korte trekk går dette ut på å sikre tidlig innsats 

og helhetlige løsninger rundt barnet og familien, og å fremme god folkehelse. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratet anbefaler norske kommuner 

å organisere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge etter 

modellen av «Familiens hus» («Folkehelsehus» er også et navn som er brukt for å betegne 

samling og samlokalisering av helsetjenester med formål å utnytte ressursene effektivt, gjøre 

tjenestene lett tilgjengelig for brukerne og forebygge sosial ulikhet i helse). 

 

«Familiens hus» er en modell for samordning av de av kommunens tjenester som i sum kan 

gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i egen kommune. 

 

Siden 2012 har Rådmannen sett på ulike alternativer for etablering av «Familiens hus» uten å 

finne egnede lokaler. Deler av tjenestene har fra 2012 til d.d. vært samlokalisert i Storgata 11-

13. Både Norderhovhjemmet og Hønefoss sykehjem har vært sett på som mulige lokaler. Drift 

og vedtak om annet bruk har ikke gjort det mulig å benytte disse bygningene. Det er viktig for 

enhetene som er lokalisert i Storgata 11-13 å være sentrumsnære på grunn av tilgjengelighet 

for brukerne.  

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. 

Med ny leieavtale og nødvendige tilpasninger vil de resterende tjenestene flytte inn og følgende 

tjenester vil da være lokalisert i «Familiens hus»: 

 

 Flykningetjenesten 

 Boligkontoret  

 Spesialpedagogisk enhet (PPT) 

 Forebyggende helsetjenester barn og unge 

o Svangerskapsomsorgen 

o Helsestasjon for barn 

o Helsestasjon for ungdom 

o Helsekontor 

o Forebyggende tiltak og behandling  

 Barneverntjeneste 

o Forebyggende tiltak med Ressursteam og TIBIR team 



- 

o Interkomunal barnevernsvakt  

 

 Tildelingskontoret og Koordinerende enhet 

 Rus og Psykisk helse 

 Fagforeninger og verneombud 

 

Til sammen 164 ansatt inkludert fagforeninger og hovedverneombud.  

 

Tjenestene som har vært, og er planlagt, samlokalisert har siden 2014 økt med 86,4 ansatte.  

Tilsvarende har 56 ansatte flyttet ut av bygget. Det vil si en netto økning på 30,4 ansatte. Dette 

er konsekvensen av budsjettbehandlingene der kommunestyret de siste årene har prioritert 

forbyggende arbeid for barn og unge.  

 

Tabellen nedenfor viser økning og reduksjon i ansatte fra 2014 til 2017 i de tjenestene som har 

vært og som ønskes lokalisert i Storgata 11-13.  

 

Enhet 2014 2015 2016 2017 2018 

Frislivssentralen 1     

Skolehelsetjenesten   4,8   

Helsekontor   6   

Flyktning avdelingen   14   

Barnevernet  8    

Barn og unge, prosjekt 3  0,6   

Interkommunal 

barnevernsvakt  

  9   

Boligtjenesten    12*  

Helseforvaltning    2  

Spesialpedagogisk 

enhet 

    26* 

Servicekontor  -2     

Miljø og areal    -38  

Ringerike kirkelige 

fellesråd 

   -16  

*samlokalisering av ansatte fra andre enheter i kommunen 

** Flytter fra rådhuset  

 

I 2014 ble Frisklivssentralen etablert og en Frikslivskoordinator er ansatt i 100% stilling. 

Frisklivsentralen har tilbud om: Helsesamtale, Treningsgrupper, Bra mat for bedre helse, KiD-

kurs (Kurs for mestring av nedstemthet og depresjon) og Kurs for tobakksavvenning. i 2017 

ble det gitt tilbud om samtaler eller aktiviteter til omkring 130 personer. Hovedfokuset er å få 

folk tilbake til jobb helt eller delvis. 

 

I løpet av 2016 økte skolehelsetjenesten med 4,8 stillinger etter vedtak om økning av tjenesten 

i budsjettprosessen 2016-2020, hovedsakelig er tilbudet styrket i barneskolene med mer 

tilgjengelig helsesøster.  

Den store flyktningkrisen i 2015-2016 påvirket tjenestene i Ringerike kommune.  

"Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner" åpnet høsten 2016 i Storgata 11-13 



- 

med seks ansatte.  Hovedmålet for kontoret har vært å samordne helsetjenester til 

flyktninger og videreutvikle og styrke kompetansen i forhold til vaksiner og smittevern for alle 

kommunenes innbyggere. Det var viktig for enheten å være samlokalisert med både 

helsestasjon for spe- og små barn/Ungdomshelsestasjon samt Flyktningkontoret.  

Læringssenteret for voksne overtok flyktningeavdelingen fra NAV i 2016, utvidet denne, og 

bosetter flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak og IMDI sin anmodning. 

Flyktningavdelingen har kontorer i Storgata 11-13 med sine 14 ansatte.  

 

Det har vært en stor økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten siden 2014. 

Mange alvorlige saker slik som vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Dette har medført 

mange plasseringer i institusjon og fosterhjem. Dette fører igjen til flere saker til behandling i 

fylkesnemnden og i tingretten. Barnevernstjenesten har utvidet sin stab med 8 personer siden 

2014.  

 

Ergo- og fysioterapeutene i Helsestasjons og skolehelsetjeneste søkte midler fra 

helsedirektoratet for styrking av tjenesten med tre stillinger i 2015 og har etter dette fått 

midler. Dette har ført til at tjenesten har kunnet jobbe mer tverrfaglig, helsefremmende og 

forebyggende. Forebyggende helsetjenester har økt psykologtilbudet med 0,6 prosent stilling. 

Stillingen er 50% delfinansiert av prosjektmidler. 

 

Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune ble 

etablert fra sommeren 2016.  Barnevernsvakten har åpningstid kl. 17.00 til 12.00 mandag til 

fredag, og fra 17.00 til kl. 01.00 natt til fredag og natt til lørdag og høytidsdager, ni ansatte 

drifter vakten. Det er etablert kontor for barnevernsvakt i Storgata 11-13. 

I 2017 ble ansatte som arbeider boligsosialt samlokalisert, og Boligtjenesten ble etablert. 

Tjenesten har 12 ansatte.  To ansatte har i 2017 fått sin arbeidsplass innen forvaltning i 

Storgata 11-13.  

Spesialpedagogisk enhet (PPT) er fortsatt på Rådhuset, men er planlagt samlokalisert med 

andre tjenester for barn og unge. Enheten har 26 årsverk.   

 

Miljø og areal flyttet ut av Storgata 11-13 med 38 ansatte, Ringerike kirkelig fellesråd flyttet til 

Hønefoss kirke med 16 ansatte i 2017.  Servicekontoret flyttet ut i 2014 med to ansatte.  

Tjenestene som har vært, og er planlagt, samlokalisert har siden 2014 økt med 86,4 ansatte. 

Etter utflytting av Miljø og areal, Ringerike kirkelige fellesråd og servicekontoret er behovet 

for arbeidsplasser i Storgaten økt med 30 arbeidsplasser.   

 

Økonomiske forhold 

 

Det foreslås å viderefører leie av 6 888 m2 i Storgaten 11-13. Det vil si at arealene som 

tidligere ble benyttet av enheten Miljø og Areal og Kirkekontoret også videreføres. Det har 

ikke vært mulig å redusere antall m2 da nye tjenester flytter inn og eksisterende tjenester har 

vokst med 30 ansatte siden 2014.  

 



- 

De tilpasninger som foreslås er nødvendige tiltak i forbindelse med sikkerhet, adgangskontroll, 

hovedinngang med venterom og sikre og lydisolerte venterom. Det vises til vedlagt 

tilsynsrapport fra Hovedverneombud hvor det påpekes at: 

 

«Oppsummert har innspillene til hovedverneombudet vært å ivareta gode arbeidsforhold for 

de ansatte som arbeider der. I tillegg er vold og trusler et økende samfunnsproblem og derfor 

er det viktig å ha gode tiltak for å skape trygghet og sikkerhet for innbyggere og ansatte.  

Enheter som Rus, Barnevern, PPT og Flyktninger er spesielt utsatt. Det kan derfor være et 

godt tiltak å samle enhetene under et tak, slik at man kan styrke beredskapen der trykket er 

størst» 

 

I tillegg må det tilrettelegges for flere arbeidsplasser og luft, lys og støy må tilpasses antall 

ansatte for å sikre et akseptabelt arbeidsmiljø. Standarden på lokalene blir nøktern, men 

funksjonell og fokuset har vært å få plass til alle ansatte, gjøre de nødvendige grep med tanke 

på sikkerhet både for ansatte og besøkende og å etablere effektive fellesfunksjoner.  

 

Følgende endringer ligger inne i forslaget til ny leiekontrakt: 

 

- Kjeller: innredning av ny rengjøringssentral. Diverse mindre vedlikeholdsarbeider i 

fellesareal 

- 1. etg: ombygging og vedlikehold av hovedinngang fra Blomsgate til vestibyle og 

resepsjon. Mindre ombygging og vedlikehold hos Flykning tjenesten og ombygging til 

nye kontorer for hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.  

- 2. etg: ombygging og vedlikehold av de gamle kirkekontorene i Storgata 11 til nye 

lokaler til Forebyggende enhet, møtesenter i mellombygget og nye lokaler til 

Barnevernstjenesten i Storgata 13. 

- 3. etg: Ombygging og vedlikehold av arealene i mellombygget til nye kontorer til 

Boligtjenesten. Ombygging og vedlikehold av arealene i Storgata 13 til nye lokaler til 

Tildelingskontoret og enhet for Psykisk helse og rus 

- 4. etg: Ombygging og vedlikehold av arealer til nye lokaler til Spesial Pedagogisk 

enhet, samt nytt felle møtesenter med sikrede soner 

 

Den ovennevnte ombyggingen må gjennomføre for å få plass til alle ansatte og for å ivareta 

sikkerhet og behovene til de ulike enhetene. Standarden vil være nøktern, men funksjonell. Det 

har også vært fokus på å finne løsninger for fellesfunksjoner som møterom, spise- og 

pausefunksjoner, hovedinngang med bemannet venterom og skrankeløsning.  

 

De foreslått arbeidene vil imøtekomme de ovennevnte behov og krav til sikkerhet.  

 

I dagens planløsninger er det ikke nok arbeidsplasser og lokalen er ikke tilpasset tjenestens 

drift eller sikkerhet.  Samlokaliseringen må også ses i sammenheng med ombygging og 

tilpasninger på Rådhuset.  

 

Gårdeier står for alle investeringer i eiendommen. Årlig leie på kr 967,- pr m2 BTA 

inkluderer nødvendig ombygging og vedlikehold. 

 

 



- 

Ny leieavtale  

 

Det anbefales at Storgata 11/13 AS står for alle investeringer som skal gjøres i bygget og at 

kostandene nedbetales over leieperioden. Alternativt vil være å leie lokalen «as is» og stå for 

investeringene selv. Det vil imidlertid innebære investeringer i annen manns eiendom og 

investeringskostnaden må tas over drift.  

 

I ny leieavtale vil Ringerike kommune leie 6 888 m2 BTA, inkl andel av fellesareal.  

 

Lokalene leies i 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,-  pr m2 (eks. mva og 

andel felleskostnader).  Andel fellesfelleskostander inkl. fyring har ligget på ca. 314 kr/m2 BTA 

+ mva de siste årene. I henhold til BASALE- rapporten er dette på et gjennomsnittlig nivå for 

tilsvarende bygg. Dette nivået på felleskostnader utgjøre kr 2 262 832,- eks. mva. pr år. 

Reforhandling av leieavtalen vil ikke føre til økte felleskostnader. De er tilsvarende det de er i 

dag.  

 

Dagens husleie utgjør kr 4 653 418,- som vil si 676,- pr m2/BTA + mva.  

Ny avtale innebærer en økning i husleie på kr 2 004 408,- som vil si 291 kr pr/m2 BTA + mva 

fra dagens nivå.  

 

En leie pr m2 BTA på kr 967,- vurderes som nøktern i forhold til markedsleie på tilsvarende 

lokaler i Hønefoss sentrum. Vi har ikke sammenlignbare tall for så store arealer i Hønefoss 

sentrum, men til sammenlikning leies nye kontorlokaler i sentrum ut til kr 1500-1600 pr 

m2/BTA. Modulene/brakke ved Hønefoss Videregående skole ble leid av Fylkeskommunen til 

kr 650,- pr m2 BTA + andel felleskostnader i forbindelse med midlertidige lokaler til felles 

plankontor.  Dette er moduler som står på kommunes eiendom.  

 

God arealutnyttelse 

De leide lokalene vil ha en god arealeffektivitet i forhold til de tjenestene som er lokalisert i 

bygget (se eksempel nedenfor).  

 

Arealeffektivitet angir hvor mange m2 BTA hver kontorplass bruker av gulvareal innenfor 

enhetens område inkl. fellesareal som direkte kan tillegges enheten. Felles møterom, kantine, 

arkiv, parkering og andre fellesareal kommer i tillegg).  

 

For en virksomhet som i all hovedsak har cellekontorer regnes 23-27 m2 BTA/arbeidsplass 

som bra. For virksomheter som har en blanding av landskap og cellekontorløsninger regnes 18-

23 m2/BTA som bra. For rene kontorlandskapsløsninger kan det oppnås 15-18 m2 

BTA/arbeidsplass, men dette er en løsning som kan gi ulike utfordringer for arbeidsmiljøet. 

 

Statlige nye bygg ligger hovedsakelig rundt 23 m2/BTA.  

 

Mange av de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i «Familiens hus» er av en slik karakter 

at cellekontorløsninger er eneste forsvarlige løsning. Funksjoner, hvor medarbeidere er ute på 

oppdrag og har noe kontorarbeid inne, er løst med mindre, åpne kontorlandskap med 4-6 

fleksible arbeidsstasjoner. Dette gjelder særlig for Forebyggende enhet i 2. etasje og 

Spesialpedagogisk enhet i 4. etasje.  

 



- 

 
 

Eksemplet over viser at løsningene gir en god arealeffektivitet.  

 

Arealeffektiviteten totalt for bygget er på 27i m2 pr ansatt. 

 
Alternative løsninger 

 

Dersom lokalene skal benyttes slik de står i dag vil det medføre at vi ikke kan 

samlokalisere/etablere «Familiens hus» Det vil igjen få konsekvenser for ombygging og 

tilpasninger i Rådhuset. Ny strategi og utviklingsavdeling og nye stillinger innenfor blant 

kompetanseutvikling i HR krever flere nye kontorplasser og møterom. Det er også behov for 

bedre lokaliteter for politisk avdeling (blant annet vigsler). Videre vil møterom i 1. etasje gjøre 

det mulig å gjennomføre de fleste møter utenfor sikrede sone i bygget. Ombygging av 1. etasje 

vil ikke kunne gjennomføres og vi vil ikke kunne møte behovet for økt sikkerhet på Rådhuset 

på en tilfredsstillende måte.  

 

Hovedverneombudet sier i sin tilsynsrapport (se vedlegg) at lokalene ikke tilfredsstiller krav til 

sikkerheten i venterommet og at møterommene/samtalerommene ikke tilfredsstiller krav til 

lydisolering, rømningsveier og mulighet for å kunne tilkalle hjelp. Inneklimaet er ikke 

tilfredsstillende. Støydemping, lysforhold og ventilasjon er ikke oppdatert etter gjentatte 

endringer på bygget. Kontorplassene fremstår som trange og mangler sikre soner i enkelte 

områder.  Dette er heller ikke heldig for arbeidsmiljøet til de ansatte. Å samle fagkompetansen 

på et sted vil ha en positiv effekt på arbeidsmiljøet til de ansatte og effektiviteten i den enkelte 

tjeneste.  

 

Rådmannen mener at Storgaten 11-13 er et godt egnet bygg for å etablere «Familiens hus», 

men det forutsetter at vi gjør nødvendig tiltak og oppgraderinger. Bygget har etablert seg som 

et «kommunalt» bygg og har en god sentrumsbeliggenhet.  

 

Nytt Rådhus/kommunehus har vært nevnt tidligere, blant annet i forbindelse med Ringerike 

2020, men på grunn av stort volum på investeringer vurderer rådmannen at det er 

hensiktsmessig å ha et 10 års perspektiv på nytt rådhus/kommunehus. Sett i lys av dette 

anbefales det å inngå en 10 års leiekontrakt.  

 

Etter saken ble behandlet i Formannskapet 19.06.2018 har rådmannen hatt dialog med gårdeier 

og forhandlet frem et tilbud med løpetid på kontrakten på 5 år med rett til fornyelse i 5 nye år. 

Leieprisen er tilsvarende tilbudet med 10 års løpetid, men dersom Ringerike kommune ikke 

benytter seg av opsjonen på 5 nye år, så skal gjenstående sum av ombyggingskostnadene gjøres 

opp som en engangssum som kommer til innbetaling når kontrakten avsluttes. 

                                                
i Arealeffektivitet for hele leiearealet (6 888 m2- 2 442 m2)/ 164 ansatte = 27 m2 pr ansatt  

 



- 

 

 

Alternativt forlag til vedtak 

 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 5 år med rett til fornyelse 

i 5 nye år til en årlig leie på kr 6 660 696som vil si kr, 967- pr m2 BTA.  

 

Husleien blir som angitt for de første 5 årene. Dersom Ringerike kommune ønsker å avslutte 

leieforholdet etter 5 år, kommer gjenstående sum av ombyggingskostnadene til betaling som en 

engangssum når kontrakten avsluttes. 

 

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjetter i 2019. 

Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år og innfor vedtatte 

investeringsbudsjettet. Omprioritering fremmes i forbindelse med behandling av 2. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

  

Storgaten 11-13 er et godt egnet bygg for «familiens hus». Ringerike kommune har hatt deler 

av sin virksomhet i bygget i flere år og eiendommen er etablert som et «kommunalt bygg». 

Beliggenheten er sentral og har god tilgjengelighet for både gående og syklende, samt at det er 

parkeringsfasiliteter rett utenfor. Det er mulig å tilpasse bygget for de behov for de ulike 

tjenestene har med tanke på sikkerhet og fellesfunksjoner. Sammenliknet med andre 

sentrumslokaler er leienivået gunstig.  

 

Samlokaliseringen og etableringen av «Familiens hus» gjør at en ombygging og tilpassing av 

Rådhuset kan gjennomføres. Ny strategi og utviklingsavdeling og andre nye tjenester vil få 

plass og 1. etasjen kan bygges om slik at møterom og publikumsarealer samles på et sted og 

ikke flere steder i ulike etasjer i bygget. Det igjen gir mulighet til å gjøre nødvendige tiltak på 

sikkerhet som ikke er godt nok ivaretatt i dag.  

 

 

 

Vedlegg 

 

Tilsyn fra hovedverneombud  

Plantegninger 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Gunn Edvardsen 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilsynsrapport for Viken, Storgata 13 

 
Hovedverneombudet har, basert på tilbakemeldinger fra ansatte, gitt innspill til 

arbeidsgiver om behov for oppgradering og endringer i Vikenbygget, Storgt. 13. 

Disse innspillene er tatt inn i arbeidet når det er gjort vurderinger av behov for 

oppgradering av Vikenbygget.  

Oppsummert har innspillene til hovedverneombudet vært å ivareta gode 

arbeidsforhold for de ansatte som arbeider der. I tillegg er vold og trusler et 

økende samfunnsproblem og derfor er det viktig å ha gode tiltak for å skape 

trygghet og sikkerhet for innbyggere og ansatte.  

Enheter som Rus, Barnevern, PPT og Flyktninger er spesielt utsatt. Det kan 

derfor være et godt tiltak å samle enhetene under et tak, slik at man kan styrke 

beredskapen der trykket er størst. 

Møterommene/ samtalerommene i Viken tilfredsstiller ikke krav til lydisolering, 

rømningsveier, og mulighet for å kunne tilkalle hjelp. For å skape nok sikkerhet 

må møterommene/samtalerommene være lydisolerte, sensitiv informasjon kan 

lekke. De ansatte må kunne komme seg unna ved trusler om vold o.l. Krav om 

at dørene må slå utover og gjerne to dører slik at rømningsvei ikke kan bli 

blokkert er nødvendig. Det må også være mulig å tilkalle hjelp da man som 

oftest er alene i møte med bruker. 

Inneklimaet i Vikenbygget er ikke tilfredsstillende. Støydemping, lysforhold og 

ventilasjon er ikke oppdatert etter gjentatte endringer på bygget. 

Kontorplassene er trange og mangler sikre soner i enkelte områder, dette går 

utover sikkerheten for brukere ved at blant annet sensitiv informasjon kan 

komme på avveie. Dette er heller ikke heldig for arbeidsmiljøet til de ansatte. 

 

Venterommet i Vikenbygget føles utrygt både for de ansatte og brukerne. 

Callingsystemet virker ikke tilfredsstillende slik at brukerne kan slite med å få 

kontakt med det kontoret de skal besøke, dette kan skape utrygghet og 

uheldige hendelser. Vi snakker her om mennesker som kan være i en vanskelig 

og sårbar situasjon, psykisk ubalanse, ruset o.l. De ansatte må hente den 

besøkende nede på venterommet og kan måtte tåle både vold og trusler. Dette 



medfører at de ansatte kvier seg for å oppsøke venterommet og enkelte 

brukere vegrer seg for å oppholde seg der eller de forlater stedet. Ideelt sett 

burde venterommet være bemannet for å kunne møte innbyggerne på en slik 

måte at det skaper trygghet og sikkerhet. Slik det er i dag kan man ikke sikre at 

ansatte og brukere kommer seg trygt inn og ut av bygget.  Et godt 

førsteinntrykk skaper en god atmosfære. 

 

For at beredskapen skal bli så god som mulig er det viktig å øke kompetansen til 

de ansatte og det å samle kompetansen vil være en styrke i seg selv. Det å øve 

på risikohåndtering vil i fellesskap skape trygghet både for ansatte og brukere. 

Å samle fagkompetansen på et sted vil ha en positiv effekt på arbeidsmiljøet til 

de ansatte. 

 

Hovedverneombud   

Arne Ihle Skuterud                                                                                                                                      

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2972-2  Arkiv: 614 &01  

 

Sak: 105/18 

 

Saksprotokoll - Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 

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.  

 

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjettet for  2019. 

Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år og innfor vedtatte 

investeringsbudsjetter. Omprioritering fremmes i forbindelse med behandling av 2. tertial.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 28.08.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp), som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret.  

 
 





















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-4   Arkiv: A10  

 

 

Prosjekt "Oppgradering av Hønefoss barnehage"  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken om Hønefoss barnehage til orientering. AMU bes vurdere om 

det bør avsettes midler til Hønefoss barnehage i handlingsprogram 2019-2022. 

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert verken innom eller utomhus i de årene den har bestått. Bygget 

bærer preg av slitasje og har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i 

oppgraderinger av barnehager 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær. Sykefraværsoppfølging er satt i system.  

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  



- 

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg og 

sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene vurderes i forbindelse 

med arbeidet med Handlingsprogram 2019-2022. 

 

 

Vedlegg 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPGRADERING HØNEFOSS BARNEHAGE

Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

1.1 Avvik MÅ Tiltak

Møbler

Spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset 

rom og arbeidshøyde. Plass til tre 

grupper (25/50 sitteplasser)

Tilpassede stoler og bord til både barn og voksne slik at man kan 

gjennomføre to måltider i Hønefoss barnehage pr. dag. (HMS – 

muskel og skjelettplager).

Dagens bord og stoler er lave og helt feil i forhold til voksnes 

arbeidsstillinger. Mange ansatte i barnehagen har ryggplager og 

smerter i ben og dette er ikke forenelig med dagens størrelse på bord 

og stoler.

I tillegg er bordflatene på spiserom slitt og har store overflateskader, 

noe som gjør at det er vanskelig å gjøre rent og må fjernes. Mottatt 

avvik på dette i systemtilsyn inneklima vinter 2018.

Nye bord med hel og vedlikeholdsfri

overflate – og i en høyde tilpasset

Tripp-trapp stoler og stoler hvor voksne

får en god arbeidsstilling.

Utforming av rommet byr på utfordringer

da det ikke er firkantet. Bordene bør 

være smalere enn det som vanligvis er

normalt.

kr 500 000

Pri 1.1

Gjerde som skjermer barna mot park og 

vei på utsatte steder.

Barnehagens uteområde er stort og på noen plasser uoversiktelig. Det kan 

være krevende for de ansatte til enhver tid å ha oversikt over alle plasser. 

Enkelte steder er gjerdene lette å passere for barn og evt. motsatt. På grunn 

av sikkerhet må gjerdene utbedres på enkelte områder.

Det må settes opp gjerder som tilfredsstiller trygg høyde 

uansett grunn. Enkelte steder er bakken slik at gjerdene blir 

lette å forsere for barn. 
kr 170 000

Pri 1.1
Eksisterende uteleker (klatrestativer og 

sandkasser)

Dårlig tilstand og oppfliset. I henhold til lekeplasskontroll. Demonterer og anskaffer nye
kr 200 000

Kan ses i sammenheng 

med pri 3.1?

Pri 1.1
Klemsikring til ytterdører Gjelder i tilknytning til garderobene. 3 ytterdører. Det har forekommet at 

barn har klemt seg i dørene. kr 15 000

Pri 1.2

(Blanke dører (gjennomsiktige?)) eller 

en ekstra hylle i høyskapene som 

umuliggjør at barn kan oppholde seg i 

skapet.

Barn gjemmer seg i skapene i dag ved lek eller når det er noe de ikke vil. Hvis 

et barn gjemmer seg-/eller befinner seg i et skap når barnehagen skal 

evakueres vil det ta lang tid før vi finner barnet. 

Dele av skapet med en hylle som vanskeliggjør det å 

gjemme seg.

Evt. fornye denne løsningen, bytte ut alle skap med 

annen løsning som er sikrere og som evt. kan avlaste 

øvrig garderobe. Se pkt. 5.3
kr 250 000

Pri 2.1

Kjøkken

Mulighet for å lage mat til store 

grupper, dampkomfyr og 

industrioppvaskmaskin, kjøl og 

oppbevaring. 

Praktisk tilrettelegging og innredning 

for bruk og behov i denne Dekketøy 

(tallerkener og glass/kopper). Gir mye 

støy og klirring i tillegg til at bakker blir 

tunge.

Tilrettelegge for å effektivisere tiden på kjøkken. Bruker i dag 

unødvendig mye tid pga. upraktisk arbeidssituasjon. HMS og bruk av 

grunnbemanning.

Industrimaskin med kort vask (tidsbruk), stativ som kjøres ut og inn 

med fulle bakker (ikke lempe service over på tralle). En dampkomfyr 

vil kunne varme opp mat til mange på en effektiv måte. Det 

gjennomføres våren 2018 et prøveprosjekt med Ring.kjøkken i 

forhold til levering av mat. Bytte ut alt av glass med dekketøy av 

lettere materiale.

Legge til rette for industrimaskin, skyllebenk og 

tørkestativ. Trenger bare en maskin og kan selge to 

Miele maskiner.

Dampkomfyr er framtidsrettet og gir mulighet til et 

samarbeid med Ringerikskjøkken.

Det er allerede kjøpt inn dekketøy til en gruppe som 

er lett og ikke gir mye klirring. Kjøpe inn likt dette til 

hele barnehagen.

kr 500 000

Pri 2.2

Solskjerming og skjerming innvendig 

mot fellesrom.

På grunn av utfordringer med varm luft inne og sterk sol som gjør 

bruken av rommene uholdbare. Temperatur loggføres over tid ifølge 

avvik etter tilsyn. Fører til:

-Oppheting hos barn og voksne

-Lysforhold som skaper vanskeligheter med å se (knipe øynene og bli 

mentalt sliten som følge av det. 

Innvendig er glassvegger alle steder en stressfaktor for barn med 

mye forstyrrelser. Urolige og misfornøyde / slitne barn.

Utvendig skjerming:

Vinduer på Oransje (både store og de små på 

veggen).

Innvendig skjerming:

En form for folie som kan brukes fra gulv og opp i en 

viss høyde. Gjøre det likt på alle rom. Vil gi et ryddig, 

visuelt uttrykk og kan også markere på en måte 

fargen til de ulike gruppene. kr 400 000



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 2.3

Stellerom og toaletter

Må ha et stellerom til på fløy 1. Heve-

/senke stellebord eller stellebord med 

plass til trapp under.

Pga HMS for ansatte. Unngå vridninger og tunge løft opp / ned. Ev 

tilrettelegges for plass til bruk av trapp. Det er i dag ingen heve- og 

senke bord i barnehagen. Noen barn kan være redde for å gå i 

trapp/stige og vi har voksne som ikke kan løfte tunge barn opp i 

denne høyden. 

Høyde på eksisterende stellebord =  ?

Det er i dag over 25 barn som deler et lite stellerom. Er trangt og en 

vanskelig arbeidssituasjon og gir ikke rom for en skjermet og 

respektfull opplevelse for barnet.

Bygge om HC toalett til et ekstra stellerom slik at en 

av gruppene kan bruke dette. Vil gi bedre plass og bli 

roligere for barn. Sette inn heve- og senke bord der 

slik at dette kan brukes for voksne som ikke kan løfte 

og barn som ikke tør å gå i trapp/stige.

kr 50 000

Pri 2.4

Uteboder og oppbevaring av sykler, 

(leker og vogner).

Flere sykler.

Må utvides da denne har for liten kapasitet + skjerming for nabo. HMS tiltak 

da det blir mange tunge løft og dårlige arbeidsstillinger (vridninger, løft når 

en står i feil posisjon). Sykler og leker blir og fort ødelagt da de blir stående 

oppå hverandre og hekter seg fast til hverandre. Våren 2017 ble alle sykler 

gått over av sikkerhetsmessige grunner og man kan reparere ca. 8-10 sykler 

og kaster 10 sykler. Barnehagen har en sykkelpark på 

Kan bygges ut i bakkant og gi en mye bredere bod. 

Sette inn en dør i enden slik at man kan gå inn den 

ene veien og parkere sykkel for så å kunne kjøre 

syklene rett ut den andre døren.
kr 75 000

Pri 2.5

Støy

Støydempende plater i taket

Støydempende bilder o.l. til veggene

Grupperom og aktivitetsrom hvor man er plaget av støy og en følelse 

av tettpakket lyd. Det er høyt under taket og barnehagen har mange 

barn. HMS tiltak, tungt for de ansatte å jobbe i mye lyd/gjenklang. 

Gymrom og Oransje er viktigst.

Bilder eller plater som er støydempende. Evt. «halve 

gardiner». Sjekke effekt og vedlikehold kontra pris.

kr 300 000

Pri 2.6

Varemottak Fungere ikke i dag. Et varemottak på baksiden som brukes som 

lekerom. De ansatte triller varer fra utsiden av porten og inn i 

barnehagen. Melk og brød kommer to ganger i uken. Papir og 

renholds materiell. Trilling / dytting av traller i snø og slaps vinterstid, 

hvis det er måkt. Varer har også blitt tatt av trallen leverandøren 

sender med og løftet over til liten tralle inni for å få varene til 

kjøkkenet.. Deretter blir det løftet av / på og skjøvet / dyttet til 

kjøkken for avlessing, for så å gjenta turen noen ganger. Utfordrende 

med transport  fra porten når det er  snø og is.

Benytte trapperom hvor heis går opp og ned. Dør og 

terskel er tilpasset. Utfordring er låste 

dører…(ringeklokke eller ha døren åpen)

Varemottaksrom brukes i dag som lekerom da 

barnehagen har lite rom for «skjermet» lek.

Deler bakområdet som 

er planlagt for 

varelevering. 

Bakområdet vil kun 

være for varelevering og 

personell. Ikke for barn.

Pri 3.1

Lekemiljø – ute.

Nye huske- og klatrestativ, hinderløype, 

sandkasser, sykler

Fuglerede-huske?

Stimulerer til lek og aktivitet. Ulike utfordringer for barn i alle aldre. 

For lite leker i forhold til antall barn.

Barnehagen har mange barn og området brukes også av byens 

småbarnsforeldre til lekeområdet på ettermiddager og helger.  Vi 

trenger et attraktivt uteområde som kan avlaste drift i forhold til 

spising og aktiviteter og fremme utelek og fysisk aktivitet for barn 

som ellers er mye inne.

Evt. fjerne lillehaugen for å få plass til flere husker. 

kr 600 000

Fjerning av lillehaugen 

medfører vesentlig 

fordyring av prosjektet.

Pri 4.1

Lekemiljøer

Innrede lekekroker/lekemiljøer 

(lesekrok) på noen utvalgte plasser i 

barnehagen som kan bygges opp slik at 

dette fungerer. 

- Lite rom under trapp

- Rom på oransje

- Hobbyrom

- Gym

- Hobby

- Skillevegger

- Sofaer

Hensiktsmessig oppbevaring av leker som skaper oversikt og dekker 

barnas behov og medvirkning. Barns behov for å lek og utvikling må 

prioriteres og stimuleres. Leken stimulerer til nysgjerrighet, mestring, 

læring og utvikling som er livsviktig for barn.

Lekemiljøer:

Romdelere – for lekemiljø og støyreduserende

Dukke- og kjøkkenkrok

Lese- og spillekrok

Mobilt lekeapparat.

Barnehagen har få lekemiljøer som appellerer til barns trang til lek, 

fantasi og nysgjerrighet. 

Det er tatt i bruk varemottaksrom da det er behov for 

rom å leke i. 

kr 250 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 4.2

Grillhytte Vil kunne avlaste i forhold til formiddagsmåltidet da det er beregnet 

at to grupper skal spise ute på turdager. Utfordrer oss i dag ved kaldt 

og vått vær. Dette vil kunne gi barna et rom ute hvor de kan få 

varmet seg og spise formiddags- eller ettermiddagsmat ute. 

Avhjelper når det er færre voksne og det ikke er lett å sende barn 

inn.

Det gir oss også en større fleksibilitet med organiseringen og gir oss 

flere muligheter for ulike aktiviteter / organiseringer med tanke på 

barnehagens rominndeling. Den vil gi oss flere muligheter året 

gjennom. kr 200 000

Pri 5.1

Garderobene

Ny garderobeinnredning.

Usikker på om dette lar seg gjøre. 

Alternativt er det å kjøpe inn kurver 

som passer i garderobe-hyllene og lage 

en rekke til over eksisterende hyller slik 

at det blir i to høyder.

Pga HMS for ansatte og plasseffektivisering. Det vil gi bedre 

utnyttelse av plass ved bruk av høyere garderobeplasser med ev hylle 

/ skap. Fjerning av dagens garderobeskap frigjør plass til 

påkledningsbenker etc som gjør arbeidssituasjonen til ansatte mer i 

tråd med det å forebygge muskel og skjelettplager (HMS)i 

garderobesituasjonen. I tillegg kan vi tilrettelegge for flere smårom i 

rommet, ved hjelp av skilleveger. Det har vi behov for pga arbeid i 

små grupper. Tenker også det vil oppleves mer renholds vennlig. 

Er medregnet i 1.2

Pri 5.2

Påkledningsbenker Garderobene er trange og har utfordret i forhold til standard 

påkledningsbenker. Da blir det så dårlig plass i garderoben at det ikke 

er plass å forflytte seg. Det må være smale benker hvor en voksen 

kan sitte i riktig stilling og hjelpe barn med påkledning. Ansatte 

utvikler ofte muskel og skjelettplager som følge av uheldige 

arbeidsstillinger over tid. Møblene som er i daglig bruk må være 

helsefremmende og ment til bruk av voksne.

Er medregnet i 1.2

Pri 5.3

Plassering av garderobeskap Se på muligheten å ikke ha alle skapene som en labyrint. Organisering 

av tøy må bli bedre. Mye tøy blir borte. Garderobene er trang og 

smal.

Trang / uoversiktlige garderober med uhensiktsmessige løsninger 

medfører rot og dårlig oversikt. Mye energi går til opprydding, 

sortering  og leting, fordi barn da ikke mestrer å håndtere dette godt 

selv.

Er medregnet i 1.2

Pri 6.1-6.2

Grupperommene For å skape en tydeligere oversikt overfor foreldrene og barn hvor de 

skal bevege seg i bygget for å komme til sine grupperom etc..

Skape en helhet og ryddighet.

Innredning til lek og oppbevaring etter behov
kr 175 000

Pri 6.3
Funksjonelle møbler i peisestuen Brukes til spising og aktiviteter for barn. Egnede bord og stoler som 

kan brukes av barna sammen med de voksne i peisestua etc. kr 100 000
nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Pri 7.1-7.2.

Møterom og teknisk utstyr Det er et behov for oppgradering på ikt for å avholde interne gode 

møter / med eksterne deltakere, su møter etc. Derfor er det behov 

for en takmontert projektor og lerret på møterommet i 2.etasje.

Det er behov for lerret i gymsalen, mot vindusveggen, for å kunne 

avholde gode foreldremøter / andre stormøter med mange til stede.. 

Der er en projektoren montert i taket i ga, men den kan ikke dreies 

eller vris på. Den peker mot en hvit delevegg hvor det er lite og smalt 

og vanskelig å se for alle. Prosjektoren i taket bør kunne dreies slik at 

både lerretet mot vinduene og veggen kan brukes, alt etter behov. 

Airprinter.

kr 100 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 8.1

Sliping og lakkering/olje av gulv/bytte 

ut parkett med gulvbelegg

Barn får fliser på føtter og knær mm.

Krever også at vi har en god vedlikeholdsplan som følges slik at 

gulvene ikke gir flis.

Tas over drift så lenge 

det ikke er utskifting

Pri 9.1

Skilter utvendig 

Visualisere informasjon («skilting») 

innendørs

Behov for skilting fra Kongens Gate og et skilt på bygget som forteller 

vi er en barnehage. Opplever stadig at folk blir overrasket over både 

beliggenheten og at vi er en barnehage. Omdømme og sikkerhet.
kr 500 000

Pri 10.1

Barnetoalettene. Krever mye oppfølging i forhold til renhold og veldig trangt 

arbeidsrom.

Vanskelig å få endret 

uten store ombygginger

Pri 11.1

Pauserom

Tørkerom

Merking av nødutganger?

Flere møbler å sitte godt i.

Bedre kapasitet eller endre til annen bruk?

kr 100 000

nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Sum kr 4 485 000

Usikkerhet 15 % kr 672 750

Totalsum. kr 5 157 750
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